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Proiect de dezvoltare instituţională 

2015-2020 

 

 

1.CONTEXTUL LEGISLATIV 

 

Prezentul proiect de dezvoltare instituţională este conceput în conformitate cu legislaţia în 

vigoare: 

 Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/2011 

 PDI Inspectorat Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud 2015-2020 . 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

aprobat prin OMMEN 5115/2014 

 Ordinul M.E.N. nr.3770/1998 privind Metodologia de formare continuă a personalului 

preuniversitar, completat şi modificat prin O.M.E.N. nr.4863/09.11.1999. 

 

2. PREZENTAREA UNITĂŢII ŞCOLARE  

 

Şcoala Gimnazială  Nr. 1 are o istorie relativ scurtă. Ea şi-a deschis porţile în toamna 

anului 1964. Datorită calităţii învăţământului susţinut, şcoala a devenit un „magnet” pentru 

populaţia bistriţeană înregistrându-se o fluenţă de copii care a impus extinderea şcolii cu încă o 

clădire în anul 1975. 

Şcoala Gimnaziala Nr.1 oferă populaţiei şcolare alternative educaţionale şi metodologice, 

învăţământ de zi , toate vizând modelarea, formarea şi pregătirea elevilor ca cetăţeni ai României 

secolului XXI. 

Unitatea noastră beneficiază de o încadrare cu personal didactic de o înaltă ţinută 

profesională. Stabilitatea dascălilor la catedră răspunde încrederii părinţilor, asigură liniştea 

privind continuitatea și calitatea muncii la clasă. 

Buna pregătire a cadrelor didactice se materializează în competitivitatea elevilor noştri la 

concursuri județene, la concursuri naționale precum şi la faza judeţeană a Olimpiadelor de 

Matematică, de Limba si Literatura Română și alte discipline.  

Elevii din ciclul gimnazial învaţă după alternative educative moderne. De-a lungul 

timpului, elevii şcolii noastre s-au situat mereu în topul olimpicilor din judeţ obţinând premii şi 

menţiuni la toate disciplinele de concurs. Chiar şi în acest an, conform tradiţiei, judeţul a fost 

reprezentat la fazele superioare ale concursurilor şi de elevi ai şcolii noastre.   

Spaţiul disponibil pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ a suferit modificări 

de-a lungul anilor, astfel s-a ajuns astăzi la următoarea configuraţie: 

La aniversarea celor cinci decenii de activitate, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 

BISTRIŢA, se bucură de o înaltă apreciere în cadrul  comunităţii locale, fiind un adevărat etalon 

în activitatea instructiv-educativă a tinerei generaţii. 

            

 

 

 



3. DIAGNOZA  MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 

 

1.Prezentarea organizației școlare 

 

3.1.1 Date de identificare  

Denumire: Școala Gimnazială nr. 1 Bistrița 

CUI 22163220  

Adresa: B-dul Independenței, nr. 46, Bistrița, judetul Bistrița-Năsăud, 

Telefon/fax 0263236049 

e-mail: generalaunu@bn.rdsnet.ro  

  

3.1.2 Date statistice de bază pentru anul școlar 2019-2020 

Nivel de învățământ: primar și gimnazial 

Limba de predare: română 

Număr de grupe/clase: 29 clase primar / 19 clase gimnazial – total – 48 clase 

Număr de elevi  770 elevi primar / 538 elevi gimnazial – total 1308 elevi 

Număr cadre didactice: total 95, cu norme întregi 68  

Număr c.d. auxiliar: secretar – 2/ contabil – 1/administrator patrimoniu–1, bibliotecar -1, 

informatician - 1 total - 7  

Număr nedidactic: îngrijitoare – 9/muncitori 5 – total 14 

 

 

3.1.3 Informații de tip cantitativ și calitativ 

An școlar 2015-2016 

Numar clase  44 

Număr elevi - 1158 

Rată promovare 95,7 % 

An școlar 2016-2017 

Numar clase - 46  

Număr elevi - 1225 

Rată promovare 97%  

An școlar 2017-2018 

Numar clase - 48   

Număr elevi - 1297 

Rată promovare 95,7% 

An școlar 2018-2019 

Număr clase -48 

Număr elevi -1307 

Rată promovabilitate 99,50% 

 

 

 

 

 



3.1.4 Prognoza numărului de elevi și de clase 

 

Clasa pregătitoare  

Anul Prognoza nr. elevi Nr. clase 

2020-2021                  Preg. - 150                     Preg. – 6 

2021-2022                  Preg. - 150                     Preg. – 6 

 

 

 

3.1.5 Personalul școlii 

 

3.1.5.1 Personal didactic 

Specialitatea  Studii   Statutul  Grad didactic 

M SSD S titular Detasat/ 

Compl.normă 

suplin. 

calif 

doctorat deb def II I 

învățătoare 2 - 37 34 - 5 - 3 8 5 23 

profesori - - 56 43 6 7 4 1 7 13 31 

total 2 - 93 77 - 12 4 4 15 18 54 

 

3.1.5.2 Personal didactic auxiliar 

Specialitatea Studii   Vechime  

M SSD S       

secretar -  - 2 25%      

contabil - -  1 25%      

Informatician    1 25%      

bibliotecar  - 1       

Administrator 

patrimoniu 

1 - - 25%      

total 1 - 5       

 

3.1.5.3 Personal nedidactic 

Specialitatea Nr. posturi  Numar persoane 

Îngrijitoare   9 9 

Muncitori  5 5 

Total  14 14 

 

3.1.6 Baza materială 

Școala Gimnazială nr. 1 Bistrița  

 

Corp A – clădire nouă 

- Săli de clasă obișnuite  -23 



- Bibliotecă cu sală de lectură - 1  

- Cabinete și laboratoare – 9   

- Cabinet director + secretar - 2 

- Grupuri sanitare - 4 

- Sală profesorală - 1 

 

Corp B – clădire veche  

- Săli de clasă obișnuite  -21  

- Grupuri sanitare  - 3  

- Sală profesorală - 1  

- Sală arhivă -1 

- Spațiu depozitare produse lactate și de panifiacție – 1 

- Cabinet madical – 1  

- Cabinet de logopedie – 1  

- Cabinet de psihologie – 1  

Corp – C 

- Sală sport mare – 1 

- Sală sport mică – 1 

- Laboratoare – 1  

- Sală de mese – 1  

Teren de sport în curtea școlii  

 

3.1.7 Dotarea cu mijloace de învățământ 

- rețea calculatoare AeL conectate la internet + imprimantă + scanner 

- 2 conexiuni la internet ce acoperă toata școala și spațiul din curtea școlii 

- un calculator si o multifuncțională în sala profesorală 

- 3 calculatoare, 3 imprimante și 2 multifuncționale în cabinet director+secretariat 

- 2 calculatoare, o imprimantă și o multifuncțională în bibliotecă cu sală de lectură 

- 6 laptopuri 

- 5 videoproiectoare 

- 3 table smart 

- o cameră video (SONY) 

- un aparat foto  

- truse și materiale specifice pentru desfășurarea orelor de chimie si fizică 

- planșe diverse și hărți geografice și istorice 

 

2. Evaluare calitativă  

            Şcoala Gimnazială Nr.1 Bistriţa, oferă un învăţământ de calitate susţinut, devenind o 

şcoală etalon în rândul şcolilor bistriţene datorită faptului că elevii noștri s-au situat mereu în 

topul olimpicilor din judeţ obţinând premii şi menţiuni la multe discipline.  

  În anul școlar 2015-2016, la nivelul școlii au fost obținute 121 de premii și mențiuni la 

nivel județean și național, după cum urmează: la nivel județean au fost obținute  101 premii și 

mențiuni astfel: Premiul I – 11, Premiul II – 16, Premiul III – 14, M – 52, locul 4 – 4 elevi, locul 

5 – 2 elevi și locul 6 – 2 elevi. Na nivel național s-au înregistrat 20 de rezultate: Premiul I – 2, 

Premiul 2 -1, Premiul III – 1, M – 16. La Evaluare Națională a claselor a VIII –a, din cei 97 de 



elevi care au intrat în evaluare, au obținut următoarele medii: media generală LLR – 8,14, media 

generală M – 7,07.   

În anul școlar 2016-2017, au fost obținute 115 premii și mențiuni la olimpiadele județene, 

interjudețene și naționale, pe discipline sau interdisciplinar.  

           Premii: faza județeană: premiul I – 36 elevi, premiul II – 11 elevi, premiul III – 21 elevi, 

34 mențiuni, 2 premii speciale; faza interjudețeană: 1 premiu I, 1 premiu II, 5 mențiuni; la faza 

națională: 1 premiu III, 2 premii speciale, 1 mențiune. De asemenea instituţia noastră şcolară se 

situează în fiecare an pe primele locuri cu rezultatele obţinute de elevii clasei a VIII-a la 

Evaluarea Naţională. Astfel, din anul școlar amintit, comparativ cu anul școlar precedent, 

mediile au crescut: la LLB – 36 elevi au obținut note între 9-10, iar restul între 5 și 8,99; la M – 5 

elevi au obținut nota 10, 25 elevi cu note între 9 și 9,99 iar 10 elevi au obținut note sub 5. La 

LLB media pe școală este 8,56, la M 7,49, iar media generală este 8,03. 

În anul școlar 2017-2018, la olimpiade și concursuri au fost obținute un număr de 134 de 

premii și mențiuni. La faza județeană: pr. I - 9 elevi, pr. II – 24 elevi, pr. III – 5 elevi, mențiuni – 

89, pr. speciale 4; la nivel național: 3 premii speciale. La cl. a VIII –a, la Evaluare Națională, au 

fost obținute următoarele rezultate: 82 de elevi din 126 au avut note  între 9-10, procentul de 

promovabilitate la LLR fiind de 99,30%; la M - 22 elevi au obținut note între 9-10, 

promovabilitatea fiind de 83,30%. Media pe școală la LLR a fost 8,63, la M 6,93, iar media 

generală - 7,78. Un elev a obținut media generală 10, iar 31 de elevi au avut medii generale între 

9-9,99, reprezentând 24.60%  din totalul elevilor înscriși la EN 2018.   

În anul școlar 2018-2019, olimpiadele și concursurile la care au participat elevii școlii 

noastre, au determinat obținerea unor rezultate deosebite: 170 de premii și mențiuni. La faza 

județeană: pr. I - 30, pr. II – 21, pr. III – 16, mențiuni – 95, pr. speciale 1; la nivel național: 3 

premii. La cl. a VIII –a, la Evaluare Națională, au fost obținute următoarele rezultate: 7 de elevi 

au obținut nota 10, 51 de elevi au obținut note între 9-9,99, 29 elevi au note între 8-8,99, între 7-

7,99 – 16 elevi, între 5-6,99 – 21 elevi iar 11 elevi au obținut note sub 5, procentul de 

promovabilitate fiinde de 81,48%; la M - 21 elevi au obținut note între 9-9,99, 18 elevi cu note 

între 8-8,99, note între 7-7,99 au obținut 22 de elevi, între 6-5,99 – 46 elevi și 28 elevi au obținut 

note sub 5, procentul de promovabilitate fiind de 79,26%. Media pe școală la LLR a fost 7,99, la 

M 6,47, iar media generală - 7,23.  

 

        4. ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari: 

 Conducerea şcolii se implică în desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi 

administrativ; 

 Şcoala are capacitatea de a stabili relaţii sociale favorabile învăţământului cu corpul 

profesoral şi elevii; 

 Există o bună colaborare cu membrii Asociației  Părinţilor care răspund cu promptitudine 

la acţiuni de dotare a şcolii, reamenajarea spaţiilor şcolare (sponsorizări, igienizări de 

clase, parchetare, zugrăvire, schimbarea uşilor, etc); 

 Şcoala stabileşte legături la standarde ridicate şi benefice pentru şcoală cu Inspectoratul 

Şcolar Judeţean, prin inspectorii de sector şi inspectorii de specialitate; 

 Pentru bunul mers al şcolii există o fructuoasă colaborare cu membrii Consiliului de 

administraţie în luarea deciziilor; 



 Un colectiv didactic calificat, bine pregătit care manifestă preocupări pentru perfecţionare 

şi pentru  introducerea noului. 

 Numărul mare de elevi participanți și premiați la concursurile și olimpiadele județene și 

naționale. 

 Promovabilitate mare la examenele naționale 

 

Puncte slabe: 

 Utilizarea/aplicarea la clasă a unei evaluări uneori superficiale şi subiective, care 

afectează în mod negativ motivaţia pentru învăţare, stima de sine şi adaptarea socială; 

 Conservatorismul care se manifestă la unele cadre didactice; 

 Insuficienta utilizare a cabinetelor info; 

 Formalism în aplicarea Regulamentului şcolar/de ordine interioară. 

 

Oportunităţi: 

 Cea mai bună oportunitate pe care se bazează bunul mers al activităţii este buna încadrare 

cu personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; 

 Colaborarea constantă şi eficientă cu părinţii, comunitatea locală; 

 Atragere de noi surse financiare; 

 CDS-ofertă variată, atractivă, instructivă care răspunde cerinţelor elevilor şi părinţilor. 

 Continuarea dotarii cu mijloace moderne de învățământ; 

 Existenta unei grupe de excelență pentru elevii capabili de performanță, la disciplina 

limba si literatura română, coordonată de un cadru didactic al școlii; 

 

Ameninţări: 

 Pericolul tot mai mare al mediului social (fumatul, acţiunea găştilor de cartier); 

 Familii despărţite temporar prin plecarea părinţilor la muncă în străinătate, copiii 

rămânând în grija bunicilor sau chiar a vecinilor; 

 Abandonul şcolar; 

 

5. ANALIZA PEST 

 

 POLITIC 

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc este 

reglementat de documente specifice. Legea Educaţiei Naţionale, aprobată, a devenit lege 

organică. 

Cele mai importante obiective ale educaţiei în învăţământul preuniversitar sunt: 

 Aplicarea politicii MEN privind dezvoltarea învăţământului. 

 Evaluarea după fiecare ciclu de învăţământ, pentru stabilirea planurilor individualizate de 

învăţare. 

 Racordarea sistemului naţional de educaţie la standardele internaţionale şi corelarea 

procedurilor de evaluare. 

 Trecerea la un curriculum bazat pe 8 competenţe cheie care trebuie dobândite în şcoală 

 Aplicarea programului „Şcoala după şcoală” în parteneriat cu părinţii şi comunitatea 

locală. 



 Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară şi profesională şi de asistenţă 

psihopedagogică. 

 Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate, sport, educaţie 

antreprenorială, cultură civică) 

 Aplicarea alternativelor educaţionale şi metodologice, la clase de step by step. 

 

 

ECONOMIC 

Criza economică din ultima perioadă a afectat situaţia economică a familiilor, implicit a 

avut repercusiuni  şi la nivel şcolar, prin: 

 Creşterea abandonului şcolar 

 Plecarea în străinătate a multor familii în căutarea unui loc de muncă, împreună cu copiii. 

S-au implementat programe sociale pentru ajutorarea familiilor cu venituri mici (burse 

sociale, manuale gratuite, program Euro200, program lapte-corn, etc.) 

S-a asigurat un buget de venituri proprii  prin închirieri de spaţii (chioşc alimentar, sala 

de sport) 

Participarea Comitetului de părinţi la acţiuni de modernizare a şcolii. 

 

 SOCIAL 

Aspectele sociale din şcoală sunt multiple: 

 Elevi care provin din familii sărace cu mulţi copii (aprox.30%) 

 Elevi care provin din cartiere atraşi de rezultatele bune ale şcolii 

 Elevi care provin din familii dezorganizate, din familii în care unul sau ambii părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate iar copiii sunt lăsaţi în grija bunicilor sau vecinilor 

(aprox.25%) 

 Elevi care provin din familii cu venituri medii (aprox 60%) 

 Elevi care provin din familii peste medie (aprox.10%) 

 Pe termen lung se observă o scădere a populaţiei şcolare, totuşi, în unitatea noastră 

şcolară în ultimii ani s-a menţinut cifra de şcolarizare aproximativ la acelaşi nivel, 

datorită calităţii învăţământului prestat de colectivul didactic. 

 

TEHNOLOGIC 

Dezvoltarea tehnologiei la nivel mondial şi naţional a adus şi în domeniul învăţământului 

un spor semnificativ de calitate şi eficienţă. Dintre acestea, tehnologia informaţiei are cea mai 

mare pondere. 

În şcoală avem: 

 Reţea de calculatoare pentru desfăşurarea lecţiilor AeL 

 Conexiune la internet printr-o reţea interioară la care sunt cuplate toate compartimentele, 

atât cele educaţionale cât şi cele administrative 

 Laboratoare de informatică 

 Cabinete de fizică, chimie, biologie 

 Bibliotecă cu un număr mare de cărţi şi materiale informative 

 Mijloace moderne de informare şi predare (laptopuri, videoproiectoare, CD, DVD, etc). 

 



ECOLOGIC 

 Şcoala are preocupări permanente pentru asigurarea calităţii vieţii elevilor, a curăţeniei, 

colectarea selectivă a resturilor şi curăţenia grupurilor sanitare, a sălilor de clasă. 

 În şcoală există grupul ECO al elevilor care participă permanent la programe de 

ecologizare organizate de şcoală şi de Primărie după care informează pe toţi elevii şcolii 

de cele învăţate pentru implementarea lor practică. 

 Elevii dobândesc deprinderi de viaţă sănătoasă prin cursurile „Educaţie pentru sănătate”, 

„Micii biologi”, „Educaţie rutieră” etc. 

 

 6. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII 

 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Bistriţa are un colectiv de cadre didactice caracterizat prin 

profesionalism, flexibilitate şi eficienţă, care este în continuă evoluţie şi care asigură afirmarea 

unităţii noastre ca o unitate şcolară care să formeze elevi capabili să devină indivizi integrabili 

social, adaptabili şi flexibili cu dorinţa şi abilitatea de a continua să înveţe şi capabili să se facă 

utili printr-o activitate marcată de profesionalism şi responsabilitate. 

Viziunea instituției noastre este să creeze un mediu cald și stimulativ, în care nevoile și 

înclinațiile fiecărui copil vor fi dezvoltate, astfel încât fiecare să-și recunoască valoarea și să aibă 

încredere în propriul potențial de dezvoltare. 

Programul școlii noastre este astfel structurat încât să ajute elevul să învețe independent, 

să rezolve probleme și să ia decizii, fără a depăși limitele care-i conferă acestuia siguranță. 

Școala noastră urmărește ca fiecare elev să dezvolte o atitudine pozitivă față de învățare, 

dorința de a fi mai bun în tot ceea ce face, tinzând astfel spre excelență. 

Fiecare elev din Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița se va dezvolta ca o persoană competitivă 

și încrezătoare în forțele proprii, care va manifesta respect pentru sine și pentru ceilalți. 

Instituția urmărește crearea unui climat de siguranţă fizică şi psihică, să îmbunătăţească 

permanent baza materială şi să crească permanent calitatea actului educativ. 

 

7. ANALIZA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII 

 

 Evaluare Națională clasa a VIII-a  

 

Din totalul de 140 elevi absolvenți ai clasei a VIII-a, 135 elevi au  intrat în examenul de 

Evaluare Națională, 4 elevi rămânând corigenți și 1 elev a absentat la examenul de 

Evaluare Națională. 

Cei 135 elevi de prezenți la evaluarea națională au obținut următoarele rezultate: 

 La limba și literatura română 7 elevi au obținut nota 10, 51 de elevi au obținut 

note între 9-9,99, 29 elevi au note între 8-8,99, între 7-7,99 – 16 elevi, între 5-

6,99 – 21 elevi iar 11 elevi au obținut note sub 5, procentul de promovabilitate 

fiind de 81,48%. 

 La matematică – 21 elevi au note între 9-9,99, 18 elevi cu note între 8-8,99, 

note 7,-7,99 au obținut 22 elevi, între 6-5,99 – 46  și 28 elevi au obținut note 

sub 5, procentul de promovabilitate fiind de 79,26%. 



Astfel la limba și literatura română media pe școală este 7,99, la matematică 6,47, iar 

media generală este 7,23.  

 Comparativ cu anul școlar trecut, mediile la Evaluarea Națională au scăzut cu 0.55 

puncte. Diferența între mediile de la Evaluarea Națională și mediile claselor      V-VIII 

este mică de un punct la trei dintre cele cinci clase terminale. Deferență mai mare de un 

punct între media de la clasă și media de la Evaluare Națională apare la două clase, la 

disciplina matematică. 

   

Evaluarea Națională la clasele II, IV și VI 

 

În unitatea noastră şcolară examenele de evaluare naţională s-au desfăşurat în 

conformitate cu metodologiile în vigoare. 

 Prezenţa elevilor a fost foarte bună, întergistrându-se 2 absenţe la clasa a II-a, 2 absenţe la 

clasa a IV-a şi 2 absenţe la clasa a VI-a. 

 După evaluarea lucrărilor, s-a analizat situaţia în comisiile metodice de specialitate, 

precum şi cu elevii şi părinţii acestora. 

 Concluzionăm că rezultatele obţinute de elevii noştri sunt mulţumitoare. 

 Redăm analiza situaţiei pentru fiecare nivel de clasă şi arie curriculară. 

  

Clasa a II-a 

 Scopul evaluării este acela de a se corecta eventualele dificultăţi ale copilului pe 

parcursul celor doi ani care mai rămân la dispoziţia cadrului didactic (clasa a III-a,respectiv clasa 

a IV-a). 

 Prezentarea rezultatelor obţinute fiecărui părinte în parte şi, acolo unde este cazul, a 

planului individual de învăţare, care s-a conceput pentru remedierea deficienţelor identificate la 

respectivul elev, reflectă o bună colaborare între cadrul didactic şi părinţi. 

 

Evaluarea este inserată firesc în programul elevilor şi este constructiv ca părinţii şi cadrele 

didactice să nu inducă teamă copilului pe această temă. 

Este bine ca la vârstele de 8-9 ani elevii să se simtă responsabili şi să conştientizeze că este 

în puterea lor să îşi amelioreze situaţia. Obiectivul este să identificăm cât mai devreme 

vulnerabilităţi în dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor şi să le corectăm pe parcursul 

claselor a III-a şi a IV-a. 

Împreună cu părinţii, cadrul didactic va putea să amelioreze situaţia, propunând soluţii 

specifice fiecărui elev, ca el să aibă rezultate mai bune. 

 

Clasa a IV-a 

 

Rezultatele evaluărilor la final de clasa a IV-a au fost bune, dar s-au constatat anumite probleme 

cu care s-au confruntat unii elevi.  

Limba română  

- Greșeli gramaticale; 

- Neatenție la grilă,  

- Argumentarea reprezintă o problemă 

 



Matematică 

- Citirea superficială a enunțurilor; 

- Greşeli de calcul matematic; 

- Lipsa cunoştinţelor practice în rezolvarea problemelor , adaptarea la situaţii concrete 

întâlnite în viaţa de zi cu zi. 

 

CLASA a VI-a 

 

Limbă şi comunicare 

Limba română 

- Itemii au pus în evidenţă competenţele de înţelegere a textului; 

- Cerinţele au fost de nivel mediu. 

Limba modernă 

- Elevii au avut competenţele necesare de înţelegere a textului într-o limbă străină 

(engleză/germană/franceză) 

- Subiectele au fost de nivel mediu; 

- Elevilor le-au plăcut subiectele 

Matematică şi ştiinţe 

  -    Elevii stăpânesc tehnicile de calcul necesare itemilor cuprinşi în subiect 

 -    Mărimi fizice şi instrumente de măsură au fost recunoscute de elevi; 

  -   Ceea ce li s-a părut greu au fost transformările de unități de măsură aplicată în rezolvarea de 

probleme; 

-     Citirea graficelor în care nu sunt date toate diviziunile reprezintă de asemenea o problemă; 

-     Subiectele sunt elaborate în concordanță cu cunoștințele pe care ar trebui să le aibă elevii; 

-     Se pune accent pe mediu; 

Constatări şi propuneri 

-    Elevii nu sunt motivați să se pregătească deoarece notele nu se trec în catalog; 

-   Alocarea unei ore suplimentare pentru rezolvarea unor modele de subiecte. 

-   Codurile înlocuite cu punctaje pentru o mai reală autoevaluare a elevului şi mai apropriată 

nivelului lor de înțelegere; 

-   Realizarea unor programe speciale pentru acest tip de examene naționale.  

8. ȚINTE/OBIECTIVE STRATEGICE 

1.Asigurarea unui demers instructiv-educativ  de calitate și dezvoltare personală prin 

activități educative  

2.Promovarea imaginii școlii în comunitate 

3.Desfășurarea activității din școală pe baza principiilor de management al calității  

4.Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a școlii în temeiul unei proiectări realiste  

5.Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui 

învăţământ de calitate  

 

 

 



 

     9. DEFINIREA OPȚIUNILOR STRATEGIGE 

 

Ținta 1 Asigurarea unui demers instructiv-educativ  de calitate și dezvoltarea personală 

prin activități educative 

  

Dezvoltare curriculară 

Reconsiderarea demersului didactic în vederea introducerii metodelor activ-participative 

Eficientizarea activității comisiilor metodice la nivel de școală 

Reconsiderarea modului de realizare a activității de evaluare 

Continuarea introducerii mijloacelor TIC în activitatea didactică 

 

Dezvoltarea resurselor umane 

Asigurarea încadrării școlii cu cadre didactice calificate 

Participarea cadrelor didactice la activitățile de perfecționare organizate la nivel local, zonal, 

județean, național și internațional 

Integrarea CDI în activitatea de formare a cadrelor didactice 

 

Atragerea de resurse financiare si dezvoltarea bazei materiale 

Asigurarea materialelor necesare pentru buna desfășurare a procesului instructiv-educativ  

Diversificarea surselor de finanțare pentru școală 

Realizarea și întreținerea site-ului școlii 

 

Dezvoltarea relațiilor comunitare 

Parteneriat strategic cu familia și Consiliul Local 

 

Ținta 2 Promovarea imaginii școlii în comunitate 

 

Dezvoltare curriculară 

Proiectarea și realizarea unei oferte curriculare care să corespundă necesităților elevilor și 

comunității locale 

Lecția – pilon central al activității didactice 

Construirea unor instrumente de testare a satisfacției beneficiarilor educaționali 

 

Dezvoltarea resurselor umane 

Perfectionarea activității de management al colectivului de elevi și a colectivului de părinți 

Monitorizarea activității cadrelor didactice de către echipa managerială 

Atragerea de resurse financiare și dezvoltarea bazei materiale 

Asigurarea unei baze materiale care să asigure condiții optime de desfășurare a procesului 

instructiv-educativ 

 

Dezvoltarea relațiilor comunitare 

Testarea periodică a satisfacției beneficiarilor prin instrumente cât mai diverse; 

 Realizarea de parteneriate cu instituții locale, județene și naționale 



 

Ținta 3 Desfășurarea activității din școală pe baza principiilor de management al calității  

 

Dezvoltare curriculara 

Eficientizarea activității CEAC din școală 

Elaborarea documentelor sistemului de management al calității 

 

Dezvoltarea resurselor umane 

Formarea personalului școlii pentru implementarea sistemului de management al calității 

 

Atragerea de resurse financiare și dezvoltarea bazei materiale 

Dezvoltarea bazei materiale conform standardelor pentru asigurarea calitatii in educatie 

 

Dezvoltarea relațiilor comunitare 

Implicarea membrilor comunității locale în proiectarea și realizarea SMC 

 

 

 

Ținta 4 Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a școlii în temeiul unei proiectări realiste 

 

Dezvoltare curriculară 

Proiectarea si desfășurarea unor activități școlare și extrașcolare aducătoare de venituri 

 

Dezvoltarea resurselor umane 

Formarea cadrelor didactice în privința realizării de proiecte de finanțare 

 

Atragerea de resurse financiare și dezvoltarea bazei materiale 

Identificarea unor surse de finanțare extrabugetară 

 

Dezvoltarea relațiilor comunitare 

Implicarea agentilor economici în activitatea școlii 

 

Ținta 5 Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui 

învăţământ de calitate 

 

Dezvoltare curriculară 

Susţinerea în cadrul orelor de consiliere şi orientare a unor teme privind educaţia rutieră, traficul 

de persoane, riscurile consumului de droguri și substanțe etnobotanice, educaţie pentru sănătate  

 

 Dezvoltarea resurselor umane 

Monitorizarea respectarii de către elevi şi personalul şcolii a legislaţiei în vigoare, a prevederilor 

Regulamentului intern  

 

Atragerea de resurse financiare si dezvoltarea bazei materiale 



Menţinerea în incinta şi perimetrul şcolii a unui climat de siguranţă, a unui ambient propice 

actului educaţional prin implicarea elevilor, cadrelor didactice, parinţilor şi Consiliului local  

 

Dezvoltarea relatiilor comunitare 

Reactualizarea parteneriatului cu Poliţia în vederea creşterii siguranţei elevilor şi cadrelor 

didactice, pentru combaterea delincvenţei juvenile şi a manifestarilor violente, a absenteismului, 

Realizarea unor ore de consiliere şi orientare cu participarea cadrelor de poliţie.  

   

      

10.   MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

 

        Monitorizarea va avea în vedere, în primul rând, impactul asupra grupurilor țintă: elevi, 

părinți, cadre didactice, comunitate locală, urmărindu-se corectarea imediată a eventualelor 

disfuncționalități. Se va realiza continuu corespondența între ce s-a planificat și ce s-a realizat, 

stabilindu-se acțiuni de corectare, în cazul nerespectării unor termene sau neîndeplinirii unor 

indicatori. Rezultatele obținute în urma montorizării vor constitui factori de feedback, în vederea  

adaptării permanente a strategiei pe termen scurt și mediu, pentru realizare obiectivelor propuse. 

        Modalități de monitorizare:întâlniri de informare, actualizare; ședințe de lucru; întâlniri cu 

membrii CEAC, asistențe, interasistențe. 

         Evaluare se va realiza prin măsurarea gradului de realizare a indicatorilor stabiliți, pe 

măsura derulării și implementării proiectului și la finalul acestuia. 

         Modalități de evaluare: 

-rapoarte de activitate semestriale și anuale, la nivelul școlii și la nivelul comisiilor 

-raportul comisiei CEAC 

-lecții demonstrative 

-evidența participării cadrelor didactice la cursuri de formare  

-fișe de autoevaluare 

-acordarea calificativelor anuale 

-procentul de promovabilitate 

-rezultatele elevilor la evaluările naționale și la concursurile școlare 

-starea bazei materiale a școlii 

-interpretarea chestionarelor privind gradul de satisfacție la nivelul părinților, al comunității 

locale.  

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 


