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ARGUMENT
Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2021-2025 s-a realizat, plecând
de la o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de
învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern.
Politicile educaționale promovate de Școala Gimnazială Romuli, vizează
punerea în aplicarea a celor douăsprezece deziderate ale Programului Național
„România educată”, pentru orizontul anului 2030.
Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi
mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au
asupra activităţii unităţii.
Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a
cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea
efectelor acestora.
Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care
reprezintă capitalul de referinţă) şi a "oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de
comunitate.
Scopurile strategice asumate, izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul
unităţii şcolare, corelate cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate.
Analiza condiţiilor socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut
pe baza programelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului
economic pe termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi documentele elaborate
de Consiliul Local Romuli, Primăria Romuli şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului BistriţaNăsăud.
S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul comisiilor,
de scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității, de schimbările educaționale
și manageriale generate de reformele educaționale; de politica managerială a școlii și a
comunității locale..a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultările
cu elevii, propunerile avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale
şi de agenţii economici –parteneri tradiţionali ai instituţiei.
Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, valorile
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şi practicile societăţii democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre
împlinirea în viaţa privată şi publică.
Performanţele obţinute în ultimii ani de Şcoala Gimnazială Romuli ne îndreptăţesc în
asumarea unor obiective manageriale care să pună în valoare intenţia de dezvoltare
instituţională a colectivului didactic şi să orienteze interesul de formare şi instruire al
elevilor.
I.1. MOTIVAREA NECESITĂŢII, FEZABILITĂŢII ŞI A OPORTUNITĂŢILOR
PDI
Şcoala noastră, la acest moment, are un număr echilibrat de preşcolari şi elevi și din acest
motiv ne propunem in continuare, menținerea în școală a elevilor. Problema este una reală, în
condițiile în care statistica demografică ne arată că numărul de elevi va fi în continuă scădere..
Între aspectele pe care ni le propunem să le transformăm, enumerăm pe cele mai importante:
obiective și strategii clare, mediul de învatare, dezvoltarea resursei umane, procesele de bază.
Mediul de învățare, creat printr-o atmosferă caldă și monitorizată, caracterizată prin disciplina
elevilor, a cadrelor didactice, a întregului personal al școlii, un demers ordonat al activității
de învățare și un mediu atractiv de activitate, spații școlare bine întreținute și dotate
corespunător cu echipamente, materiale și mijloace didactice, corelate cu creșterea
rezultatelor la învățătură. Acesta este temeiul pentru care includem mediul de învățăre în
categoria aspectelor pe care ne propunem să le dezvoltăm. Dezvoltarea reursei umane
semnifică, în esența, cultivarea atitudinilor pozitive personalului școlii și îmbogățirea
abilităților profesionale prin instruire și dezvoltare. Transformarea de bază pe care ne-o
propunem prin Planul de dezvoltare al școlii o reprezintă crearea unei culturi a învățării
organizaționale, învățare prin rezolvarea problemelor apărute și a unei culturi a
responsabilității, considerând că organizațiile responsabile sunt cele care învață continuu.
Prin învățare continuă ne propunem să ne îmbunătățim permanent abilitățile pentru atingerea
scopurilor organizației noastre, să mărim șansele pentru a rezista și, in acelasi timp, să ne
dezvoltam, într-un mediu școlar și social concurențial, foarte dinamic și adesea imprevizibil.
Prin Proiectul de dezvoltare al școlii ne propunem, de asemenea, să dezvoltăm procesele de
bază care stau la baza activității noastre: planificarea și realizarea activităților de învățare,
obținerea și evaluarea rezultatelor învățării, asigurarea tuturor categoriilor de resurse,
asigurarea comunicării cu factorii educaționali, formarea și dezvoltarea profesională,
activitatea financiară și achiziționarea de bunuri și servicii, evaluarea complexă a întregii vieți
școlare etc. PDI-ul este pentru noi proiectul de bază pentru dezvoltarea școlii pe termen mediu
și lung – aspect relativ distinct de funcționarea curentă a școlii, mijlocul pentru promovarea
schimbărilor și a transformărilor pe care și le propune comunitatea noastră școlară. În acelasi
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timp, PDI-ul este conceput ca un mijloc de îmbunătățire continuă a calității educației, așa cum
este definită și detaliată aceasta în standardele de funcționare și în cele de referință/de calitate.
Ținta noastră este ca, prin îmbunătațire și evoluție, prin conceperea și elaborarea din
perspectiva calității, PDI-ul să devină el însuși “un sistem de asigurare a calității”. Nu în
ultimul rând, apreciem că proiectul nostru este realizabil, judecând după gradul de adecvare
a scopurilor/țintelor strategice propuse la resursele strategice de care dispune școala în prezent
și, pe care estimează ca le poate procura în viitor. În același timp, apreciem ca proiectul este
și oportun, adică se face la momentul potrivit și este adecvat situației. La momentul potrivit,
în sensul că urmează vechiului proiect de dezvoltare a școlii și se bazează pe realizările
acestuia. Proiectul este adecvat situației, adică este inițiat într-o etapă în care formarea și
educarea elevilor este regândită din perspectiva însușirii compețentelor-cheie din cele opt
domenii, pe de o parte, iar pe de alta parte, activitatea școlilor este orientată spre îmbunătățirea
continuă a calității educației.
I.2. FUNDAMENTAREA NOULUI PDI PE REZULTATELE PROIECTULUI ANTERIOR

Raportându-ne la contextul managerial actual al școlii, sperăm să reușim să stabilim
liniile directoare al noului proiect, în mod corect. Ceea ce se poate însă realiza este încurajarea
cadrelor didactice existente să participe în mod continuu la perfecționare și formare continuă.
Dotarea şcolii cu echipamente informatice, care sunt folosite atât pentru orele desfasurate cu
elevii prin orele de TIC, cât și pentru activitățile desfășurate de cadrele didactice. Remarcăm o
perceptie bună din partea părinților și a autorităților locale în privinta gospodăririi resurselor,
cu deosebire a celor materiale și financiare, pentru ameliorarea condițiilor de activitate din
școală. Prin diversele activități extracurriculare derulate în anul școlar anterior, atât la nivel
local, cât și la nivel județean, corelate cu chestionarele de satisfacție aplicate atât elevilor cât
și părinților, considerăm că am contribuit la promovarea imaginii școlii. Probleme, slabiciuni
rămase nerezolvate au fost preluate în noul plan de dezvoltare: 1. Un număr de cadre didactice
care nu au particpat la cursuri de perfecționare. 2. Expertiza redusă a cadrelor didactice,
privind modalitatile de acțiune în cazul elevilor cu cerinte educationale speciale si a celor care
provin din medii defavorizate.
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Ii: CONTEXTul LEGISLATIV
Legea Educației Naționale nr.1/05.01.2011 cu modificările și completările ulterioare;
▪

ROF - regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020, cu modificările
și completările ulterioare;

▪
Ordinul comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr.
5.338/1.082/01.10.2021 care aprobă măsurile de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru
prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
▪
Ordinul MEC nr.3243/05.02.2021 privind structura anului şcolar 2021-2022;
▪
Ordinul MEC nr. 5545/11.09.2020 privind Metodologia–cadru privind
desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum
şi▪ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
Ordinul MEC nr.5149/30.08.2021 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării
naţionale -2022;
▪

Ordinul MEC nr. 5151/30.08.2021 privind organizarea şi desfăşurarea examenului
naţional de bacalaureat-2021;

▪

Ordinul MEC nr.5.149/30.08.2021 privind aprobarea programelor pentru
susţinerea Evaluării Naţionale de către absolvenţii clasei a VIII-a, începând cu anul
şcolar
2021-2022;
▪
Ordinul MECTS nr. 6106/03.12.2010 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie
a unităţilor de învătământ preuniversitar;
▪

Ordinul MECTS nr. 5138/27.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind
formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar;
▪

O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educației, aprobată cu completări
și modificări prin Legea nr. 87 /2006, cu modificările ulterioare;
▪

Repere metodologice pentru consolidarea achiziţiilor din anul şcolar 2019-2020
(educatiacontinua.edu.ro);

▪

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,
aprobat prin OMECTS nr. 5530/05.10.2011, cu modificări și completări;
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▪

Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare
gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr.
3844/24.05/2016;
▪

HG 1534/2008 – Standardele de referință și indicatorii de performanță pentru
evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar, cu modificările și
completările ulterioare.
• Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României - orizonturi 2013-20202030
III.Diagnoza mediului intern
1. Date de identificare.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMULI
Str. Principala nr. 88
427250 Romuli
Judeţ Bistrita-Nasaud
CUI 33417609
tel./fax 0263383011
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2. SCURT ISTORIC-PREZENTAREA SCOLII
Comuna Romuli se află situată la limita nordică a judeţului Bistriţa Năsăud, la graniţa
cu judeţul Maramureş între Munţii Pietrosu Rodnei (la est) şi Munţii Ţibleş (la vest).
Comuna Romuli este aşezată la limita cu judeţul Maramureş, în nord, cea mai apropiată
localitate fiind Săcel, la o distanţă de aproximativ 15 km şi comuna Telciu, din judeţul BistriţaNăsăud în sud, la o distanţă de aproximativ 17 km.
Se pare că, în trecut , zona a fost în întregime acoperită de păduri şi satul a luat fiinţă
prin aducerea unor ţărani care au defrişat zone împădurite de-a lungul văii Sălăuţei, unii chiar
localizăndu-se aici.
Numele vechi al localităţii a fost Stămba, luată după răul cu acelaşi nume, afluent aflat
pe partea stângă a Sălăuţei. Localitatea a fost întemeiată după anul 1763, sub conducerea
Regimentului de Grăniceri Năsăud.
Numele actual al localităţii a fost dat după expresia lui Iosif al- II-lea, rostită în timpul
unei vizite în ţinutul Năsăudului: "Salve parve Romuli nepos", care înseamnă "Te salut mică
8
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nepoată a lui Romulus"!.Cuvintele acestei fraze au pus numele celor patru localităţi din jurul
Năsăudului: Salva, Parva, Nepos şi Romuli.Mărindu-se numărul locuitorilor, localitatea a
devenit comună, având ca sat aparţinător Dealu-Ştefăniței.
Şcoala Gimnazială Romuli este situată în centrul localităţii în apropierea altor
instituţii:Biserica, Primăria, Cabinetul Medical, Farmacia.
A fost înfiinţată în 1831, iar clădirea în care funcţiona era o casă de lemn, particulară.
Prima clădire a şcolii, construită din fonduri publice, a fost dată în folosinţă în 1835.Actualul
sediu a fost pus la dispoziţia elevilor şi cadrelor didactice în anul 1954.
În anul 1970 a fost ridicată aripa nouă a şcolii. Şcoala este complet renovată, începând cu
anul 2004, lucrările fiind finalizate în anul 2007.

3. Cultura organizaţională
• Este caracterizată printr-un ethos profesional bun. Trăsăturile dominante sunt cooperarea, munca în
echipă, respectul reciproc, atasamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare.
• Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesaţi şi prin
respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ
Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului de Ordine Interioară sunt cuprinse norme privind
activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic.
• Climatul organizaţiei scolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Se caracterizează
printr-un ansamblu de trăsături având ca valori dominante cooperarea, munca în echipă, respectul
reciproc, ataşamentul faţă de copii, ataşament faţă de profesie, entuziasm şi dorinţa de afirmare.
• Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de respect si de sprijin reciproc. Directorul
şcolii colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de sugestiile acestora şi ia decizii cu privire
la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii. Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în
activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.
4. RESURSELE UMANE

4.1. Populaţia şcolară
La sfârşitul anului școlar 2020/2021, rezultatele la învăţătură sunt sintetizate astfel:
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMULI
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4.1.EVOLUȚIA EFECTIVELOR DE ELEVI
În anul școlar 2021-2022 au fost înmatriculați
demonstrează menţinerea populației școlare.
Repartiția elevilor pe nivele de învățământ:
10
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Nivel de învățământ

Preșcolar

Primar

Gimnazial

Total

Număr clase

3

5

4

12

Număr elevi
înscriși

51

98

68

217

Numar elevi inscrisi

Număr clase

46

4

5

66

Preșcolar
Primar
Gimnazial

5
87

1. Învățământul PREȘCOLAR
În anul școlar 2021-2022, la nivelul învățământului preșcolar al Şcolii Gimnaziale Romuli s-a
constatat o usoara creștere a numărului de elevi preșcolari, respectiv 51 preșcolari înscriși în 3 grupe,
comparativ cu anul școlar precedent, când au funcționat 4 grupe cu un număr de 58 preșcolari.
Anul școlar
Număr de grupe
Număr de preşcolari
2018-2019

4

63

2019-2020

3

48

2020-2021

3

51
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Evolutia numarului de prescolari
70
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.2. Învățământul PRIMAR
Ciclul primar a funcționat, în anul școlar trecut, cu un număr de 5 clase cuprinzând 88 elevi.
Evoluția efectivelor de elevi din învățământul primar:
Anul școlar
Număr de clase
Număr de elevi
2018-2019

5

88

2019-2020

5

87

2020-2021

5

96
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Evolutia elevilor-nivel primar
88.5
88
87.5
87
86.5
Număr de elevi
2018-2019

2019-2020

Făcând o analiză comparativă a numărului de elevi din anul școlar 2020-2021 cu cel din 20212022 se observă o uşoară creștere a numărului de elevi.

3. Învățământul GIMNAZIAL
Distribuția elevilor din învățământul gimnazial în anul școlar 2021 – 2022.
La ciclul gimnazial, au fost constituite în anul școlar 2021-2022, un număr de 4 clase care au
însumat 68 elevi.
Evoluția efectivelor de elevi din învățământul gimnazial:
Anul școlar

Număr de clase

Număr de elevi

2018-2019

4

72

2019-2020

4

66

2020-2021

4

71
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Număr de elevi

72

75

66

70

65
60
55
50
2018-2019

2019-2020

Se observă o scadere a numărului de elevi în anul școlar 2021-2022 comparativ cu ceilalti ani
școlari.
4. RESURSA UMANĂ
Scoala Gimnaziala Romuli a avut în anul şcolar 2020-2021 încadrați un număr de 19 angajați
astfel: cadre didactice în număr de 19, din care 12 profesori, 5 învăţători și 3 educatoare din care 8
titulari , 1 suplinitor calificat.
Tabel – Situatia personalului didactic

Profesori
inv.
prescolar
Profesori
inv. primar
Profesori

Total
posturi/
catedre

Debutant

3

Din care ocupate cu personal care are gradul:
Def.

II

I

-

-

-

3

5

-

-

1

4

12

-

3

2

7

14

Necalificat
-

-
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ANALIZA INFORMAȚIILOR DE TIP CALITATIV
Calitatea personalului didactic:
*Distribuţia după statut a personalului didactic angajat:
Personalul didactic
angajat
Titulari ai şcolii
Detaşaţi din alte
unităţi
Suplinitori calificaţi
Suplinitori
necalificaţi
TOTAL

Total

Prescolar

Primar

Gimnazial

3

5

6

14
-

-

-

-

2
-

-

-

2
-

16

3

5

8

Total posturi/ catedre
2

4
Profesori inv. prescolar
Profesori inv. primar
Profesori

11

5

Pensionari profesori

EVOLUȚIA REȚELEI ȘCOLARE la sfârșitul anului școlar 2020-2021
REȚEA
ȘCOLARĂ

Preșcolar

TOTAL
încriși

PJ
clase/elevi

2/36

STRUCTU
RI
Grădiniţa
Dealu
Ştefăniţei
1/12

15

TOTAL
Rămași

48

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMULI
Str. Principala nr. 88
427250 Romuli
Judeţ Bistrita-Nasaud
CUI 33417609
tel./fax 0263383011
e-mail: scoalaromuli@yahoo.com
www.scoalaromuli.ro

Primar

5/87

-

87

Gimnazial

4/66

-

66

Total

12/201

1/12

201

ş

Evolutia retelei scolare 2019-2020
250
201

201

200
150
87

100

87
66

48

50

66

48

0
Preșcolar

Primar

Gimnazial

TOTAL încriși

Total

TOTAL Rămași

Pe parcusul anului școlar au venit 1 elev de la ciclul gimnazial , la sfârșitul anului școlar au
rămas 201 elevi.
Realizând o prognoză pe următoarii 2 ani, am contatat că numărul de elevi ar putea fi:
An şcolar 2021-2022
220

An şcolar 2022-2023
225

An şcolar 2023-2024
228

4.1. Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
Personal didactic auxiliar:
- 0,5 normă secretar
- 0,50 administrator financiar – studii superioare
Personal nedidactic:
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-

4 norma ingrijitori

5. Resursele materiale şi financiare
Resurse materiale
În corpul central sunt 11 săli de clasă,1 laborator de informatică, biblioteca dotată cu
biblionet, 1 sală pentru revista şcolii, 1 grup sanitar şi 2 săli de depozitare a materialelor(arhivă).
Materialul didactic este la un nivel corespunzător. Fiecare sală de clasă este dotată
camera de supraveghere video si cu un calculator, avand conexiune la internet. De asemenea
există şi 4 videoproiectoare cu ajutorul cărora se prezintă lecţiile într-un mod mai modern şi
mai atractiv.
S-au construit 3 grădiniţe noi (Romuli-centru, Repedea şi Dealu-Ştefăniţei) complet
utilate, dar din păcate cea de la Repedea a fost închisă.
Toate unităţile beneficiază de centrala termică proprie alimentată cu material lemnosrumeguș, asigurându-se astfel condiţiile optime desfăşurării procesului instructiv-educativ.
Resurse financiare
Surse de finanţare:
▪ bugetul local - Consiliul Local Romuli
▪ bugetul de stat
▪ venituri proprii - mici sponsorizări, donaţii
Comunitatea locală
• Şcoala colaborează bine cu autorităţile locale în ceea ce priveste repartizarea fondurilor necesare
pentru întreţinerea si repararea scolii.
• Relaţiile cu părinţii elevilor sunt destul de bune si sunt întreţinute prin lectorate cu părinţii, în care
acestia sunt informaţi permanent despre problemele scolii.
• Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase si pe scoală si sunt preocupaţi de problemele scolii.
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• Şcoala are relaţii de parteneriat cu Poliţia locală în vederea asigurării pazei si siguranţei elevilor, pentru
combaterea delincvenţei juvenile si pentru realizarea unor ore de educaţie rutieră cu participarea cadrelor
de poliţie.

IV.Diagnoza mediului extern
1.Analiza nevoilor educaţionale în context politic, economic,social, tehnologic şi
ecologic (analiza P.E.S.T.E).

2.ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
❖ calitatea corpului profesoral:încadrarea este realizată cu cadre calificate în proporţie de
peste 98%; majoritatea fiind cu gradul didactic I sau antrenate în obţinerea de grade
didactice şi perfecţionări.
❖ Cadrele didactice efectuează pregătire suplimentară cu elevii, atât pentru obţinerea
performanţei, cât şi pentru remedierea situaţiei şcolare acolo unde este cazul.
❖ Relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis,
stimulativ.
❖ Există elevi cu abilităţi artistic-plastice deosebite , fapt dovedit prin obţinerea
rezultatelor la concursurile de specialitate.
❖ Un procent ridicat de elevi (100%) se înscriu în fiecare an la licee şi şcoli profesionale.
❖ Există bibliotecă şcolară dotată cu biblionet.
❖ Şcoala este complet renovată şi utilată.
❖ Există laborator de informatica-, videoproiectoare, imprimante,table magnetice in
fiecare sală de clasă etc.
❖ Dotarea cu sistem de supraveghere video a tuturor sălilor de clasă şi a holurilor.
❖ Relaţia cu Primăria şi Consiliul Local este una foarte bună, existând o foarte bună
colaborare.
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PUNCTE SLABE
➢

Lipsa profesorilor de sprijin pentru elevii cu CES;
➢ - scăderea numărului de elevi
➢ Formarea deficitară a cadrelor didactice pentru lucrul cu elevi cu CES sau cu ADHD.
➢ Cadre didactice cu norma didactică l în mai multe şcoli şi navetiste;
➢ Slabe legături de parteneriat cu firme private şi ONG-uri;
➢ Număr mic de activităţi educative şi extracurriculare la nivelul claselor pentru dezvoltarea
reală a sensibilităţii elevilor, formarea de deprinderi şi comportamente pentru integrarea
în viaţa socială.
➢ - dificultatea adaptării activităților didactice online pentru elevii cu dificultăți de
învățare;

OPORTUNITĂȚI
➢

➢
➢

Deschiderea fără precedent a mediului online către școală și a școlii către această
oportunitate, furnizarea de platforme educaționale gratuite, posibilități de accesare a
unor fonduri dedicate achiziționării de soft-uri utile și echipamente digitale;
Posibilități de formare continuă gratuită pentru resursa umană;
Colaborarea cu instituții conexe/ actori ai comunității prin parteneriate (CCD, CJRAE,
Instituția prefectului, Primărie, Consiliul Județean, Poliția Locală, Jandarmeria, Direcția
Generală de Sănătate Publică, Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă, agenți
economici, ONG-uri focalizate pe educație etc.);
➢ Există și se manifestă cu claritate dorința cadrelor didactice, a părinților și a
reprezentanților comunității de a se implica în activitatea educativă a școlii, precum și
aspirația spre performanță în activitatea școlară
➢ participarea elevilor la concursuri, competiţii şi olimpiade şcolare, centre de excelenta
➢ Întâlniri frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice și părinții elevilor
➢ O bună colaborare cu comunitatea locală
➢ Există o bogată zestre culturală din obiceiuri laice și religioase, se redescoperă valori
folclorice cu specific local
➢ posibilitatea de a beneficia de Programul de Învăţare pe Tot Parcusrul Vieţii/Programul
Transversal-/Vizite de studiu destinate factorilor de decizie din educaţie sau Programul
POSDRU/ cursuri destinate managerilor din educaţie;

AMENINȚĂRI
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➢

Contextul pandemic care generează un cadru legislativ instabil, generând incoerențe și
disfuncționalități în sistem;
➢ Natalitatea este în scădere și numărul elevilor școlii este redus
➢ Conștiința morală a elevilor privind păstarea și întreținerea spațiilor școlare
➢ Criza de timp a părinților datorată actualei situații economice care reduce implicarea
familiei în viața școlară.
➢ posibilitatea de a nu realiza rezultatele scontate prin PDI, dacă bugetul alocat este
necorespunzător;

3.ANALIZA PESTE
POLITICUL

➢ La nivel naţional, se poate constata faptul că învăţământul nu este suficient
finanţat, consecinţele crizei economice se reflectă şi în investiţiile insuficiente din
şcoli.
➢ Primăria și Consiliul Local sprijină multe din obiectivele noastre.
➢ Cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile
ECONOMIC
➢ Comuna este mediu dezvoltată din punct de vedere economic
➢ Activitatea specifică zonei este exploatarea și prelucrarea primară a lemnului,
agricultura prin cultura plantelor și creșterea animalelor precum și comerțul cu
produse agricole și agroturismul
SOCIALUL
➢ Majoritatea familiilor consideră educația ca un mijloc de promovare socială
➢ Nivelul de trai este mediu, din acestă cauză copiii dornici de performanță sunt
sustinuti de scoala, consiliul local, deoarece multe concursuri la care ar vrea să
participe sunt la distante mari li se asigura mijloacele de transport.
➢ Nu există cazuri deosebite de delicvență
➢ La nivelul comunei, în plan demografic, se remarcă o continuă scădere a populaţiei
şcolare, cu efecte pe termen lung asupra întregului sistem de învăţământ. Declinul
demografic este evident, numărul copiilor înscriși la clasele pregătitoare fiind în
scădere.De altfel, la nivel judeţean/naţional, se constată aceeaşi scădere a
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populaţiei şcolare ca urmare a scăderii demografice şi a contextului socio-economic
nefavorabil.
TEHNOLOGICUL
➢ Există conexiune la internet, astfel că accesul la informație și la formarea la distanță se
realizează foarte ușor.
➢ Există în fiecare clasă câte un calculator, iar dascălii și elevii au primit laptopuri si
tablete gratuite-toți.
➢ Există televiziune prin satelit și acces la serviciul de telefonie mobilă.
ECOLOGICUL
➢ Pe măsura ce tehnologia se perfecţioneaza, stilul nostru de viaţă se schimbă.
➢ Preocupările în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere
reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor.
➢ În acest sens şcoala noastră participă la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate
de cadrele didactice sau de partenerii sociali.
➢

V. STRATEGIA

DEVIZA, MISIUNEA SI VIZIUNEA ŞCOLII
DEVIZA ŞCOLII

„O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI, O ŞCOALĂ PENTRU
FIECARE!”
1.MISIUNEA ŞCOLII
Școala Gimnazială Romuli asigură dezvoltarea fizică și intelectuală, personală a fiecărui
elev în funcție de aptitudinile lui, stimulând competiția și capacitatea de cooperare.Asigură
accesul la informație punând bazele unei bune comunicări în interiorul și în exteriorul
comunității.
Misiunea dascălilor Şcolii Gimnaziale Romuli este aceea de a construi o unitate de
învăţământ de talie europeană.
Şcoala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie; în opinia
noastră educaţia nu este un privilegiu pentru câţiva, ci este un drept al tuturor.
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Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându‐le
capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.
2. VIZIUNEA ŞCOLII
Ne dorim:
O şcoală ca mediu al descoperirii de sine şi al orientării elevilor spre împlinirea în
carieră şi viaţa privată.
Formarea orizontului de cultură generală.
Dezvoltarea unor deprinderi de muncă intelectuală, individuală şi în echipă.
Asigurarea competenţei necesare pentru admiterea în următoarea etapă de învăţământ.
Dezvoltarea unor disponibilităţi afective: respect, colegialitate, prietenie.
Dobândirea încrederii în sine prin costruirea unei imagini pozitive asupra reuşitei
personale

•
•
•
•
•

VALORI

-

Respectul față de activitatea din școli, sprijin pentru profesori;

-

Promovarea muncii în echipă, a integrității și loialității față de organizație;

-

Cultivarea spiritului pro-activ;

-

Flexibilitate la schimbare, susținere pentru managementul transformațional;

-

Obiectivitate și responsabilitate față de instituție;

-

Dezvoltarea unei culturi a autoevaluării.

5.ȚINTE STRATEGICE
Ț1.Crearea/menținerea siguranței fizice și emoționale a elevilor în școală și în afara ei.
Ț2. Implementarea unui curriculum orientat spre viitor, care susține calitatea actului didactic și
egalitatea de șanse .
Ț3. Asigurarea creșterii calității în educație printr-un management transformațional al clasei de
elevi
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Ţ4. Dezvoltarea parteneriatelor educaționale, a programelor comunitare și realizarea unor
proiecte europene care să crească dimensiunea europeană a școlii .

6.MOTIVAREA STABILIRII ȚINTELOR STRATEGICE
ȚINTA 1
Motivarea alegerii ţintei:
Creearea condițiilor optime de siguranță și securitate instituționala si emoțională, tuturor
grupelor de interes dascăli și preșcolari/elevi, consilierea acestora și facilitarea schimbului de
informații în contextul actual pandemiologic , sunt principala preocupare a noastră.În contextul
actual socio-economic şi politic misiunea şcolii se identifică cu nevoia implementării regulilor
de siguranță impuse de realitatea pandemică.
Creearea condițiilor de siguranță, pentru implementarea curricumului la clasa , sunt
preocuparea tuturor decidenților din educație, contribuind la îndeplinirea misiunii şcolii, de a
dezvolta personalităţi armonioase, autonome şi creative.
Componentele curriculum-ului trebuie să asigure practicarea unui învăţământ care să
profileze caractere şi să asigure formarea tânărului apt să facă faţă schimbărilor rapide.
. Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi factorii
implicaţi în actul instructiv-educativ.
Resurse strategice:
Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, personal auxiliar, autorități locale;
Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de
învățământ și programe școlare, auxiliare curriculare, softuri educationale); materiale
didactice specifice disciplinei consiliere şi orientare, echipamente IT, birotică şi
consumabile;
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Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: sitte MEC, sitte ARACIP, sitte ISJ,
legislație actualizată.
Resurse de experientă şi expertiză : echipa managerială, responsabili de comisii, experți din
exterior
Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea
proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea
rezultatelor stabilite în PDI
Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEC, primărie, Consiliu local.
Rezultate aşteptate:
Cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic pentru orele de
consiliere şi orientare şi activităţi educative având în vedere asigurarea condiţiilor
optime de studiu şi siguranţă -conforme cu situația pandemiologică actuală
✓ desfăşurarea procesului educativ în mod diferenţiat şi într-un mod atractiv-sistem hibrid
sau on-line;
✓ asigurarea unui program de pregătire suplimentară a elevilor, de tipul activităților
remediale;
✓ corelaţia funcţională între discipline şi arii curriculare;
✓ flexibilitatea evaluărilor (initiale, pe parcurs şi sumative);
✓ educaţia în spiritul comunicării interculturale, educaţia informaţională, educaţia
economică, educaţia antreprenorială, educaţia juridică, educaţia moral-civică, estetică
şi cultivarea sensibilităţii.
ȚINTA 2
Motivarea alegerii ţintei:
1. Organizarea și structurarea activității prin dezvoltarea capacității de susținere a
tranziției de la învățarea față în față exclusiv, la învățarea complementară digital.
Asigurarea unui act educațional de calitate prin susținerea formării continue a cadrelor
didactice din unitatea noastră de învățămînt , a elaborării strategiei de coordonare şi a
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direcțiilor de dezvoltare, a formării continue şi a evoluției în carieră a cadrelor didactice
constitue preocuparea permanentă atât a conducerii , cât și a dascălilor.
2.Activităţile educative sunt atractive pentru elevi, deoarece se desfăşoară în contexte variate
faţă de orle de curs.
3.Formarea unei personalităţi armonioase, autonome şi creative nu se poate realiza
numai prin parcurgerea curriculumului obligatoriu, ci mai ales prin desfăşurarea altor
activităţi.
4.Cadrele didactice au participat la cursuri de formare care le dau posibilitate de a
desfăşura programe şi proiecte educative de calitate.
5. Activitatea educativă în şcoala noastră a fost un punct forte până în prezent.
Resurse strategice:
Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
Resurse materiale şi financiare: programe de activităţi, proiecte, softuri educationale;
materiale didactice specifice, echipamente IT, birotică şi consumabile;
Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MENCS, site ARACIP, site
ISJ, legislație actualizată
Resurse de experientă şi expertiză : echipa managerială, conksilier educativ, responsabili de
comisii, experți din exterior
Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea
proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea
rezultatelor stabilite în PDI
Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEC, primărie, Consiliul local.
Rezultate aşteptate:
Toate cadrele didactice propun activităţi educative în conformitate cu interesele
elevilor şi ale comunităţii, în perspectiva îndeplinirii misiunii şcolii;
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Creşte numărul proiectelor educative desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional, în care
şcoala este implicată
Rezultate foarte bune obţinute la concursurile de formare CRED sau cele oferite gratuit e
CCD
ȚINTA 3
Motivarea alegerii ţintei:

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Personalitatea copilului se desăvârşeşte printr-un proces de durată. Desfăşurarea
lui pe parcursul şcolarizării în ciclul primar şi gimnazial are ca punct terminus
exprimarea opţiunii în ceea ce priveşte continuarea studiilor. Acesta este un act de
maturitate cu profunde semnificaţii.
Obiectivele strategice în formarea potentialului uman reprezentat de elevii care
optează pentru unitatea noatră şcolară sunt:
întărirea suportului şi statutului social al elevului;
crearea condiţiilor cele mai optime funcţionării instituţiei de învăţământ pentru
asigurarea bunăstării elevilor (a unui climat şcolar de sigurantă fizică şi psihică)
formarea autonomiei morale şi iniţiativei proprii în alegerea carierei;
dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare,
gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii
complexe;
cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării
unei vieţi de calitate;
formarea în spiritul cunoaşterii şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului, al demnitaţii şi toleranţei, a schimbului liber de opinii intr-o societate
democratică.
adaptabilitatea la schimbare şi la ritmul ei;
stimularea potenţialului creativ, intuitiv şi imaginativ;
dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri sociale (familie, mediu şcolar,
mediu profesional);
decizia personală în asumarea riscului; activitatea in echipă, colaborarea, evaluarea şi
reevaluarea rezultatelor, responsabilitatea pentru o activitate realizată;
promovarea valorilor moral-civice, culturale specifice societăţii democratice;
formarea responsabilităţii pentu propria dezvoltare şi sănătate;
crearea capacităţii de evaluare a colectivului, a membrilor lui şi a propriei persoane;
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ȚINTA 4
Se proiectează o imagine pozitivă a școlii, atât în familie cât și în comunitate.Se
valorifică aptitudinile artistice și de cunoaștere ale elevilor.Se inițiază o cale de acces la
informație pentru elevii școlii din mediul rural.Considerăm că elevii se formează nu doar prin
activități susținute la clasă ci și prin activități extrașcolare.
Schimbul de experiențe cu elevii din alte unități școlare "antrenează" elevii pentru
dialog, toleranță și respect pentru diversitatea culturală.
Păstrarea şi modemizarea bazei tehnico-materiale este unul din scopurile strategice
prioritare pentru perioada 2021-2025.
Toate acestea contribuind la promovarea imaginii şcolii.

7.OPȚIUNI STRATEGICE IV.2 NIVELUL TACTIC- PROGRAME DE DEZVOLTARE

Vom raspunde
la intrebarile:

Cum vom reusi ?
Unde ne

Ce schimbari se
impun?

sa le realizam?

aflam?
Cine sunt beneficiarii
schimbarilor propuse?

Ce valori ne sustin?
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Pornind de la punctele tari si oportunităţile prezentate la diagnoza, urmărind
compensarea slăbiciunilor şi evitarea ameninţărilor şi vizând mereu îndeplinirea misiunii şi
atingerii ţintelor reliefate anterior, vom acţiona în mod judicios pentru dezvoltarea unuia sau
mai multor domenii funcţionale:
a) dezvoltarea curriculară ;
b) dezvoltarea resurselor umane;
c) dezvoltarea bazei materiale;
d) atragerea de resurse financiare;
e) dezvoltarea relatiilor comunitare;
f) dezvoltarea managementului la nivelul scolii;
g) dezvoltarea informationala.

7.a ) Dezvoltarea curriculară
Optimizarea activităţii didactice la toate disciplinele în concordantă cu planurile de
învăţământ, adoptarea curriculumului naţional prin consultarea elevilor şi părinţilor .
Se va realiza un curriculum la decizia scolii cu adecvare maxima la nevoile actuale si
de perspectiva ale educabililor, astfel incat sa raspunda la inrebarea : « Curriculum-ul
la decizia scolii este util elevilor pentru integrarea lor in societatea democratica nou
integrata in Uniunea Europeana ? » Se va proiecta astfel incat sa aiba forta reala de a
genera in educabili cunostinte, abilitati, capacitati, atitudini, antrenarea in cat mai
multe domenii experentiale, din perspectiva cat mai multor tipuri de invatare, in
perspectiva « sanselor egale » - sa aiba calitatea de a genera in principal tocmai acele
achizitii in toti educabilii pentru care a fost conceput.
Stabilirea ofertei pe discipline opţionale cât mai aproape de cerinţele elevilor şi părinţilor ;
Centrarea acţiunilor pe elev-comunitate şi nu pe şcoală-profesor ;
Modernizarea actului didactic prin folosirea metodelor active de grup, în predare-învăţare,
a metodelor alternative în evaluare ;
Echilibrarea componentelor formativ-informativ, educativ-instructiv, creativ.
Derularea unor activitati cu caracter stimulativ si antrenant pentru elevi ;
Participarea activa a partenerilor educationali la activitatile scolii si a scolii in viata
comunitatii;
Modernizarea activitatilor extracurriculare pe teme de actualitate :protectia mediului,
pastrarea traditiilor si obiceiurilor locale, influenta mass-mediei in viata scolara,etc.
Participarea activa a partenerilor educationali la activitatile scolii si a scolii in viata
comunitatii.
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Unitatea de invatamant realizand o “intersectie” intre: ceea ce este de dorit/
ceea ce este posibil/ ceea ce este probabil, va elabora programe de
dezvoltare, unitare si coerente cu activitati care servesc la atingerea tintelor
strategice pe baza strategiei alese. Programele vor fi structurate pe domenii
de activitate:
A.Domeniul curriculum
1.PROGRAM DE DEZVOLTARE CURRICULARA
Elaborat de comisia de curriculum in colaborare cu directorii scolii, vizeaza diversificarea si
atractivitatea CDS-ului, implementarea programelor generate de proiectele nationale sau local
anterior elaborate .
Directia de actiune

Obiectiv

Diversificare pachetelor de optionale pentru ciclul Identificarea aptitudinilor
primar si prescolar

copiilor- orientare spre
vocational/extracurricular

Abordare didactica interdiciplinara/trandisciplinara

Dezvoltarea componentei
valori/atitudini a elevilor

7.b) Dezvoltarea resurselor umane
Organizarea unor cursuri de formare la nivelul şcolii cu cadrele didactice tinere, stagiare
sau cu definitivatul în învăţământ ;
Consultarea elevilor şi a părinţilor pentru dezvoltarea curriculum-ului la decizia şcolii ;
Realizarea progresului şi a performanţei şcolare ;
Asumarea unui rol activ al scolii, în raport cu nevoile, problemele, posibilităţile
comunităţii ;
Creşterea nivelului la învăţătură, disciplină si frecventa a elevilor ;
Implementarea in scoala a unor proiecte educationale pe teme de absenteism, integrare
sociala. Vor fi cooptati in aceste proiecte psihologi ce vor discuta cu elevii care au
parintii plecati din tara si sunt lasati in grija altor persoane.
Evaluarea permanentă a cadrelor didactice;
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Actualizarea pregatirii profesionale, metodice si de specialitate prin participarea tuturor
cadrelor didactice la cursuri de formare continua organizate de C.C.D.,
Reconsiderarea functiei responsabililor de catedra si a relatiei acestora cu managerii scolii
si cu celelalte cadre didactice ;
Organizarea de cursuri de initiere in utilizarea calculatorului si a sistemului AeL pentru
cadrele didactice care nu au efectuat astfel de cursuri ;
Elaborarea unei fise de sarcini pentru fiecare cadru didactic cu responsabilitati concrete,
nu formal, teoretice, neverosimile ;
Corpul profesoral va fi format corespunzator, in vederea promovarii unui invatamant
formativ prin metode active, de grup ;
Colaborarea cu Consiliul reprezentativ al Părinţilor;
Orientarea si consilierea elevilor in vederea orientarii scolare si profesionale;
Disponibilitatea elevilor de a se adapta la schimbările impuse şi de a spori propriile exigenţe
pentru a face faţă examenelor de sfârşit de ciclu gimnazial ;

Cuprinderea tuturor absolvenţilor clasei a VIII-a în licee ;
Rezultate bune la olimpiadele scolare faza locală, judeţeană şi naţională;
Cresterea ponderii elevilor cu rezultate foarte bune;
Atingerea procentului de promovabilitate la examenele naţionale;
Creşterea eficienţei valorificării aptitudinilor elevilor prin îmbunătăţirea procesului de
predare-evaluare, prin stimulente materiale, etc.
Mobilizarea comunităţii locale în identificarea şi utilizarea propriilor resurse umane;
Creşterea interesului pentru educatie din partea parintilor sau a sustinatorilor legali.

7.c) Dezvoltarea resurselor materiale
Planul de dezvoltare instituţională pentru unitatea noastră şcolară cuprinde pentru anii şcolari
2021-2025:
•

dezvoltarea bazei materiale prin :
- achiziționarea de mobilier şcolar ;
- expoziţii ;
- reparaţii, igienizări ;
- reamenajarea spatiilor din fata scolii ;
- întreţinerea grupurilor sanitare la elevi şi profesori ;
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•
•
•
•
•

Stabilirea urgenţelor privind lucrările de reparaţii şi igienizări din localul
unităţii ;
Recondiţionarea prin mijloace proprii a mobilierului şcolii şi al materialelor
didactice ;
Modernizarea prin dotare a cabinetelor si laboratoarelor existente;
Realizarea de material didactic de către cadrele didactice şi elevi în vederea
completării materialelor existente;
Identificarea unor noi surse de finantare extrabugetare : sponsori, expozitii de
lucrari ale elevilor realizate în cadrul proiectelor educaţionale.
A. Resurse umane

1.PROGRAM PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR
Scoala, in pateneriat cu Comitetul de parinti, Primarie, prin valorificarea oportunitatilor
financiare europene, va promova actiuni, alternative pentru reducerea abandonului scolar.

Directia de actiune

Obiectiv

Construirea unor indicatori de date Monitorizarea si interventia dirigintilor
pentru prevenirea PTS

pentru asigurarea frecventei elevilor la
scoala/ gradinita

Programe SDS in comunitatile /clasele Abandon scolar
cu elevi in risc de abandon
Educatie nonformala pentru copiii din Organizarea unor activitati specifice
familii cu venituri mici
Parteneriate

pentru

scolarizarii tuturor copiilor

asigurarea Valorificarea oportunitatilor fondurilor
existente

2.PROGRAM DE CRESTERE A RANDAMENTULUI SCOLAR
Scoala va elabora si implementa un program de imbunatatire a rezultatelor scolare ale
elevilor, pornind de la standardele evaluarii nationale.
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Directia de actiune

Obiectiv

Construirea unor indicatori de Raportare la standardele nationale
calitate

pentru

masurarea

rezultatelor elevilor
Cresterea calitatii evaluarii

Masurarea valorii adaugate a scolii pentru
fiecare elev

3.PROGRAM DE ORIENTARE SCOLARA
Se vor elabora programe specifice pentru ciclurile scolare in vederea depistarii
abilitatilor/ aptitudinilor elevilor pentru ciclul gimnazial in perspectiva orientarii scolare si
profesionale viitoare.
Directia de actiune

Obiectiv

Munca dirigintelui pentru OSP Colaborarea scoala – familie pentru orientarea
elevilor

4.PROGRAM DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE
Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare /reconversie profesionala , studiul
limbilor straine si dezvoltarea abilitatilor de comunic.are
Directia de actiune

Obiectiv

Programe de formare pentru evaluare

Realizare unei evaluari
unitare

conform

standardelor nationale
Programe de reconversie profesionale

Colaborare
universitatile
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studii post universitare
de reconversie
Programe de studiere a limbilor straine

Comunicare in limbi de
circulatie international

Programe pentru educatie nonformala

Dezvolatea

educatiei

complementare in scoli
Programe

pentru

dezvolarea

abilitatilor Dezvoltarea personala a

personale de comunicare

cadrelor didactice

5. PROGRAM DE INTEGRARE A COPIILOR CU CES
Se vor derula activitati commune pentru integrarea- recuperarea copiilor cu cerinte
speciale
Directia de actiune

Obiectiv

Tinta
strategic(nat/jud)

Programe pentru integrarea copiilor cu Formarea
nevoi special in scolile de masa

profesorilor

NAT/ PTS
pentru

invatamantul primar
si

prescolar

vederea

in

adaptarii

demersului didactic
la nevoile copiilor cu
CES
Activitati

de indrumare si consiliere a Unitate de actiune in

parintilor copiilor cu CES si concursuri

recuperare
cu CES
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6.PROGRAM DE OPTIMIZARE A SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL
INTERN
Directorul unitatii de invatamant si responsabilii comisiilor vor dezvolta si actualiza SCMIul adaptat la specificul fiecarei structuri, prin dezvoltarea procedurilor referitoare la
documentele scolare, manualul general de proceduri si a noilor reglementari arhivistice.

Directia de actiune

Obiectiv

Tinta
strategic(nat/jud)

Constituirea registrului riscurilor pentru Aplicarea

Jud – managementul

fiecare structura

calitatii

normativelor
referitoare la control
managerial

Actualizarea permanenta a normativelor Respectarea tuturor Jud – managementul
PSI si SSM specific unitatii

normativelor,

de calitatii

catre toti angajatii,
referitor la PSI si
SSM

7.d) Dezvoltrea resurselor financiare
Atragerea de sponzori pentru acţiunile şcolii ;
Realizarea unor activitati cu elevii, in cadrul proiectelor educationale, care se vor finaliza
prin confectionarea unor obiecte si produse ce vor constitui baza unor expozitii cu
vanzare.
1. PROGRAM DE DEZVOLTARE A BAZEI MATERIALE
Directorii de scoli, in parteneriat cu Consiliul local vor accesa
fonduri pentru reabilitari, consolidari, dotari cu material didactic,
carti, resurse IT.
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Directia de actiune

Obiectiv

Imbunatatirea infrastructurii scolare

Mobilier (bănci și scaune)

Dotari cu material didactice

Valorificarea

tuturor

resurselor financiare
dotari cu videoproiectoare a
tuturor salilor se clasă.
Dotari cu mijloace IT

Diversificarea metodelor de
predare/invatare

prin

integrarea resurselor IT

7. e) Dezvoltarea relaţiilor comunitare
Atragerea comunităţii locale, a partenerilor educaţionali, în realizarea optimă a activităţii
educaţionale ;
Asigurarea legaturii cu toţi factorii şi cu toate instituţiile cu care şcoala colaborează
permanent şi direct : I.S.J., C.C.D. ;
Imbunatatirea parteneriatelor cu institutiile implicate in activitati de protectie si ocrotire a
mediului inconjurator ;
Dezvoltarea de programe de parteneriat cu unităţi şcolare similare din ţară, cu ONG-uri,
institutii de arta si cultura;
Popularizarea ofertei scolare cu scopul atragerii de parteneri pentru derularea unor
programe in parteneriat ;
Antrenarea elevilor şi părinţilor în activităţi de întreţinere a şcolii.
1. PROGRAM

DE

DEZVOLTARE

A

EDUCATIEI

NON-

FORMALE
Scoala in parteneriat cu asociatii, fundatii, alte institutii de stat, vor dezvolta o retea a
alternativelor de educatie nonformala.
Directia de actiune

Obiectiv
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Promovarea proiectelor CAES Fiecare elev sa fie antrenat in
in CAEJ

proiecte

specific

educatiei

nonformale
Desfasurarea

de

activtati Fiecare elev sa fie antrenat in

extrascolare diverificate

proiecte

specific

educatiei

nonformale
Dezvoltarea de parteneriate cu Dezvoltarea

competentelor

institutii, ONG-uri cu obiective transversal ale elevilor prin
comune pentru educatie

activitati placate si instructive

2. PROGRAM DE DEZVOLTARE A COMUNICARII SI MARKETINGULUI
In cadrul scolii comunicarea reprezinta un proces esential prin care are loc schimbul de
mesaje si informatii in vederea realizarii scopului si obiectivelor planificate. Scoala va elabora
si implementa un program complex de comunicare interna si externa pentru diseminarea
informatiilor utile si a celor de interes public exterior.
Directia de actiune
Valorizarea

Obiectiv

Tinta stategica (nat/jud)

momentelor Realizarea unor actiuni cat Jud- managementul calitatii

specific educatiei

mai diverse pentru Ziua
invatatorului

si

Ziua

educatiei
Strategie

de

interna
Strategie
externa

comunicare Tranmiterea

mesajelor Jud- managementul calitatii

interne, in ambele ensuri
de

comunicare Tranmiterea mesajelor catre Jud- managementul calitatii
parinti, alte institutii

2. Program de dezvoltare a parteneriatelor europene
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Se va valorize oportunitatea programelor Erasmus pentru dezvoltarea dimensiunii
europene a scolilor si institutiilor de pe raza judetului Bistrita – Nasaud.
Directia de actiune
Implementarea

Obiectiv

Tinta strategic (nat/jud)

proiectelor Diseminarea si valorificarea

aprobate

rezultatelor

proiectelor

POSDRU/ERASMUS
derulate
Formarea cadrelor didactice Dezvoltarea
in

vederea

scrierii

parteneriatelor

de international intre scoli

proiecte
Consolidarea
diversificarea
nonformale

si Promovarea

proiectelor

educatiei europene in parteneriat cu
O.N.G.-uri

7. f) Dezvoltarea managementului la nivelul şcolii
➢ Calitatea managementului şcolar reprezinta o prioritate a strategiilor şi politicilor de
dezvoltare instituţională la nivelul sistemului şi al unităţii de învăţământ. Aceasta
calitate este cuantificata in impactul activităţii asupra altor grupuri, comunităţi locale,
O.N.G.-uri, firme particulare, etc., lucrul în echipă la nivelul managerial,
colaborarea cu alţi manageri din exteriorul unităţii şcolare, dezvoltarea
competenţelor profesionale şi asumarea deciziilor din ce în ce mai complexe.
➢ Modificarea obiectivelor conform planului managerial, bazat pe obiectivul strategic
al calităţii în educaţie, relaţionarea cu alte instituţii de cultură si invatamant, în vederea
atingerii parametrilor de performanţă ;
➢ Dezvoltarea spiritului de echipă, sprijinirea, monitorizarea şi eficientizarea activitatii,
deschidere catre nou, dezvoltarea spiritului democratic.
➢ Menţinerea încadrării unităţii şcolare cu personal didactic in specialitate bine pregatit,
deschis la nou;
➢ Evaluarea documentelor de planificare a activităţii manageriale la nivelul Comisiilor
metodice, Consiliului Profesoral, Consiliului de Administraţie ;
➢ Asigurarea modului de comunicare deschis, principial, intr-un flux continuu;
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7. g) Dezvoltarea resurselor informationale
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Accesul larg la informatia de specialitate a personalului unitatii;
Absolvirea a unor cursuri de formare si perfectionare in domeniul
TIC ;
Accesul tuturor cadrelor didactice si al elevilor la biblioteca scolii.
Utilizarea cat mai eficienta a cabinetului informational in sistem AeL;
Incurajarea cadrelor didactice in scopul de a crea lectii in sistem AeL ;

Realizarea portofoliilor individuale si la nivel de comisii;
Intocmirea unor programe si proiecte manageriale, educationale si de parteneriat;
Intocmirea unor rapoarte de analiza si informare asupra activitatii educative;
Intocmirea Ofertei scolii pentru curriculum la decizia scolii;
Diseminarea experientei dobandite de cadrele didactice prin parteneriate si cursuri de
formare si perfectionare ;
Promovarea imaginii scolii in mass-media locala, nationala ;

Toate aceste resurse vor fi canalizate pentru a asigura obiectivele specifice şi finalităţile celor
două cicluri ale procesului instructiv-educativ din şcoala noastra:

A. Învăţământul primar
1. Competenţe specifice
~ Să răspundă în condiţii optime cerinţelor de şcolarizare a copiilor la acest nivel ;
~Să pună bazele formării personalităţii prin însuşirea cunoştinţelor elementare şi a
deprinderilor de citit-scris-socotit, exprimare corectă, orală şi scrisă, a noţiunilor ştiinţifice, prin
cultivarea interesului fată de mediu, a sensibilităţii faţă de valorile moral-civice, a dragostei faţă
de patrie şi trecutul istoric, prin dezvoltarea armonioasă şi formarea unui comportament
civilizat pe baza calităţii morale ;
~Să pună bazele formării unei conduite pro- natura ;
~ Să pună bazele motivaţiei pentru învăţare, disciplină şi frecvenţă ale unui stil de muncă
individuală eficient care să-i asigure succesul şcolar, accederea în treptele următoare de
învăţământ, autoinstruirea ;
~ Să stimuleze potenţialul creativ al elevilor, al intuiţiei şi al imaginaţiei.
2. Finalităţile învăţământului primar
~ Elevul să dovedească în practica cotidiană un nivel de educaţie corespunzător vârstei,
bazat pe înalte valori morale ;
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~ Elevul să aibă conturată o personalitate armonioasă care să dovedească gândire creativă,
folosirea adecvată a noţiunilor, a modalităţilor de comunicare însuşite, înţelegerea sensului
apartenenţei la un grup şi la o opinie, exprimarea şi susţinerea argumentată a unor opinii
pozitive, capacitate de adaptare la situaţii diferite, iniţiere în domenii ştiinţifice şi diverse
activităţi practice ;
~ Elevul să posede cunoştinţele, priceperile şi deprinderile, dezvoltarea fizică, necesare
accederii cu succes în ciclul gimnazial.

i.

B. Invăţământul gimnazial
Competenţe specifice

~ Să răspundă în condiţii optime cerinţelor comunitatii cu privire la şcolarizarea copiilor
de nivel gimnazial în concordanţă cu scopurile individuale şi noile schimbări ;
~ Să contribue la conturarea personalităţii tânărului, prin dezvoltarea capacităţilor de
comunicare, asigurarea dobândirii de către tânăr a cunoştinţelor de bază umaniste, ştiinţifice,
tehnice şi a capacităţilor de a opera cu acestea, asigurarea dezvoltării armonioase prin educaţie
igienico-sanitară, educaţie fizică, asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, educaţia moralcivică, prin creşterea motivaţiei faţă de învăţătură, disciplină şi frecvenţă ;
~ Să cunoască toate problemele legate de protecţia şi conservarea mediului înconjurator,
să promoveze acţiuni legate de conservarea si protectia naturii ;
~ Să asigure elevilor un nivel de cunoştinţe, capacităţi intelectuale, abilităţi şi atitudini,
precum şi consilierea necesară, în vederea accederii cu succes în învăţământul postgimnazial în
conformitate cu aptitudinile, interesele, potenţialul fizic şi intelectual, ale fiecărui tânăr şi
cerinţele comunităţii locale.
ii.

Finalităţile învăţământului gimazial

~ Fiecare elev să dispună de un standard de educaţie corespunzător vârstei,
societăţii democratice şi valorilor morale ;
~ Să se poată autoevalua şi să exprime o orientare şcolară optimă în raport cu potenţialul
şi aspiraţiile proprii, cu cerinţele comunităţii ;
~ Să poată exprima şi susţine opinii sănătoase, să utilizeze capacităţi de adaptare şi
integrare în comunitate, cu bune rezultate ;
~ Să posede un nivel corespunzător de cunoştinţe, capacităţi intelectuale, abilităţi si atitudini
pentru cunoaşterea oportunităţilor oferite de diverse filiere vocaţionale, care să-i asigure
continuarea cu succes a studiilor postgimnaziale.
Opţiunile strategice propuse vor indica priorităţile fiecărei ţinte în alocarea şi utilizarea
resurselor disponibile
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Urmărirea implementării reformei manageriale în toate ariile de activitate majore
(educativ, ştiinţific, financiar, administrativ) pentru a dezvolta caracteristici
instituţionale de calitate
Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, a nivelului de competenţă si
performanţă a elevilor

Atragerea resurselor financiare şi dezvoltarea bazei materiale
Optimizarea relaţiei şcoala – famiie-comunitate, prin promovarea unei politici de
colaborare cu autorităţile administrative, organizaţii nonguvernamentale în cadrul
procesului de dezvoltare a instituţiei

8.TERMENE, ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI
Monitorizarea si evaluarea reprezinta o parte deosebit de importanta a activitatii managerului
de scoala. Activitatea de inspectie la clasa se deruleaza sistematic , conform graficului de
indrumarea si control al directorului de scoala. Rezultatele obtinute prin monitorizare constituie
factori de feed- back pentru adaptarea continua a strategiei pe termen scurt si mediu, astfel incat
sa fie indeplinita misiunea scolii si realizarea obiectivelor strategice
1 Monitorizarea activitatii din scoala
Activitati de monitorizare
-

Sedinte de CP

-

Sedinte CA

-

Proiecte, analize, studii

-

Discutii individuale.

Instrumente de monitorizare:
-

Construirea unor indicatori de calitate;

-

Rapoarte de activitate ale CA, comisii metodice.
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2 Evaluarea:
Evaluarea interna a activitatii din scoala se realizeaza prin:
-

Sedinte de analiza a activitatii din scoala;

-

Rapoarte anuale prezentate CA;

-

Rapoarte de activitate ale Comisiilor metodice din scoala;

-

Acordarea calificativelor cadrelor didactice din scoala;

-

Evaluarea dosarelor in vederea inaintarii lor la ISJ, pentru acordarea gradatiei de merit;

-

Evaluarea functionarii CEAC din scoala in conformitate cu Legea calitatii.
Orizont de timp – ţinte strategice
Ţintă
Orizont de timp
Responsabilităţi
1
Realizare 2021-2025 și îmbunătățire în fiecare an până în conducerea
școlii
2025
2

cadre didactice
Realizare 2021-2025 și îmbunătățire în fiecare an până în conducerea
școlii
2025

responsabil
formare
cadre didactice

3

4

Realizare 2021-2025 și îmbunătățire în fiecare an până în conducerea
școlii
2025
cadre didactice
Realizare 2021-2025 și îmbunătățire în fiecare an până în conducerea
școlii, consilierul
2025
educativ,
consiliul
reprezentativ al
părinților

3 Managementul riscului
Managementul riscului, unul dintre standardele importante ale sistemului de control intern
managerial, vizeaza:
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-

Optimizarea performantelor operationale prin valorificarea sanselor, a oportunitatilor si
capacitatilor;

-

Anihilarea sau minimizarea rezultateloroperationale negative produse de aparitia
evenimentelor nedorite favorizate de interferente ale amenintarilor cu vulnerabilitatile;

-

Managementul situatiilor de urgent;

-

Prevenirea si combaterea ricurilor de coruptie.
Ricurile pot sa apara la nivelul fiecarui compartiment al colii, ceea ce impune adoptarea
unoir strategii pentru minimixarea acestora, elaborarea unor procedure specific si
desemnarea unor responsabili cu atributii precise

9.AVANTAJELE OPTIUNII PENTRU TINTELE STRATEGICE SI
IMPLEMENTAREA ACESTORA
❖ AVANTAJE
Am ales ţintele respective şi nu altele, deoarece :

• ţintele stabilite sunt absolut necesare pentru existenţa şi dezvoltarea unităţii noastre
şcolare
• respectă politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale, regionale şi locale;
• este realizabilă cu resursele existente şi previzibile;
• foloseşte mai eficient resursele disponibile;
Toate aceste etape ale proiectului de dezvoltare institutionala se vor realiza prin
negociere cu grupurile interesate şi persoanele cheie din comunitate, implicate in procesul
instructiv-educativ. Proiectul reflecta nevoile şi interesele întregii comunităţi. Strategia se va
analiza în cadrul Consiliului de Administraţie, în toate etapele ei, cu reprezentanţi ai cadrelor
didactice, ai părinţilor, ai elevilor, ai comunităţii şi altor grupuri importante, precum şi cu
persoane cheie din comunitate. Daca este bună, se poate implementa numai după obţinerea
acordului comunităţii.

❖ IMPLEMENTARE
Planurile operaţionale vor fi concepute pentru fiecare activitate cuprinsă în programele
de dezvoltare din strategie.
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Programele de dezvoltare se pot structura pe cele sapte domenii functionale:
➢ programe de dezvoltare curriculara ;
➢ programe de dezvoltare a resurselor materiale ;
➢ programe de optimizare a comunicarii si de intarire a legaturilor cu comunitatea ;
➢ programe de dezvoltare informationala.
In unele situatii se impune restructurarea programelor in functie de grupurile ţintă, de
exemplu:
➢ programe pentru părinţi ;
➢ programe pentru elevii superdotaţi , cu dificultăţi, pentru sportivii de performanţă ,etc.
➢ programe de combatere a absenteismului, abandonului şcolar, (consumului de droguri,
fumatului etc);
Planurile operaţionale vor fi stabilite în conformitate cu rezultatele analizelor SWOT,
care au evidenţiat următoarele nevoi:
• importanţa muncii în echipă şi participarea la decizie;
• necesitatea intăririi legăturilor între şcoală şi principalii actori ai
comunităţii locale (Consiliul local, Poliţie, Biserică, părinţi, agenţi
economici, ONG-uri,etc.);
• abilităţi sociale şi nevoi afective atât pentru elevi cât și pentru profesori;
• cooperarea între profesori – elevi – părinţi;
• diversificarea ofertei educaționale;
• formarea continuă a cadrelor didactice şi participarea lor la programe de
dezvoltare
• pesonală;
• consilierea elevilor în probleme legate de orientare şcolarăşi
profesională, dar şi în aspecte referitoare la viaţa de zi cu zi;
• dotarea cu echipamente IT şi materiale auxiliare;
• resurse de învăţare şi facilităţi logistice.
Din lista de nevoi enumerate mai sus considerăm că rezolvarea lor de către şcoală cu
sprijinul comunităţii locale şi prin diferite programe în care aceasta s-ar putea implica, ar putea
atinge, pe perioada derulării acestui plan de dezvoltare şcolară, toate ţintele strategice, după
cum urmează:
➢ cooperarea dintre profesori - elevi - părinţi, dar şi consilierea elevilor ar putea crește
motivația pentru învățare și performanță înaltă, darşi întărirea colaborării cu familia.
➢ rezolvarea problemelor de dotare cu echipamente IT şi materiale auxiliare ar asigura
resursele de învăţare şi facilităţile logistice;
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➢ creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea ofertei educaționale și prin
formare continuă a cadrelor didactice ar asigura creșterea abilităților sociale ale elevilor,
integrarea lor mult mai eficientă în echipe de învățare, proiectare sau muncă.

DIRECTOR,
Prof. MONIŢA NARCISA
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