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Şcoala din localitatea Mo ca s-a înfiin at la 04.02.1865 ca urmare a aplic rii „Legii
organice pentru instruc iunea public ”, ce prevedea înv

mânt gratuit pentru copiii de ambele sexe

între 8 şi 12 ani.
Evolu ie
Între 1865 -1916 şcoala a avut câte un singur înv

tor fapt care îngreuna procesul educativ

în cazul îmboln virii sau a plec rii dasc lului. Şcoala nu a func ionat între anii 1872-1879,
conservatorii desfiin ând o treime din şcoli. Redeschiderea şcolii s-a f cut pe cheltuiala locuitorilor
din comun . Diversele evenimente istorice dintre care se detaşeaz cele dou r zboaie mondiale au
dus la arderea localului şcolii înainte 1945.
Pân în 1887 şcoala a func ionat în casele s tenilor gospodari. Rapoartele directorului c tre
fondurile superioare scot în eviden

dificult ile cu care se confruntau atât copii cât şi dasc lii

locului, impropriu procesului educativ.
Între 1897-1930 şcoala a func ionat în localul propriu construit de înv

torul Costea

Neculai şi care era compus dintr-o sal de 50 şi un antret.
În 1930 s-a construit un nou local cu patru s li de clas care îns a ars în 1944 împreun cu
arhiva. La şcoal era un clopot mare care se auzea în tot satul şi care chema copii la şcoal . O dat
pe zi aici se oferea şi o mas copiilor s raci din produsele ob inute de pe lotul şcolii de 3 ha.
Între 1945-1949 şcoala a func ionat în Prim rie şi în casa înv
care, împreun cu so ia, tot înv

torului Costea Mazarin

toare, a pus la dispozi ie o camer .
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În 1949 statul a construit o şcoal cu 5 s li de clas pe locul fostei şcoli. În acest moment în
acea cl dire func ioneaz c minul cultural.
În 1960 se construieşte un nou local cu 4 s li, iar în 1971 localul principal, care
func ioneaz şi ast zi cu 12 s li ( 4 din 1982). Cele 2 localuri de gr dini

sunt construite in anii

1950 Gr dini a nr. 2
( fost cas parohial ) si respectiv 1960 Gr dini a nr. 1 , in anii anteriori activitatea desf şurându-se
in cl direa veche a C minului Cultural.
Din mai 1995 şi pân la 15 ianuarie 2005, unitatea şcolar a avut ca Centru de Execu ie
Bugetar , în conformitate cu decizia ISJ Iaşi nr. 94 / 1995, Şcoala cu clasele I – VIII, ,,Miron
Costin”, Paşcani, devenit ulterior Liceu teoretic.
Începând cu 15 ianuarie 2005, Centrul de Execu ie Bugetar se desfiin eaz , iar Şcoala
Mo ca cap t personalitate juridic . La data de 01.09.2011 se restructureaza reteaua scolara si
Scoala Gimnaziala Motca va avea ca structuri GPN nr.1 Motca,

GPN Boureni si Scoala

Gimnaziala Boureni.
Şcoala din localitatea Boureni a fost înfiin at în urma aplic rii ,,Legii înv

mântului rural” dat

de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Data înfiin rii şcolii este 20 decembrie 1864, în acelaşi timp
cu şcoala de b ie i din Paşcani, cu şcoala din Cristeşti, dar ulterior înfiin rii şcolii din
Mirosloveşti. La început cursurile s-au desf şurat pe lâng Schitul Boureni, apoi al M n stirii
Boureni . În perioada interbelic şcoala a avut un local propriu, unde locuia şi înv

torul şcolii şi o

suprafa de 2,5 ha de teren situat în zona din vale a satului, în apropiere de râul Moldova.
Construc ia existent a fost realizat în trei etape:
în anul1949 a fost construit corpul central al şcolii care cuprindea 2 s li de clas ,
cancelaria, sala de material didactic, holul.
în anul1957 datorit creşterii num rului de elevi a fost construit prima anex din
partea de vest, care cuprindea 2 s li de clas şi holul.
în anul 1975 creşterea num rului de elevi şi trecerea la înv

mântul obligatoriu de

10 ani a impus construirea unei noi anexe care cuprindea 2 s li de clas , atelierul,
sala de sport, holul.
Şcoala dispune de un teren pentru educa ie fizic , îns neamenjat. Grupul sanitar se g seşte
în curtea şcolii.
Gr dini a a fost construit în 1975 şi este format din 2 s li de activit i, grup sanitar
interior, 2 holuri, teren de joac pentru copii împrejmuit.
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Simion Mehedin i afirma cu mul i ani în urm : „Cea mai grea şi mai gingaş sarcin a unui
stat este alegerea şi preg tirea celor chema i s îndrume tineretul”.
Cine investeşte în tineret şi în cunoştin ele lui, investeşte în societatea întreag ,
prosperitatea culegându-se cu siguran pe baza investi iilor din educa ie.

SCOALA GIMNAZIALA MOTCA
În prezent Scoala Motca pune la dispozi ie 10 s li de clas , 2 laboratoare (CHIMIE –
FIZICA SI BIOLOGIE) bine dotate, un cabinet de educatie tehnologica, un cabinet informatic , un
atelier bine echipat, o mic sal de sport, o bibliotec , 2 sali de grupa pentru GPN nr. 2 Motca (
functioneaza in localul scolii ( corp B) deoarece cladirea este in constructie), 3 sali de grupa pentru
GPN nr. 1 Motca, cancelaria, biblioteca scolara cu peste 8000 de volume, arhiva, secretariatul,
cabinet director, holurile adiacente şi un muzeu şcolar.
Şcoala Mo ca preg teşte copii care în marea lor majoritate provin din familii cu un grad
satisf c tor de şcolarizare, iar 26,91 % din popula ia şcolar provine din familiile de rromi.
În prezent Scoala Gimnaziala Boureni are urm toarele spa ii:
5 s li de clas
un laborator fizic -chimie-biologie
o sal de sport
cancelaria
cabinet director
un cabinet arhiv
holurile adiacente
biblioteca, într-un col de hol, cu un num r de 1830 de volume,
un teren de sport (70x30m)
Cu ajutorul materialului didactic existent, împreun cu strategiile tradi ionale şi moderne se
realizeaz un demers didactic eficient şi de calitate.

Mereu al turi de comunitatea şi autorit ile locale, şcoala a realizat, prin ample ac iuni de
descentralizare şi creştere a autonomiei şi ini iativei administrative, premisele necesare pentru
asigurarea unei preg tiri profesionale de calitate, şi diversificat

în func ie de cerin ele de

dezvoltare economico-social a zonei .
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S-a primit mereu sprijin din partea reprezentan ilor institu iilor din comun şi anume:
Poli ia, Biserica, Dispensarul medical, dar şi din partea conducerii C minului Cultural şi din partea
Bibliotecii Comunale.
Parteneriatul şcoal -comunitate este o solu ie posibil

pentru rezolvarea real

a

problemelor. În acest parteneriat îşi vor g si locul toate categoriile sociale şi institu iile interesate,
resursele umane ale şcolii, autorit ile locale, familiile elevilor, agen ii economici, poli ia, Biserica
ş.a.
Bineîn eles ŞCOALA are statut de institu ie cheie în comunitate şi de aceea îşi propune
prin lucru în echip

s

contribuie la egalizarea şanselor pentru grupurile dezavantajate, s

promoveze valorile societ ii deschise pentru to i.
Colaborarea şcolii cu familia se situeaz

înc

la nivelul domeniilor tradi ionale de

colaborare ( rezolvarea unor probleme administrativ gospod reşti ale şcolii, informarea p rin ilor
cu privire la rezultatele elevilor, etc ). Domenii ca stabilirea Curriculumului la Decizia Şcolii,
alegerea disciplinelor op ionale şi a manualelor alternative, gestionarea resurselor financiare ale
şcolii trebuie s devin un obiect real al colabor rii şcoal -familie.
Obiective în parteneriat şcoal -familie:


rezolvarea problemelor materiale şi administrativ- gospod reşti ale şcolii;



participarea copiilor la procesul de şcolarizare;



activit i extraşcolare pentru creşterea prestigiului şcolii în comunitate;



deciziile privind curriculum şcolar şi orientarea şcolar şi profesional ;



sc derea ratei abandonului şcolar în cazul rromilor.

Puncte slabe:


s r cia unor familii aflate în imposibilitatea de a sus ine şcolarizarea copiilor:



atitudinea rezervat fa

de şcoal a unor grupuri, care au o percep ie negativ asupra

rolului şi importan ei educa iei ( etnia rrom ), precum şi comunicarea greoaie cu aceştia;


nivelul redus al organiz rii activit ilor educative pentru popula ia rrom ;



p rin ii au probleme legate de rela ia lor cu copii, datorate lipsei de informa ie/preg tire.

Colaborarea şcolii cu Biserica
În general şcoala manifest o oarecare rezerv în a considera Biserica drept partener. Ne
propunem urm toarele domenii de colaborare:


dezvoltarea de atitudini şi comportamente morale ( prevenirea şi combaterea
infrac ionalit ii);



sprijinul material şi financiar (premii), ajutorarea familiilor nevoiaşe;
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dezvoltarea rela iei şcoal -familie-comunitate.

Colaborarea şcolii cu autorit ţile locale
Colaborarea cu autorit ile locale este constructiv , fapt ce a atras şi al i agen i economici şi al i
parteneri. Prin strânsa leg tur cu autorit ile locale s-au realizat multe lucruri f r a avea datorii la
utilit i. Spre exemplu, tot cu ajutorul lor şi al unor consilieri locali s-au realizat repara iile la
drenurile de pe suprafa a terenului de sport.


S-au alocat şi gestionat fondurilor destinate şcolii;



Exiata interes fa de problemele administrative ale şcolii;



Trebuie respectate prevederilor legale referitoare la drepturile şcolii şi ale personalului
didactic



Exista comunicare şi transparen în luarea deciziilor ( referitoare la înv

2.1. Resursele umane–cadre
elevi.

mânt).

didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic şi

In cadrul scolii cu PJ si a structurilor arondate încadrarea cu personal didactic a fost destul

de bun , având în vedere faptul c predomin cadrele calificate şi titulare. Deşi exist şi cadre
didactice suplinitoare, acestea sunt fie calificate, fie în curs de calificare. Activitatea şcolar se
desf şoar în dou schimburi, dup urm torul program:
preşcolari şi înv

mânt primar: 800-1145/1300

gimnaziu :1200-1750
Cadre didactice
Actul instructiv-educativ este asigurat de 7 educatoare, 13 înv

tori, 21 profesori .

Preg tirea corespunz toare a cadrelor didactice este evident şi prin realit ile perfec ion rii:
Personal

Didactic

Func ia
Educator

Înv

Nr. de cadre Grade didactice
7
Gradul I/T

tori

14

Profesori

20

Gradul II/T
Debutant/SC
Debuant/SNC
Gradul I/ T
Gradul II/T
Gradul II/SC
Debutant/SNC
Debutant/SC
Gradul I/ T
Gradul II/ T
Gradul II/SC

Nr. de cadre
4
1
1
1
6
5
1
1
1
9
3
1

Nr. de norme
7

14,00

20,49
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Definitivat/T
Definitivat/SC
Debutant/SC
 Cadre didactice calificate în propor ie de 95,13%

3
2
2

 Se înregistreaz o preocupare constant a cadrelor pentru ridicarea nivelului propriu de
preg tire de specialitate, psihopedagogic
dorin

şi metodic Cadrele didactice manifest

de formare continu şi perfec ionare şi sunt deschise spre nout ile reformei din

domeniul înv

mântului, astfel s-au înscris pentru sus inerea gradelor didactice II,

respectiv I, particip la cursuri de perfec ionare organizate prin C.C.D.
 Cadrele didactice aplic noul curriculum.
Personal didactic auxiliar
Personalul didactic auxiliar este alc tuit din trei persoane, dup cum urmeaz :
-

1 bibliotecar cu 0,25 norma la Scoala Motca;

-

1 secretar;

-

1 administrator financiar patrimoniu.

Personal nedidactic
Personalul nedidactic al şcolii este alc tuit din noua membri, fiecare având atribu iile lui:
-

6 îngrijitori;

-

1 muncitor de între inere;

-

3 fochişti;

-

1 paznic.

Elevii
În anul şcolar 2015-2016 la Şcoala Gimnaziala Motca sunt elevi, repartiza i în 17
clase şi la Gr dini ele cu program normal Mo ca 118 de preşcolari cuprinşi în 5 grupe,
dup cum urmeaz :
Forma de înv
Preşcolar
Primar
Gimnaziu
Total general

mânt

Nr. de clase / Grupe
5
9
8
22

Nr. de elevi
118
214
172
504

În anul şcolar 2015-2016, la Şcoala Gimnaziala Boureni sunt înscrişi 154 elevi, repartiza i în 8
clase şi la Gr dini a cu progr. normal Boureni 41 de preşcolari cuprinşi în 2 grupe, dup cum
urmeaz :
Forma de înv
Preşcolar

mânt

Nr. de clase / Grupe
2

Nr. de elevi
41
9

Primar
Gimnaziu
Total general

4
4
10

64
90
195

Elevii provin în majoritate din familii cu venituri mici. Principala activitate economic a
satului este agricultura în propriile gospod rii şi în cadrul loturilor de p mânt proprietate personal .
Trebuie avut în vedere şi rata şomajului în zon .
Stabilitatea popula iei şcolare este destul de bun fapt ce valideaz fundamentarea ştiin ific
a ofertei educa ionale şi promovarea ştiin ific a acesteia. Politica educa ional actual atât în plan
na ional, cât şi la nivelul şcolii noastre presupune o cunoaştere profund în toate detaliile a
m surilor ce trebuie întreprinse, a resurselor necesare în plan material şi uman. Proiectarea în
cadrul şcolii a unei viziuni realiste de dezvoltare constituie o punte de leg tur între prezent şi
viitor.

2.2. Resurse materiale
Şcoala Mo ca dispune de un spa iu de şcolarizare de 1653m2, dintre care 982m2 reprezint
spa iul util, iar 671m2 dependin ele. Cele dou localuri-şcoal au urm toarea structur :
a)

localul vechi (1960) cuprinde dou s li de clas , o sal de sport, o sal bibliotec ,
atelierul şcolii;

b)

localul nou ( 1971) cuprinde 10 s li de clas , dou laboratoare,dou cabinete,
cancelarie, cabinet director, secretariat, camer depozitare alimente, arhiv ;

c)

muzeul ( 1984) respect arhitectura caselor r neşti, cu dou camere şi o tind .

Activitatea se desf şoar în dou schimburi la şcoal şi într-un singur schimb la Gr dini ele cu
program normal Mo ca si Boureni. Gradul de încadrare al unit ii fiind în raport cu num rul
claselor de elevi. Spa iile sunt dispersate pe o raz de 2 km, în aceeaşi localitate. Exist o
planificare privind utilizarea spa iilor iar în propor ie de 90% acestea se încadreaz în normele
sanitare.
Cl dirile au fost reparate f cându-se cur enie general ( v ruire, vopsire, repara ii curente) pe
timpul vacan ei de var . Exist înc lzire central în toate spa iile. Exista centrale termic proprii
ceea ce asigur , în spatiile cladirilor, temperatura în limite normale.
Biblioteca îşi desf şoar activitatea dup un program stabilit ce permite accesul elevilor şi
cadrelor, având la nivel de unitate 0,25 norm bibliotecar.
Câteva din neajunsurile bazei materiale ale şcolii ar fi: lipsa apei curente din şcoala din
structur ; insuficien a mijloacelor didactice, deşi acestea nu lipsesc în totalitate; lipsa mobilierului
ergonomic, şcoala nu dispune de sal de festivit i sau cabinet multimedia,etc.

2.3.Resurse financiare
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Veniturile financiare ale Şcolii Mo ca sunt venituri realizate cu ajutorul p rin ilor şi din
sponsoriz ri ocazionate de diferite evenimente, marcate prin concursuri, serb ri şi alte tipuri de
activit i, sumele fiind modice.
Exist un plan de repara ii pe termen lung îndeplinit într-o oarecare m sur , fiindc nu depinde
de şcoal , dar colaborarea cu Prim ria şi Consiliul local este strâns f r s existe datorii.

Mediul de provenien

al elevilor

Majoritatea elevilor Şcolii Gimnaziale Mo ca provin din familii cu venituri medii şi cu un
grad de şcolarizare satisf c tor. Îns exist şi elevi care provin din familii cu o preg tire superioar
şi cu venituri materiale satisf c toare în compara ie cu celelalte familii. Trebuie precizat faptul c
26,74% din popula ia Şcolii Mo ca este alc tuit din copii ce provin din familii de rromi, care au o
situa ie material precar iar preg tirea intelectual las mult de dorit.
Gradul de calificare al profesorilor
Personalul didactic titular acoper în propor ie de 80,48% num rul de norme.
În ceea ce priveşte personalul calificat în anul şcolar 2014-2015, este de 100%.
Perfec ionarea şi programele de formare stau în aten ia tuturor cadrelor didactice.
Performan e
În ceea ce priveşte procesul de înv

mânt pe anul şcolar 2015-2016, trebuie s specific m

câteva date, care definesc calitatea şi nivelul atins de procesul educativ în cadrul acestei institu ii:


procesul de înv

mânt a fost organizat corespunz tor în spa ii, personal calificat pentru

toate disciplinele;


disciplinele op ionale au fost alese conform op iunilor elevilor în limita condi iilor de la
nivel local iar orele de extindere, aprofundare au fost stabilite corespunz tor colectivelor de
elevi şi particularit ile acestora;

La examenul de EN pentru clasele a VIII a au fost inscrisi 59 elevi, s-au prezentat 56 elevi .
Promovabilitatea la limba romana fost de 88,50 %, 7 elevi luand note sub 5.si la matematica a fost
de 89,29%, 69 elevi luand note sub 5. In perioada din metodologie a fost depusa 1 cerere de
contestatie a notei la disciplina limba si literatura romana, au fost apoi afisate rezultatele finale.
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Tabel comparativ rezultate examen sesiunea iunie 2016 cu sesiunea iunie 2015 cu sesiunea
2014
2013/2014
Procent de promovare examen

2014/2015

2015/2016

86,53%

84,04 %

88,90%

Media cea mai mare obţinută la examen

9,52

9,67

9,40

Media cea mai mică obţinută la examen

3,15

3,57

3,82

De remarcat profesionalismul cadrelor didactice, care au coordonat colectivele de la clasele
a VIII a ca dirigin i şi profesori de limba român , matematic , geografie, istorie şi celelalte
discipline de concurs.
Activit i educative extraşcolare:


Olimpiada de religie, faza jude ean - au participat 4 elevi;



Concursul Olimpic pentru o zi –au participat 8elevi;



Olimpiada de geografie, faza jude ean -3 elevi;



Olimpiada de limba şi literatura român - 7 elevi;



- Concursul sportiv ‘‘Crosul Toamnei’’desfasurat la Pascani, unde elevii claselor V-VIII au
obtinut premii si diplome, sub indrumarea prof. Ungureanu Ionut.
- Cu ocazia Zilei Mondiale a Profesorului, elevii claselor I- VIII au realizat eseuri cu titlul
"Rolul profesorului in viata mea", colaje si desene, pe panoul intitulat Ziua Mondiala a
Educatiei.
- Cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor, elevii claselor a VIII-a, insotiti de prof. Dascalu
Suzana au vizitat Asociatia de adoptie Axi- Hope, iar unii dintre ei au adoptat caini, in
cadrul activitatii intitulate « Prietenii nostri,necuvantatoarele » ;
- Ziua Internationala pentru Reducerea Riscului Producerii Dezastrelor Naturale- concurs
pe tema
" Salvati Pamantul"- clasa a VII-a A si VII B;
- Cu ocazia Zilei Armatei Romane, elevii claselor V- VIII au asistat la o prezentare cu tema
« Sa cinstim istoria patriei », coordonati de prof. Grozavu Daniel si Copcea Cristina ;
- La orice sarbatoare religioasa mare( Sf.Cuvioasa Parascheva, Sfintii Arhangheli Mihail si
Gavril, Sf. Nicolae, Sf. Dumitru) elevii de ciclul primar si gimnazial, coordonati de prof.
Constantin Elena au participat la slujba religioasa de la Biserica parohiei, iar elevii cu
nume de sfinti au fost sarbatoriti.
- Cu ocazia Zilei Internationale a Marii Negre s-a desfasurat concursul « Micul geograf », la
care au participat elevii claselor a V-a A, obtinand diplome. Concursul a fost coordonat de
prof. Isache Mihaela si prof.Dascalu Suzana .
- Serbarea si carnavalul in cadrul programului » Halloween- party », care au oferit elevilor
posibilitatea sa-si manifeste creativitatea si umorul, coordonate de prof. Isache Mihaela, cu
participarea prof.Grozavu D, Stefan Aida.
- Cu ocazia Zilei Internationale a Drepturilor Copilului elevii au participat la dezbaterea cu
tema »Fiecare copil are drept la....», iar elevii mai mici au desfasurat jocuri din lumea
copiilor , program coordonat de prof Ungureanu Teodora si prof. Catea M.
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- 1 Decembrie 2016- aniversarea Marii Adunari Nationale a Romanilor de la Alba Iuliaprof. Copcea Cristina ;
- Concursul International Euroscolarul, la care au participat elevii claselor V- VIII, unde au
obtinut diplome, coordonat de prof. Olariu Alina si Ungureanu Teodora.
- Concursul International"Micul Crestin" , coordonat de prof. Constantin E
- « De Craciun, Primaria e alaturi de noi ! », in cadrul caruia toti elevii de la Scoala Motca
au primit cadouri din partea Primariei Motca ;
- Programul artistic « Traditii de Craciun », in cadrul caruia elevii au prezentat colinde si
cantece specifice sarbatorilor de Craciun, coordonat de prof.Crasmaru Elena si Iacob
Romic , desfasurat la Caminul Cultural Motca;

Rata de promovabilitate



Promovabilitatea la clasele I – IV dupa examenele de corigenta 2015 este de 95,52 %
Boureni si de 94,31% Motca, la clasele V-VIII este de 87,23 % Boureni si de 94,15% la
Motca .
Promovabilitatea la clasele I – IV iunie 2016 este de 93,84 % Boureni si de 96,20% Motca,
la clasele V-VIII este de 75,55 % Boureni si de 81,18% la Motca . Dupa examenele de
corigenta promovabilitatea la clasele I – IV este de 93,84 % Boureni si de 96,20% Motca, la
clasele V-VIII este de 90,80 % Boureni si de 92,81% la Motca .

Pentru a stabili misiunea şcolii, obiectivele şi strategiile de dezvoltare ale acesteia, s-a pornit
de la o analiz a mediului intern şi extern în care şcoala îşi desf şoar activitatea, prin care s fie
evidențiate aspectele pozitive şi cele negative din şcoal atât în plan instructiv educativ, cât şi
administrativ. S-au avut în vedere şi evolu iile economice sociale, care pot influen a şcoala în mod
pozitiv sau negativ.

1.1.1. Analiza SWOT
RESURSE UMANE
PUNCTE TARI



Încadrarea şcolii cu personal didactic
calificat este de 95,13 %;
Media de vârst a personalului didactic este

PUNCTE SLABE


Iner ie la schimbare în ceea ce priveşte
promovarea şi înt rirea rela iilor
interetnice;
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de 40 ani;
Cadrele didactice titulare sunt in propor ie
de 80,48 %;
Preocup ri pentru preg tirea suplimentar a
elevilor;
Organizarea de activit i extraşcolare;
Disponibilit i de lucru în echip .

OPORTUNIT

I

Implicarea cadrelor didactice în activit i
de perfec ionare;
Posibilitatea particip rii la concursuri
şcolare şi schimburi de experien
Realizarea de afişe, broşuri, monografii
pentru cunoaşterea specificului local.
Sprijinul din partea Consiliului Local
Cadre didactice tinere cu spirit de ini iativ ;
Impulsionarea activit ilor educative şi
extraşcolare
Implicarea în activit i de formare prin
asigurarea unor cursuri de perfec ionare
gratuite prin C.C.D.
Implicarea în programe de parteneriat



Necunoaşterea in totalitate a istoriei,
valorilor şi tradi iilor culturale ale
comunit ii

AMENIN

RI



Izolare informa ional uneori;



Sc derea popula iei şcolare in locatie;



Lipsa resurselor financiare;



Deprecierea

cadrului

didactic

în

comunitate.

Analiza SWOT
RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE
PUNCTE TARI













Cl dire nou , spa ioas , luminoas ;
Majoritatea s lilor de clas bine între inute;
Laboratoare de fizic şi biologie bine
dotate, cabinet de religie, cabinet de
informatic ;
Tradi ie în a decora şcoala cu obiecte
confec ionate de elevi;
Muzeu şcolar;
Atelier bine dotat;
Bibliotec şcolar cu peste 8000 de
volume;
Existen a
in
fiecare
locatie
a
calculatoarelor, copiatoarelor xerox
Existen a faxului si a dou imprimante
Conectarea la internet
Baza material didactic este îmbun t it
cu mijloace de ultim genera ie.

PUNCTE SLABE






Degradarea
exteriorului
şi
a
împrejurimilor şcolii;
Grupuri sanitare învechite in structura
Boureni scoala
Instala ia
electric
care
creeaz
probleme la unele clase;
Tâmpl ria geamurilor degradat partial
la centru si 50% in structura
Terenurile de sport degradate 90 %;
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OPORTUNIT




I

AMENIN

Înscrierea şcolii în programe şi proiecte
interna ionale;
Implicarea p rin ilor şi a comunit ii
locale;
Creşterea num rului de volume în cadrul
bibliotecii şcolare.






RI

Lipsa mijloacelor financiare;
P rin i dezinteresa i de soarta şcolii;
Existen a elevilor cât şi a tinerilor din
sat care produc pagube;
Schimbarea anual a s lilor de clas
conduce la degradarea mobilierului de
c tre elevi.

1.1.2. Analiza PEST

P (context politic)

E (context economic)

 Aplicarea noilor politici de reform
educa ional .
 Identificarea elementelor specifice şcolii,
prin CDS
 Aplicarea criteriilor de selec ie şi
promovare a personalului didactic şi nedidactic
 Gestionarea eficient a resurselor existente
 Rela ionarea
corespunz toare
cu
compartimentele func ionale ale ISJ
 Reprezentarea cadrelor didactice şi a
p rin ilor elevilor din unitatea şcolar în
Consiliul local.
 Colaborare bun între directorul unit ii de
înv mânt şi primar / reprezentan i ai
Consiliului local.


Corelarea planului de şcolarizare cu
situa ia economic local

Constituirea corect a colectivelor de
elevi

Dezvoltarea bazei didactico-materiale a
procesului didactic

Constituirea unor rela ii economice
avantajoase între şcoal şi agen ii economici

Asigurarea unui mediu care s
promoveze şi s stimuleze agen ii economici

Negocierea bugetului cu autorit ile
locale

S (context social)

T (context tehnologic)

 Stimularea particip rii cadrelor la actul
decizional
 Implicarea şcolii în via a comunit ii locale

 Adaptarea con inuturilor la contextul
tehnico-ştiin ific actual
 Dotarea unit ii şcolare cu tehnic de
calcul având în vedere impactul acesteia în
activitatea didactic
 Conectarea re elei de calculatoare la
Internet, ceea ce permite accesul rapid la
informa ie.
 Postul de televiziune existent la nivel
local poate fi utilizat în scop educa ional
 Constituirea unor rela ii economice
avantajoase între şcoal şi agen ii economici
15

ACEEAȘI MÂN ÎNTINS TUTUROR
VIZIUNEA ȘCOLII
ÎNV Ț M PENTRU A ȘTI, PENTRU A FACE, PENTRU A FI OM ÎN SOCIETATE

Misiunea școlii este s asigure o educație de calitate pentru dezvoltarea copilului, în
vederea integr rii acestuia în plan social, pentru a deveni cet țeni activi și responsabili, deplin
conștienți de propria valoare.
Dorim pentru elevii noștri:
O educație conform standardelor europene
Capacitatea de a comunica în situații diverse
Performanțe la toate disciplinele de înv ț mânt
Adaptarea la situațiile de schimbare specifice unei societ ți în dezvoltare
Înv

mântul preprimar:
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acomodarea copiilor la cerin ele sistemului şcolar şi alfabetizarea ini ial ;



stimularea copiilor în vederea perceperii şi cunoaşterii mediului înconjur tor;



stimularea poten ialului creativ al copiilor, a intui iei şi imagina iei acestora;



formarea motiva iei.
Înv

mântul primar:



asigurarea educa iei elementare pentru to i copiii;



formarea personalit ii copilului, respectând nivelul şi ritmul s u de dezvoltare;



înzestrarea copilului cu acele cunoştin e, capacit i şi atitudini care s stimuleze raportarea
efectiv şi s permit continuarea educa iei;



formarea responsabilit ii copiilor pentru propria dezvoltare şi s n tate;
Înv

mântul gimnazial:



asigurarea pentru to i elevii a unui standard de educa ie comparabil cu cel european;



formarea la elevi a capacit ii de a comunica eficient în situa ii reale, folosind limba
român , limbile str ine şi diversele limbaje de specialitate;



formarea şi dezvoltarea capacit ii de integrare în comunitate;



formarea atitudinilor pozitive în rela ionarea cu mediul social ( de toleran , de
responsabilitate, de solidaritate



asigurarea unei orient ri şcolare şi profesionale optime, în raport cu aspira iile şi
aptitudinile elevilor, dar şi cu cerin ele pie ei, cu nevoile comunit ii;



formarea capacit ilor şi a motiva iilor necesare înv

rii în condi iile societ ii în

schimbare;


descoperirea de c tre elevi a propriilor afinit i, aspira ii şi valori în scopul construirii unei
imagini de sine pozitive;



dezvoltarea gândirii autonome şi a responsabilit ii fa de integrarea în mediul social.



Respectam fiecare elev, indiferent de rezultatele şcolare, identificand aptitudinile fiecaruia
pentru a le putea valorifica.



Şcoala este un loc în care elevii trebuie s se simt relaxa i, atmosfera din şcoal trebuie s
fie una de colaborare, încredere, amabilitate.



P rin ii trebuie s fie partenerii noştri şi îi vom implica activ în educa ia copiilor.



Şcoala trebuie s asigure un climat de siguran fizic şi emo ional , favorabil dezvolt rii
armonioase a elevilor.



Avem ca obiectiv principal preg tirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le
capacit i, deprinderi şi competen e care s le permit s -şi g seasc locul şi menirea
social .
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Ne dorim ca fiecare elev al Școlii Gimnaziale Moțca s -şi formeze şi s -şi îmbun t easc
în permanen “competen ele cheie” necesare pentru continuarea studiilor în ciclurile
superioare şi pentru via a de zi cu zi.

 Realizarea Planului managerial al Şcolii în concordan cu strategia M.E.C.S.
 Organizarea activit ii şcolare pentru începerea, desf şurarea şi finalizarea anului şcolar
2016-2017 în cele mai bune condi ii.
 Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educa ionale
 Aplicarea legisla iei în vigoare la nivelul unit ii de înv

mânt.

 Monitorizarea activit ii procesului instructiv-educativ.
 Aplicarea corecta a curriculum-ului na ional şi monitorizarea atent a curriculum-ului la
decizia şcolii.
 Încurajarea şi sprijinirea particip rii la programele de (auto)formare continu .
 Solu ionarea şi eliminarea eventualelor conflicte.
 Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea.
 Crearea unui climat favorabil ini iativei personale care s stimuleze competi ia, în sens
pozitiv, în scopul ob inerii unor rezultate din ce în ce mai bune.
 Implementarea sistemului de asigurare şi îmbun t ire a calit ii înv mântului,
recomandat de ARACIP, nu numai prin existen a comisiilor în şcoli ci prin existen a unui
progres real de calitate de la o perioad la alta
 Promovarea diversit ii şi interculturalit tii
 Promovarea exemplelor de buna practic
 Reducerea fenomenului de absenteism, abandon scolar si parasirea timpurie a scolii
 Organizarea şi desf şurarea concursurilor şi examenelor na ionale;
 Creşterea prestigiului scolii in comunitatea locala prin optimizarea rela iilor cu p rin ii,
autorit ile locale şi mediul economic.

1. Dezvoltarea autonomiei unit ii de înv

mânt prin implementarea unor strategii

manageriale eficiente:
 eficientizarea activit ii şi creşterea performan elor institu iilor educa ionale;
 asigurarea transparen ei actului managerial;
•

 asigurarea accesului şi echit ii în educa ie;
stimularea inova iei, a responsabilit ii profesionale şi a r spunderii publice.
 dezvoltarea parteneriatelor active cu autorit ile şi comunitatea local
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 conştientizarea reprezentan ilor autorit ilor locale şi ai altor institu ii din
comunitatea local

asupra rolurilor sporite în rela ie cu dezvoltarea şcolii, cu

educa ia, în general;
 Aplicarea legisla iei cu privire la implementarea descentraliz rii
2.

Asigurarea calit ii în activitatea de educa ie, ceea ce presupune:
 Proiectarea, organizarea şi realizarea efectiv a rezultatelor aşteptate ale înv

turii

conform curriculumu-lui educa ional;
 Monitorizarea procesului de predare – înv are - evaluare din perspectiva dezvolt rii
competen elor cheie şi a centr rii activit ilor pe elevi şi pe cerin ele lor educa ionale
 Aplicarea sistemului de evaluare intern periodic a elevilor, în scopul îmbun t irii
rezultatelor şcolare
 evaluarea extern a rezultatelor.
 Gestionarea în condi ii optime a examenelor na ionale (clasele a VIII-a)
 Îmbun t irea calit ii managementului educa ional
 Adaptarea ofertei educa ionale la specificul unit ilor de înv

mânt şi la nevoile

educa ionale ale elevilor/copiilor/ comunit ii locale, prin promovarea Curriculumului la decizia şcolii/ în dezvoltare local
 asigurarea şi evaluarea calit ii serviciilor educa ionale oferite prin Comisia de
Evaluare și Asigurare a Calit ții
3.

Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educa ionale:
 reducerea absenteismului;
 evaluarea cu scop de orientare si de optimizare a înv

rii;

 asigurarea accesului tuturor copiilor de vârst preşcolar şi şcolar la educa ie,
eliminarea oric ror forme de discriminare şi segregare
 Monitorizarea implement rii noilor programe şcolare la toate nivelurile şi disciplinele
de înv

mânt, precum şi a noilor manuale

 Inițierea și implementarea de programe educaționale în vederea reducerii
absenteismului şi abandonului școlar
 Monitorizarea situatiilor cu risc major de abandon şcolar
 Promovarea şi eficientizarea serviciilor educa ionale pentru copiii cu cerin e
educa ionale speciale în contextul educa iei incluzive
4.

Formarea şi dezvoltarea profesional continu a personalului din înv mânt :
formarea directorilor şi a cadrelor didactice pe probleme de evaluare şi asigurarea
calit ii;
 perfec ionarea cadrelor didactice prin grade didactice şi masterate;
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 alte programe ale ISJ şi CCD pentru toate cadrele didactice. Evaluarea şi consilierea
cadrelor didactice
 Sprijinirea cadrelor debutante/necalificate în procesul form rii inițiale și continue
 Creşterea calit ii procesului de formare continu prin participarea la activit ile
metodico – ştiin ifice desf şurate la nivel local/jude ean/na ional
5. Sus inerea şi promovarea performan ei în educa ie
•

Încurajarea şi sus inerea performan elor elevilor cu aptitudini înalte, prin organizarea
olimpiadelor, concursurilor şi valorizarea rezultatelor deosebite ob inute

•

eficientizarea activit ilor de consiliere

6. Promovarea educa iei nonformale, oportunitate formativ complementar pentru elevi
•

Corelarea intereselor legate de dezvoltarea personal a individului cu cele ale comunit ii
locale și cu societatea

•

colaborarea cu O.N.G. uri, cu alte instituții partenere

•

Crearea unor oportunit ți educaționale în vederea promov rii cet țeniei active și a
dialogului intercultural prin parteneriate cu instituții relevante

•

Dezvoltarea unor strategii educa ionale specifice în vederea diminu rii situa iilor de
violen în şcoal
7. Compatibilizarea sistemului de înv

mânt românesc cu cel european

VALORI PROMOVATE
Profesionalismul- a fi cel mai bun în domeniul s u de activitate
Integritatea –s distingi între bine și r u și s alegi soluția corect
Cooperarea– s muncești împreun cu celilalți pentru a atinge un scop
Respectul– a ar ta consideraţie faţ de oameni, faţ de autorit ţi, faţ de proprietate şi,
nu în ultimul rând, faţ de propria persoan
 Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţ obligaţiile care revin fiec ruia,
asumarea
r spunderii
pentru
propriile
acţiuni.
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I. Asigurarea şi promovarea calit ii serviciilor educa ionale
OBIECTIVUL
1. Dezvoltarea
capacit ii unit ii
de înv mânt
privind asigurarea
şi evaluarea
calit ii serviciilor
educa ionale
oferite prin
Comisia de
Evaluare şi
Asigurare
a Calit ii

M SURI / AC IUNI

TERMENE

RESPONSABILI PARTENERI

INDICATORI DE
PERFORMAN
Func ionarea C.E.A.C. în
conformitate cu prevederile
legislative în vigoare; Existen a
R.A.E.I.

Dezvoltarea culturii
calit ii la nivelul unit ii de
înv mânt

Permanent

Director
Comisia CEAC

A.R.A.C.I.P.,
C.C.D., Consilii
locale

Formarea
responsabililor C.E.A.C. din
unitatea de înv mânt

Conform
graficului

director

A.R.A.C.I.P.,
C.C.D.,
al i
furnizori
de
formare

2 membri
C.E.A.C.
utiliz rii
R.A.E.I.

Monitorizarea
ac iunilor care vizeaz evaluarea şi
ameliorarea serviciilor educa ionale
la nivelul unit ii de înv mânt

Permanent

Director,
director
adjunct

A.R.A.C.I.P.,
Consiliile
locale

Existen a planului de m suri
privind îmbun t irea calit ii
serviciilor educa ionale, elaborat în
concordan cu necesit ile
identificate prin rapoarte de
evaluare intern

Permanent

Directori, cadre
didactice

2. Creşterea calit ii Asigurarea aplic rii
curriculumului na ional, în
educa iei în
conformitate cu planurile cadru şi
mediul reziden ial
cu programele şcolare în vigoare

forma i în
platformei

scopul
on-line

Parcurgerea integral a
materiei la toate disciplinele de
studiu
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I. Asigurarea şi promovarea calit ii serviciilor educa ionale
OBIECTIVUL

M SURI / AC IUNI

TERMENE

RESPONSABILI

PARTENERI

INDICATORI DE
PERFORMAN

Adaptarea /
diversificarea ofertei curriculare la
decizia şcolii, în concordan cu
interesele şi nevoile de educa ie ale
elevilor, cu resursele
de care dispune şcoala
şi cu tendin ele actuale
din societate

Semestrul
al II-lea

Directori,
Comisia de
curriculum

Autorit ți
locale
P rin ii

Calitatea programelor şcolare
pentru C.D.Ş. (diversitate,
atractivitate)
Aplicarea unor chestionare de
impact pentru elevi si p rinti

Fundamentarea realist
a planului de şcolarizare pe baza unei
diagnoze pertinente a nevoilor
comunitatii in vederea
integr rii şcolare şi
profesionale a elevilor

Semestrul al
II-lea

directori,
responsabili
i comisiilor
metodice

Comunitatea
local
P rin ii

Num rul de clase realizate
raportat la num rul de clase
propuse 100%

Eficientizarea
procesului instructiv- educativ, urmare
a evalu rilor realizate prin inspec ii
curente/speciale/de specialitate

Permanent

Directori
cadre
didactice

I.S.J Iași

Diminuarea cu 10% a
elevilor care înregistreaz eşec
şcolar;
Creşterea procentului de
promovabilitate la examenele
na ionale cu 5-10%
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I. Asigurarea şi promovarea calit ii serviciilor educa ionale
OBIECTIVUL
3. Monitorizarea
procesului de
predare- înv are din
perspectiva form rii
competen elor-cheie şi a
centr rii
activit ilor pe elevi şi
nevoile lor educa ionale

4. Aplicarea
sistemului de evaluare
na ional periodic a
elevilor în scopul
îmbun t irii
rezultatelor şcolare

M SURI / AC IUNI

TERMENE

RESPONSABILI PARTENERI

Efectuarea de ore de asistenta în
specialitate care s urm reasc
modul în care cadrele didactice
îşi concep demersurile didactice
centrate pe implicarea activ a
elevilor

Conform
graficului

Ini ierea unor cursuri
de formare pe tema evalu rii din
perspectiva competen elor cheie

Ianuarie 2017 Director, resp.
formare
continua

Asigurarea permanent
a unei comunic ri eficiente
între profesori, elevi şi p rin i,
urm rindu-se motivarea
elevilor pentru propria
dezvoltare şi progres şcolar

Permanent

Director

Pregatirea unor
simul ri în scopul aplic rii
evalu rilor periodice ale elevilor
la clasele a II-a, a IV-a şi
a VI-a

Conform
grafic.

Director
adjunct

Director

Responsabili
comisie
metodic ,

C.C.D. Iaşi,
al i furnizori
de formare

INDICATORI DE
PERFORMAN
Creşterea gradului de
implicare a elevilor în activit ile de
înv are Identificarea unor
deprinderi, competente autonome,
creative, prin teste psihologice
adecvate

Num rul cursurilor şi al
cadrelor didactice formate
Administrarea unor
chestionare de impact

p rin i,
D.G.A.S.P.C.,
cabinete de
consiliere

Existen a contractelor de
parteneriat şcoal
– familie
Num rul de parteneriate de
colaborare
Num rul şedin elor cu
p rin ii
Rezultatele ob inute de elevi;
rezultatele ob inute la evalu ri,
comparativ cu simul rile

24

I. Asigurarea şi promovarea calit ii serviciilor educa ionale
OBIECTIVUL
5. Gestionarea în
condi ii optime a examenelor
na ionale

M SURI / AC IUNI
Cunoaşterea şi
aplicarea prevederilor
metodologiilor şi
calendarelor de desf şurare a
examenelor na ionale
Organizarea
simul rilor pentru examenele
na ionale

6. Îmbun t irea
calit ii managementului şcolar

TERMENE
Conform
graficului
MENCS

Semestrial,
conform
graficelor

Desf şurarea
Conform
examenelor na ionale
grafic
conform
M. E. N.C.S
metodologiilor M.E.N.C.S., în
cele mai bune condi ii
Crearea şi men inerea
Permanent
unui ethos şcolar optim pentru
asigurarea unui înv mânt de
calitate
Prezentarea exemplelor
de bun practic în cadrul
activit ilor metodice ale
directorilor

RESPONSABILI

PARTENERI

Directori, diriginti
clasa VIII

P rin i

Director, director
adjunct, comisia de
organizare
Director adj

director

INDICATORI DE
PERFORMAN
Modalit i de informare

ISJ Iasi

Rezultatele obţinute de elevi
la aceste simul ri
Progresul înregistrat de elevi

Politia

Creşterea procentului de
promovabilitate la examenele
na ionale, cu minimum 6%

Consiliile
locale,
sindicatele
reprezentative

Diminuarea/ eliminarea
st rilor tensionate din
unit ile de înv mânt şi a
sesiz rilor din teritoriu

Conform
graficului de
activit i

II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la servicii educa ionale
OBIECTIVUL

M SURI / AC IUNI

TERMENE

RESPONSABILI

PARTENERI

INDICATORI DE
PERFORMAN
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1. Asigurarea
accesului tuturor copiilor de
vârst preşcolar şi şcolar
comun la educa ie, inclusiv a
celor din zonele izolate;
eliminarea oric ror forme de
discriminare şi segregare

Asigurarea accesului
în înv mântul preşcolar a
unui num r cât mai mare de
copii cu vârste între 3 şi 6
ani

2. Implementarea
m surilor legislative şi
organizatorice pentru
integrarea clasei preg titoare
în înv mântul primar

Permanent

director

Consiliile
locale,
prim rii,

Num r de copii preşcolari
cuprinşi în gr dini e/
num rul copiilor cu vârst
preşcolar

Monitorizarea
Permanent
respect rii legisla iei în vigoare
cu privire la procesul de
desegregare

Director adj.

O.N.G.-uri,
D.G.A.S.P.C.
Prefectura

Diminuarea cazurilor de
segregare din şcolile în care
înva elevi apar inând
minorit ilor na ionale( dac
este cazul)

Asigurarea condi iilor
pentru func ionarea
optim a clasei
preg titoare
(curriculum, cadre
didactice, spa ii adecvate
şi dotare
corespunz toare)

Sept. 2016

director, cadre
didactice

Consilii
Func ionarea în condi ii
locale,
optime a clasei preg titoare
prim rii, ISJ Iasi
Rezultatul evalu rilor de
etap a activit ilor
desf şurate

Crearea unor
oportunit i de formare în
problematica didacticii
disciplinelor predate la
clasa preg titoare şi în
managementul acesteia

În cadrul
activit ilor
metodice,
permanent

director, cadre
didactice

Universit i,
C.C.D., al i
furnizori
acredita i de
formare

Num rul de cadre didactice
formate

Sensibilizarea p rin ilor
şi comunit ii cu privire la
oportunitatea şi
necesitatea clasei
preg titoare

Permanent

directori, cadre
didactice

Universit i,
mass-media,
C.C.D.,

Implementarea cu succes a
clasei preg titoare
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II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la servicii educa ionale
OBIECTIVUL
3. Identificarea copiilor cu
risc major de abandon
şcolar în
vederea diminu rii acestor
situa ii

4. Promovarea şi
eficientizarea serviciilor
educa ionale pentru copiii
cu cerin e educa ionale
speciale

M SURI / AC IUNI

TERMENE RESPONSABILI

PARTENERI

Monitorizarea
frecven ei elevilor în vederea
diminu rii absenteismului şi
abandonului şcolar

Permanent

director, cadre
didactice

C.J.R.A.E.,
O.N.G.-uri de
profil
Prim ria

Desf şurarea
activit ilor de consiliere şi
orientare, de tutoriat, specifice,
pentru copiii apar inând
grupurilor dezavantajate

Permanent

director

C.J.R.A.E.
Asistența sociala
Prim ria

Implicarea unit ii
de înv mânt în proiectul
,,Împreun pentru copii,,

Semestrul I

Directori, echipa de ISJ Iași
Holt România
proiect
filiala Iași
M.E.N.C.S

Ac iuni privind
facilitarea accesului copiilor /
familiilor la serviciile de
educa ie timpurie existente sau
organizate în parteneriat cu alte
institu ii

Permanent

directori

O.N.G.-uri
C.J.R.A.E.
Şcolile
speciale

INDICATORI DE
PERFORMAN
Baza de date privind
frecven a elevilor pe cicluri de
înv mânt
Diminuarea num rului de
absen e şi a cazurilor de risc
de abandon
Creşterea num rului de
profesori tutori implica i
Num r de elevi care
beneficiaz de tutoriat

Participarea a 13 copii si 13
p rinți la proiect
Reducerea riscului
abandonului şcolar cu 3 %
comparativ cu anul şcolar
2015-2016
Num rul de ac iuni realizate
şi parteneriatele dezvoltate cu
O.N.G.-urile cu preocup ri în
domeniu
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5. Creşterea
gradului de
implicare a
comunit ii
locale în
solu ionarea
situa iilor de
abandon sau risc
de abandon
şcolar
6. Creşterea
gradului de participare

Crearea condi iior pentru
implementarea programelor de
tip “şcoala dup şcoal ” de care
s poat beneficia elevii ai c ror
p rin i nu acord aten ia
necesar timpului alocat pentru
efectuarea temelor şi petrecerea
timpului liber cu copiii.
Asigurarea de m suri şi facilit i
adecvate pentru stabilizarea
cadrelor didactice calificate la
nivelul unitatilor noastre
Oferirea de sprijin financiar sub
form de burse, elevilor cu
situatie financiara precara;
Atragerea p rin ilor în activit i
şi în elaborarea unor proiecte
proiecte de educa ie parental la
nivelul unit ilor de înv mânt,
proiectul ,,Impreun pentru
copii,,
Implicarea unui num r cât mai
mare de elevi în activit ile de
interes comunitar şi de
voluntariat pentru reducerea
abandonului şcolar la nivelul
fiec rei unit i
Formare ini ial şi continu a
cadrelor didactice , pe strategii
de prevenire, consiliere,
monitorizare şi
interven ie în situa ii de
neadaptare şcolar ,abandon şi
neşcolarizare

Permanent

Primaria
CA

Permanent

An şcolar

ONG-uri
Agen i
economici,
CL

Îmbun t irea frecven ei
şcolare şi a rezultatelor elevilor

Creşterea num rului de
cadre didactice
calificate şi implicit a
calit ii educa iei
Serviciul asistenta Creşterea cu 5 % a ratei
sociala CL.
de participare la toate
nivelurile de şcolarizare
Comitete
Participarea a cel pu in
p rin ilor
25% dintre p rin i la
ONG-URI,
astfel de ac iuni
Fundatia Holt

An şcolar

Directori
Resp. comisiilor
metodice

Permanent

Director
Resp. comisiilor
metodice

Comitete
p rin ilor

Participarea a cel pu in
25% dintre elevi la
astfel de ac iuni

Directori
Resp. comisiilor
metodice , formare

Furnizori de
formare, CCD

Creşterea cu 50 %
num rului de cadre
didactice participante la
programe de formare

Conf. grafic
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III. Sus inerea şi promovarea performan ei în educa ie
OBIECTIVUL
1. Încurajarea şi
sus inerea excelen ei
în educa ie, a
performan elor
elevilor cu aptitudini
înalte prin
organizarea
olimpiadelor,
concursurilor şi
valorizarea
rezultatelor deosebite
ob inute

M SURI /
AC IUNI
Identificarea,
încurajarea şi preg tirea
elevilor cu
aptitudini înalte în vederea
particip rii la concursurile şi
olimpiadele şcolare

TERMENE

INDICATORI DE
PERFORMAN
Men inerea şcolii
in randurile scolilor cu
elevi performanti

RESPONSABILI

PARTENERI

Permanent

cadre didactice,
directori

C.E.X.,
C.J.R.A.E.,

Organizarea eficient şi
Coordonarea olimpiadelor și
conursurilor școlare

Conform
calendarului
M. E. N.C.S

Directori
Cadre
didactice

Stimularea particip rii
elevilor la concursurile
şi olimpiadele şcolare, prin
popularizarea în mass media şi
pe site-ul I.S.J. a rezultatelor
ob inute, organizarea de
festivit i de premiere

Permanent

Directori
Consilieri educativi

agen ii
economici,
p rin ii elevilor,
autorit ile locale,
O.N.G.- uri,

Creşterea num rului de elevi
participan i la olimpiadele şi
concursurile şcolare

Stimularea participarii
elevilor la sesiuni de
comunic ri
ştiin ifice, simpozioane

Semestrul
al II-lea

director

Universit ile
din Iaşi, unit ile
şcolare, massmedia

Creşterea num rului de
participan i; calitatea
lucr rilor elevilor

Desf şurarea activit ilor în
condi ii optime
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III. Sus inerea şi promovarea performan ei în educa ie
OBIECTIVUL
2.Eficientizarea re elei
şcolare, care s
corespund nevoilor
reale ale societ ii

3.Colaborarea cu ISJ
in privind consultan
şi
sprijin pentru
managerii unit ilor
de înv mânt în
vederea dezvolt rii
parteneriatelor active
cu autorit ile şi
comunitatea local

M SURI / AC IUNI

TERMENE

RESPONSABILI

PARTENERI

INDICATORI DE
PERFORMAN
Încadrarea în costurile per
elev
Calitatea procesului
instructiv – educativ
Calitatea ethos-ului şcolar

permanent

director

Consiliile
locale,
reprezentan ii
comunit ii
locale

Mai 2017

director

C.C.D.,
Consiliile locale,
reprezentan ii
comunit ii
locale

Implementarea de proiecte
interinstitu ionale la nivel
local, care s permit creşterea
rolului şcolii în via a
comunit ii cu sprijinul ISJ
Iaşi

Permanent

director

Consiliile
locale,
reprezentan ii
comunit ii
locale,
reprezentan i ai
p rin ilor,
parteneri media

Participarea la cel pu in
o întâlnire pe semestru cu
directorii pe problematica
resurselor umane, a etapelor
mobilit ii personalului
didactic, conform metodologiei

Semestrial,
conform
graficului

directori

M.E.N.C.S., CCD, Încadrarea unit ii cu
ISJ IASI
personal calificat, conform
legisla iei în vigoare

Func ionarea optim a re elei
şcolare la nivelul unit ii şcolare

Participarea cu exemple de buna
practica la întocmirea unui ghid
de bune practici privind
colaborarea cu reprezentan ii
comunit ii locale şi ai
p rin ilor

Armonizarea rela iei şcoal –
comunitatea
Cel pu in un proiect
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IV. Dezvoltarea autonomiei unit ilor de înv
OBIECTIVUL
1. Conştientizarea
reprezentan ilor
autorit ilor locale şi
ai altor institu ii din
comunitatea local
asupra rolurilor
sporite în rela ie cu
dezvoltarea şcolii şi a
educa iei în general;

4. Aplicarea legisla iei
cu privire la
implementarea
descentraliz rii

mânt

M SURI / AC IUNI

TERMENE

Participarea la activit i
cu directorii din
perspectiva eficientiz rii
dialogului şi colabor rii
cu reprezentan ii
comunit ii locale

Conform
graficului şi
tematicii
activit ilor cu
directorii

Participarea la
activit i de formare, work –
shop-uri, mese rotunde,
dezbateri împreun cu
reprezentan ii autorit ilor
publice locale pe
problematica descentraliz rii

O activitate
pe semestru, în
fiecare centru
zonal

Rezolvarea în termen
a sesiz rilor, peti iilor,
memoriilor şi gestionarea
corect a situa iilor
problematice ap rute
în sistem

Permanent

RESPONSABILI

PARTENERI

directori

Consiliile
locale, reprezentan ii
comunit ii locale,
reprezentan i ai
p rin ilor, Isj Iaşi

Directori, cadre
didactice

serviciul
contabilitate,
directori

INDICATORI DE
PERFORMAN
Crearea cadrului pentru o
comunicare optim şcoal –
comunitate local

Consiliile
locale, reprezentan ii
comunit ii locale,
Inspectori şcolari

Activit i realizate

Consiliile
locale, , reprezentan i
ai p rin ilor, Poli ia,
D.G.A.S.P.C., ISJ

Diminuarea num rului
sesiz rilor

Num r de participan i
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V. Formarea şi dezvoltarea profesional continu a personalului din înv
OBIECTIVUL

1. Evaluarea şi
consilierea cadrelor
didactice prin
inspec iile curente şi
speciale

M SURI / AC IUNI

Identificarea nevoilor de
formare
a personalului didactic din
unitate, pe baza
chestionarelor,

TERMENE

Septembrie octombrie
2016

mânt

RESPONSABILI

Resp. dezvoltare
profesional ,
director, adiector
adjunct

Universit i,
C.J.A.P.P.,
C.C.D.,.

INDICATORI DE
PERFORMAN
Cursuri de formare
propuse de cadrele
didactice şi num rul de
solicit ri

C.C.D.

cadre
didactice înscrise la
gradele didactice

PARTENERI

Consilierea cadrelor didactice Permanent
pentru inscrierea la
gradele didactice

Director, responsabil
formare

Monitorizarea utiliz rii unor lunar
strategii didactice bazate pe
metode moderne şi alternarea
formelor de activitate, a
gradului de adecvare al
strategiei didactice la
particularit ile claselor de
elevi şi realizarea unor
conexiuni
Permanent
Popularizarea
ofertei de
şi t
cursuri de formare în
ar /str in tate în rândul
cadrelor didactice

Directori,
CEAC

ISJ Iaşi

Activit i didactice din
perspectiva eficien ei
înv rii prin calificative şi
note

Resp. formare continua

C.C.D. Iaşi,
Univ. „Al. I.
Cuza” Iaşi,
Consiliul
Britanic, Institutul
Francez

Creşterea gradului
de accesare a
oportunit ilor de formare
(cursuri, mobilit i
individuale ale cadrelor
didactice)
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V. Formarea şi dezvoltarea profesional continu a personalului din înv
OBIECTIVUL

2.Sprijinirea cadrelor
didactice debutante/
necalificate din
mediul rural în
procesul form rii
continue

3. Evaluarea
periodic a
programelor de
formare a
personalului didactic
din perspectiva
eficien ei lor

M SURI / AC IUNI

TERMENE

mânt
RESPONSABILI

PARTENERI

INDICATORI DE
PERFORMAN
Num rul de cadre
didactice debutante
formate Rezultatele
ob inute la clas

Stimularea particip rii
profesorilor debutan i in cadrul
unor sesiuni de formare

Octombrie noiembrie
2016

Director

C.C.D. Iaşi,

Consilierea cadrelor didactice
debutante în scopul
sus inerii unei activit i
didactice de calitate

Permanent

director

C.C.D.

Rezultatele
ob inute la clas

Aplicarea unor chestionare de
satisfac ie privind calitatea
programelor de formare

Semestrial

director

Universit i,
C.C.D. Iaşi

Procentaj
satisfac ie; Num r
de reponden i

Realizarea unei baze de date
cuprinzând cadrele
didactice participante la
cursuri de formare

Noiembrie
2016

director

C.C.D.,

Baza de date
pentru fiecare
disciplin
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V. Formarea şi dezvoltarea profesional continu a personalului din înv
OBIECTIVUL

4. Creşterea calit ii
procesului de formare
continu prin
activit ile metodicoştiin ifice desf şurate
la nivel
local/jude ean/na iona
l

M SURI / AC IUNI

Popularizarea şi sus inerea
activit ilor metodico-ştiin ifice
de anvergur

TERMENE

Conform
graficului

Stimularea partcip rii la formare Noiembrie
a cadrelor didactice din
2016 - iunie
şcoal , în cadrul proiectelor
2017
POSDRU din
înv mântul preuniversitar”

Participarea la conferin e/
Martie – mai
sesiuni de comunic ri ştiin ifice, 2017
pe discipline, care s
eviden ieze inova iile
pedagogice şi experien ele
didactice pozitive

mânt
RESPONSABILI

directori
responsabili comisie
metodic ,

INDICATORI DE
PERFORMAN
Num r de
Universit i,
participan i
C.C.D. Iaşi, parteneri Activit i
media
organizate
PARTENERI

director

M.E.N.C.S,
Funda ii”,

Creşterea
num rului de proiecte pe
aceast tem cu 3% fa
de ultimii trei ani.

director

Universit i,
C.C.D., institu ii
de cultur

Num r de lucr ri
publicate Creşterea
calit ii lucr rilor
participan ilor la
simpozioane,
comunic ri ştiin ifice
derulate la nivel
jude ean şi na ional
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VI. Promovarea educa iei nonformale şi informale, oportunitate formativ complementar pentru elevi
OBIECTIVUL

1. Armonizarea
intereselor legate de
dezvoltarea personal
a individului cu cele
ale comunit ii
imediate, locale şi
regionale şi cu
solicit rile societ ii
actuale

2. Crearea unor
oportunit i pentru
educa ia complex ,
permanent , în
spiritul competen elor
cheie, al dezvolt rii
civismului,
voluntariatului,
multiculturalismului,
într-o societate
complex , dinamic

M SURI/AC IUNI

RESPONSABILI

Derularea unor ac iuni în vederea
conştientiz rii cauzelor şi a
identific rii mijloacelor de
prevenire a fenomenelor de
violen şi a consumului de
substan e cu efect psihoactiv

Permanent

director dirigin i,
profesori coordonatori
ai
comisiei de
prevenire şi
reducere a
violen ei în
şcoal

Poli ia,
consiliile locale,
Agenția Antidrog,
D.S.P.

Reducerea actelor
de violen şi a notelor sc zute
la purtare sub 7 cu
3% în raport cu
anul şcolar 20152016

Racordarea la re eaua şcolilor
europene

Permanent

Profesori
responsabili cu
activitatea de
cooperare
european ,
consilieri educativi

Institu ii
europene din
educa ie, Isj
Iasi

Creşterea
num rului de profesori înscrişi
în re eaua şcolilor europene,

M.E.N.C.S.,
I.S.U.,
I.P.J, ISJ Iasi

Ob inerea unui premiu în cadrul
competi iei na ionale O
activitate de succes;
Diversitatea și originalitatea
proiectelor; Mediatizarea
evenimentului.

directori,
profesori

parinti

Promovarea
elevilor şi a profesorilor în
comunitate

februarie –
Realizarea unor programe
diversificate de activit i în cadrul mai 2014
s pt mânii „Scoala altfel: S ştii
mai multe, s fii mai bun”

Organizarea unor spectacole
/concerte educative legate de
momente semnificative din
via a comunit ii (Colinde de
Cr ciun,
concerte educative)

decembrie
2016,
vacan a de
var

PARTENERI

INDICATORI DE
PERFORMAN

TERMENE
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VI. Promovarea educa iei nonformale şi informale, oportunitate formativ complementar pentru elevi
OBIECTIVUL

M SURI/AC IUNI

TERMENE

RESPONSABILI

PARTENERI

INDICATORI DE
PERFORMAN

Dezvoltarea programelor
Strategiei
Na ionale de Ac iune
Comunitar cadrul unit ții

an şcolar
2016-2017

coordonator
S.N.A.C.

Primaria Moțca,
agenți economici

Atragerea unui
num r mai mare de parteneri în
ac iunile comunitare cu 3% fa
de anul trecut; Creşterea
num rului unit ilor de
înv mânt

Campania „S pt mâna legumelor
şi a fructelor donate”

noiembrie
2016

Coordonatorii
S.N.A.C.
Director adj

Parinti, elevi,
cadre didactice ,
primaria

Creşterea
num rului de beneficiari

Organizarea Galei Voluntarului
S.N.A.C.

iunie 2017

coordonatori
S.N.A.C.

Organizatia
Salva i Copiii filiala Iaşi,
Primaria Motca

Creşterea
num rului voluntari S.N.A.C.
cu 5% fa de anul şcolar
trecut

Campania „Daruri din suflet de
copil” adresat copiilor cu
dizabilit i

noiembrie
2016

coordonatori
S.N.A.C.

Unit i de
înv mânt care
se ofer
voluntar

Creşterea
num rului de unit i implicate
în campania de strângere de
fonduri pentru copii cu
dizabilit i cu 2% fa de anul
trecut
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VI. Promovarea educa iei nonformale şi informale, oportunitate formativ complementar pentru elevi
OBIECTIVUL

M SURI/AC IUNI

TERMENE

RESPONSABILI

PARTENERI

SURSA DE
FINAN ARE

INDICATORI DE
PERFORMAN

3. Creşterea rolului
formativ al Palatului
şi cluburilor copiilor
şi elevilor din jude ul
Iaşi, O.N.G.-uri, alte
institu ii partenere,
mediul cultural ieşean

Consolidarea parteneriatului
educa ional cu O.N.G.-uri, institu ii
publice, institu ii de cultur în
vederea realiz rii unei educa ii
complexe, axat pe valori şi tradi ii
culturale în unit ile de înv mânt
din jude

an şcolar
2016-2017

consilieri
educativi din
şcoli

O.N.G.-uri,
Muzeul
Literaturii
Române,
Ateneul
T t raşi, Teatrul
„Luceaf rul”

4.Crearea de
oportunit i pentru
dezvoltarea rolului
educativ al p rin ilor

Organizarea unor
cursuri de formare pentru p rin i
initiate la nivelul scolii prin
colaborare cu ONG-uri

februarie –
mai
2017

Directori,
cadre
didactice

C.C.D.,ISJ

O.N.G.uri

C.C.D.,
asocia iile de
p rin i

Surse
Difuzarea acestuia
extrabugetare, în școli
sponsoriz ri

Colaborare in completarea unui Ghid mai 2017
de bune practici pentru p rin i sau
modalit i de îmbun t ire a rela iei
p rin i – şcoal - copii

Director,
cadre
didactice

Creşterea
num rului de
elevi vizitatori ai
muzeelor, caselor
memoriale ale
scriitorilor,
participan i la
spectacole şi alte
proiecte
culturale, cu 10%
fa de anul
trecut
Num r de p rin i
participan i;
Administrarea
unor
chestionare de
feed-back
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VII. Compatibilizarea sistemului de înv
OBIECTIVUL
1. Crearea de
oportunit i pentru
dezvoltarea şi
implementarea
proiectelor
educa ionale la
nivelul unit ilor
şcolare

2. Sus inerea
înv mântului
particular şi a
alternativelor
educa ionale, în
spiritul promov rii
diversit ii,
competi iei,
individualiz rii
demersului educa ional

mânt românesc cu cel european

M SURI / AC IUNI

TERMENE RESPONSABILI PARTENERI

SURSA DE
INDICATORI DE
FINAN ARE PERFORMAN
site-ul va fi
reorganizat în mod
practic
şi eficient, atractiv;

Monitorizarea modului
de organizare a site- ului unit ii de
înv mânt în vederea
amelior rii comunic rii cu
publicul
Participarea la consf tuiri jude ene a
responsabililor cu proiectele
europene din şcoli.
Informarea permanent pe grupul de
discu ii europrojectis@ yahoo.com
despre oferta de parteneriate.

Permanent

Responsabil cu
promovarea
imaginii scolii

Parinti,
autoritati

Conform
calendarul
ui
european:

Profesori ,
director.

institu ii din
Europa

Creşterea num rului
de participari

Promovarea
exemplelor de bun practic
înregistrate în unit ile din jude ul
Iaşi în care sunt dezvoltate
alternative educa ionale, în cadrul
activit ilor metodice cu directorii

Permanent

director

C.C.D., unit i
de
înv mânt,
mass- media

Identificarea şi
prezentarea
a cel pu in 4
exemple de bun
practic din cadrul
alternativelor
educa ionale
dezvoltate în
jude ul Iaşi
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Resurse financiare şi materiale
Func ia
Obiective
managerial
I. Proiectare / 1. Analizarea bugetului
planificare disponibil
2. Elaborarea proiectului de
buget şi a proiectului de
achizi ii

Termen

Resurse

Responsabilit i

Anual

Documente
oficiale

Director
Membrii CA

Studiul
Director
execu iei
Membrii CA,
bugetare pe
anul anterior
Inventarierea
necesarului de
finan are a
şcolii
3. Identificarea surselor Permanent
Agen i
Director
extrabugetare de finan are
economici
Membrii CA,
Autofinan are Cadre didactice
4. Întocmirea documenta iei
pentru construc ii şcolare şi
investi ii

II.Organizare 1. Defalcarea bugetului
primit conform legii, pe
capitole şi articole bugetare
2. Procurarea fondurilor
extrabugetare şi repartizarea
acestora
conform
priorit ilor
3. Repartizarea mijloacelor
fixe şi a obiectelor de
inventar
conform
planific rii
4. Men inerea spa iilor de
şcolarizare
în
stare
corespunz toare
de
func ionare
III.Conducere 1. Realizarea execu iei
opera ional bugetare

Anual

Anual

Director
Aloca iile
bugetare
Resurse
extrabugetare
Director
Membrii CA

Ianuarie
Permanent

Fonduri
extrabugetare

Director
Membrii CA

Permanent

Patrimoniul
unit ii

Contabil

Permanent

Patrimoniul
unit ii

Director
Membrii CA

Trimestrial

2. Realizarea planului de Permanent
achizi ii şi dotare.

Bugetul
alocat
Resurse
extrabugetare

Director,
Contabil
Director,
Contabil

Indicatori de
performan

Realizarea
aprobarea
proiectului
buget

şi
de

Ob inerea
de
resurse
extrabugetare
(10%
din
bugetul alocat)
Includerea în
programul de
finan are
Proiecte pentru
atragere
de
fonduri
Realizarea
execu iei
bugetare
Procurarea şi
utilizarea
fondurilor
Realizarea
dot rilor
corespunz toare

Realizarea
execu iei
bugetare
Aprovizionarea
cu materiale şi
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IV. Control /
evaluare

3. Alocarea burselor şi
distribuirea aloca iilor de
stat pentru copii, derularea
programelor Rechizite şi
Corn şi lapte
4. Utilizarea fondurilor
extrabugetare
conform
priorit ilor stabilite
5. Asigurarea condi iilor
necesare privind iluminatul,
înc lzirea, alimentarea cu
ap , procurarea materialelor
necesare
igieniz rii
şi
repara iilor curente
1. . Încheierea exerci iului
financiar
2.
Evaluarea
realiz rii
planului de achizi ii şi al
utiliz rii
resurselor
extrabugetare
3. Întocmirea documentelor
şi
rapoartelor
tematice
curente şi speciale, solicitate
de ISJ sau autoritatea local
4. Întocmirea documentelor
legale
privind
managementul financiar

Permanent

Aloca ii
bugetare

Director,
membrii CA,

Permanent

Fonduri
extrabugetare

Director,
membrii CA

Permanent

Aloca ii
bugetare

Director,
Contabil

Anual

Aloca ii
bugetare
Aloca ii
bugetare
Resurse
proprii
Documente
ISJ, MEN
Documentele
şcolii
Documentele
legale în
vigoare
Bugetul
alocat
Documente
oficiale

Director

Anual

Permanent

Permanent

5. Arhivarea şi p strarea Permanent
documentelor
financiare
oficiale
V. Motivare

1. Asigurarea de servicii în Permanent
contrapartid
pentru
poten ialii
parteneri
economici
VI.Implicare/ 1. Asigurarea transparen ei Permanent
participare elabor rii
şi
execu iei
bugetare

Studiul
cerin elor
poten ialilor
parteneri
Prezentarea
rapoartelor
de activitate

Director,
membrii CA,
Director,
serviciul
secretariat
Director,

Director,
serviciul
secretariat
Director
Cadre didactice
Director
Membrii CA
Secretar şef

aparatur
specific
Cuprinderea
num rului legal
de elevi în
programele
men ionate
Utilizarea
eficient
a
fondurilor
Conditii optime
necesare
procesului
educational
Încheierea
anului financiar
Aprovizionarea
cu
materiale,
aparatur
Prezentarea
timp
situa iilor
cerute
Realizarea
execu iei
bugetare

la
a

Arhivarea
documentelor
cf. prevederilor
legale
Procurarea
resurselor
extrabugetare
Dezbaterea şi
validarea în CA
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VII. Formare
şi dezvoltare
profesional
şi personal

1.
Asigurarea
form rii Permanent
specifice şi a consultan ei
pentru personalul financiar
administrativ

Legisla ie
specific
Cursuri de
formare

VIII.
Formarea
grupurilor şi
dezvoltarea
echipelor
IX.
Negocierea
şi rezolvarea
conflictelor

1.
Formarea
echipei Permanent
personalului administrativ

Personalul
didactic
auxiliar şi
nedidactic

1. Negocierea celor mai
bune condi ii financiare
pentru execu ia bugetar

Proiectul de
buget

Anual

2. Negocierea celor mai Permanent
avantajoase contracte de
sponsorizare şi condi ii
pentru ob inerea fondurilor
extrabugetare

Director
Secretar şef

Director
Secretar şef

Director

Director
Poten ialii
parteneri

Eliminarea
erorilor
în
întocmirea
documentelor
specifice
Instruiri
tematice
Eficientizarea
ac iunilor

Realizarea
optim
a
execu iei
bugetare
Asigurarea
fondurilor
extrabugetare
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I. Curriculum
Func ia
Obiective
managerial
I. Proiectare 1.Realizarea leg turii între obiectivele stabilite la
/ planificare nivelul sistemului na ional de înv mânt şi cele
specifice unit ii noastre redate în proiectul de
dezvoltare managerial .
2.Elaborarea proiectului de curriculum al unit ii
prin aplicarea curriculum-ului na ional şi
dezvoltarea local de curriculum.
3. Elaborarea proiectului privind:
- activitatea extracurricular
- concursurile şcolare la nivel de unitate şi în
afara ei
II.
1. Procurarea documentelor curriculare oficiale, a
Organizare
auxiliarelor curriculare, a manualelor, a c r ilor
pentru bibliotec , a aparaturii auxiliare
2. Asigurarea bazei logistice pentru activit ile
extracurriculare şi concursuri

III.
Conducere
opera ional
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1. Aplicarea documentelor curriculare aprobate
2. Realizarea schemei orare încât s respecte
curba de efort şi particularit ile normelor
cadrelor didactice.
3. Monitorizarea ofertei educa ionale a şcolii în
conformitate cu criteriile de evaluare şi
indicatorii de performan stabili i prin proiectul
de dezvoltare, cu prilejul desf şur rii unor
programe de asisten pe discipline, de asisten e
la activit ile educative extracurriculare şi

Termen

Resurse

Responsabilit i

La început Documente
de
an oficiale
şcolar

Director

Indicatori de
performan
Flexibilitate,
durabilitate,
eficacitate.

La început
de
an
şcolar
La început
de
an
şcolar

Documente
oficiale

Director

Repartizarea orelor

Calendarul
activit ilor

Director adj.,
consilier
educativ

Realizarea
şi
respectarea graficului

Permanent Depozitul de
carte
ISJ,
edituri
Când este Teren
de
cazul
sport, sal
de
clas ,
c min
cultural
Permanent Documente
oficiale
La început Încadrare
de
an
şcolar
Permanent Planuri
opera ionale,
asisten e,
şedin e de
analiz

Director,
Acoperirea
cu
Responsabil cu manuale pe clase
manualele
Dotare corespunz toare
Director adj.,
Desf şurarea
consilier
activit ilor
educativ
Director, cadre Realizarea proiect rii
didactice
activit ii didactice
Directori,
Realizarea orarului
comisia de orar
Directori,
membrii CA,
CEAC

Realizarea planului de
asisten e
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respectiv organiz rii şi desf şur rii şedin elor de
analiz
4.Urm rirea
îndeaproape
a
desf şur rii Permanent Graficul
activit ilor extracurriculare şi a concursurilor
activit ilor
şcolare
Func ia
Obiective
Termen
Resurse
managerial
IV. Control / 1. Evaluarea ofertei educa ionale şi a Permanent Constituirea
evaluare
performan elor educa ionale pe baza indicatorilor
claselor
de performan
stabili i prin proiectul de
dezvoltare sau cel de curriculum
2. Preg tirea şi garantarea organiz rii examenelor Iunie
S li de clas
na ionale
Regulamente
de organizare
3. Întocmirea documentelor şi a rapoartelor Permanent Documentele
tematice curente şi speciale, solicitate de ISJ sau
şcolii
autorit i locale
4. Întocmirea documentelor privind curriculum-ul Permanent Documentele
na ional
oficiale

V. Motivare

5. Arhivarea şi p strarea documentelor oficiale

Permanent

1.Garantarea caracterului încurajator şi stabilirea
dezvolt rii locale de curriculum, având drept
temelie :
- experien a copiilor
- specificul comunitar
1. Implicarea cadrelor în elaborarea CDS

La început
de
an
şcolar

VI.
Implicare/
participare
VII. Formare 1.Asigurarea abilit rii şi consultan ei cadrelor în
Revizuit 2016

La început
de
an
şcolar
Permanent

Director adj. , Organizarea
membrii
CA, activit ilor
cadre didactice
Responsabilit i
Directori

Directori,
dirigin i

Indicatori de
performan
Realizarea planului
de şcolarizare şi
rezultatele
la
examene
Desf şurarea
examenului
în
bune condi ii

Directori,
Predarea la timp a
serviciul
situa iilor cerute
secretariat
Director, cadre Întocmirea la timp
didactice,
documentelor
serviciul
secretariat
Documentele
Director,
Realizarea arhiv rii
şcolii
serviciul
documentelor
secretariat
Planuri cadru
Director
Documente
Înv tori
şedin e
cu Dirigin i
p rin ii
Realizarea orelor
CDS
Planuri cadru
Director adj
Documente CP, Responsabilii
CA
com. metodice
Documentele
Director
Aplicarea corect
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şi dezvoltare
profesional
şi personal
VIII.
Formarea
grupurilor şi
dezvoltarea
echipelor

probleme de curriculum:
- participarea la stagii de formare / perfec ionare
intern

reformei

Responsabilii
comisiilor
metodice

a Curriculum-ului
Na ional

1. Organizarea colectivelor de catedr şi a La început Colectivul de
echipelor de proiect, în conformitate cu cerin ele de
an cadre didactice Director
unit ii şi cu activit ile planificate
şcolar

Constituirea
comisiilor
metodice,
a
comisiilor
pe
probleme şi a CA
Func ia
Obiective
Termen
Resurse
Responsabilit i
Indicatori de
managerial
performan
IX.
1.Asigurarea coeren ei între CN şi CDS
Permanent Documentele
Director, cadre Armonizarea CDS
Negocierea
oficiale
didactice,
cu
prevederile
şi rezolvarea
documentelor
conflictelor
reformei, resursele
şcolii şi op iunile
elevilor
şi
p rin ilor
2. Asigurarea coordon rii între discipline şi între Permanent Documentele
Director adj
cadrele didactice
legale
în Responsabilii
Realizarea
vigoare
com. metodice
încadr rii şi a
orarului
3. Rezolvarea conflictelor de prioritate în folosul Permanent Documentele
Director
unit ii, în favoarea elevilor
legale
în
vigoare

II. Resurse financiare şi materiale
Func ia
Obiective
managerial
I. Proiectare / 1. Analizarea bugetului disponibil
planificare
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Termen
Anual

Resurse
Documente
oficiale

Responsabilit i
Director
Membrii CA

Indicatori de
performan
Realizarea
aprobarea

şi
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Func ia
managerial

2. Elaborarea proiectului de buget şi a proiectului Anual
de achizi ii

Studiul execu iei Director
bugetare pe anul Membrii CA,
anterior
Inventarierea
necesarului de
finan are a şcolii

3. Identificarea
finan are

Agen i
economici
Autofinan are

surselor

extrabugetare

Obiective

de Permanent

Termen

4. Întocmirea documenta iei pentru reparații si Anual
alte lucr ri

II.Organizare 1. Defalcarea bugetului primit conform legii, pe
capitole şi articole bugetare
Ianuarie
2. Procurarea fondurilor extrabugetare
repartizarea acestora conform priorit ilor

Responsabilit i
Director

Aloca iile
bugetare
Resurse
extrabugetare

Director
Membrii CA

Fonduri
extrabugetare

Director
Membrii CA

3. Repartizarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de Permanent
inventar conform planific rii

Patrimoniul
unit ii

Contabil

4. Men inerea spa iilor de şcolarizare în stare Permanent
corespunz toare de func ionare

Patrimoniul
unit ii

Director
Membrii CA

III.Conducere 1. Realizarea execu iei bugetare
opera ional
Revizuit 2016

şi Permanent

Resurse

Director
Membrii CA,
Cadre didactice

Trimestrial

Director,
Contabil

proiectului
buget

de

Ob inerea
de
resurse
extrabugetare
(20% din bugetul
alocat)
Indicatori de
performan
Includerea
în
programul
de
finan are
Proiecte
pentru
atragere de fonduri
Realizarea
execu iei bugetare
Procurarea
şi
utilizarea
fondurilor
Realizarea
dot rilor
corespunz toare

Realizarea
execu iei bugetare
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2. Realizarea planului de achizi ii şi dotare.

Bugetul alocat
Resurse
extrabugetare

Director,
Contabil

3. Alocarea burselor, derularea programelor Permanent
sociale Rechizite şi Corn şi lapte

Aloca ii
bugetare

Directori,
membrii CA,

4. Utilizarea fondurilor extrabugetare conform Permanent
priorit ilor stabilite

Fonduri
extrabugetare

Director,
membrii CA

5. Asigurarea condi iilor necesare privind Permanent
iluminatul, înc lzirea, alimentarea cu ap ,
procurarea materialelor necesare igieniz rii şi
repara iilor curente
Obiective
Termen

Aloca ii
bugetare

Director,
Contabil

Ob inerea avizului
sanitar-veterinar de
func ionare

Responsabilit i

Indicatori de
performan
Încheierea anului
financiar

Func ia
managerial
IV. Control / 1. . Încheierea exerci iului financiar
evaluare

Permanent

Anual

2. Evaluarea realiz rii planului de achizi ii şi al Anual
utiliz rii resurselor extrabugetare
3. Întocmirea documentelor şi rapoartelor Permanent
tematice curente şi speciale, solicitate de ISJ sau
autoritatea local
4. Întocmirea documentelor
managementul financiar
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legale

privind Permanent

Resurse
Aloca ii
bugetare

Director

Aloca ii
bugetare
Resurse proprii
Documente ISJ,
MEN
Documentele
şcolii
Documentele
legale în vigoare
Bugetul alocat

Director,
membrii CA,
Directori,
serviciul
secretariat
Director,

Aprovizionarea cu
materiale
şi
aparatur specific
Cuprinderea
num rului legal de
elevi
în
programele
men ionate
Utilizarea eficient
a fondurilor

Aprovizionarea cu
materiale,
aparatur
Prezentarea la timp
a situa iilor cerute
Realizarea
execu iei bugetare
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5.
Arhivarea şi
financiare oficiale
V. Motivare

p strarea

documentelor Permanent

1. Asigurarea de servicii în contrapartid pentru Permanent
poten ialii parteneri

Documente
oficiale

Director,
serviciul
secretariat

Arhivarea
documentelor cf.
prevederilor legale

Studiul
Director
cerin elor
Cadre didactice
poten ialilor
parteneri
Prezentarea
Director
rapoartelor de Membrii
CA
activitate
Secretar şef

Procurarea
resurselor
extrabugetare

VII. Formare 1. Asigurarea form rii specifice şi a consultan ei Permanent
şi dezvoltare pentru personalul financiar administrativ
profesional
şi personal

Legisla ie
specific
Cursuri
formare

VIII.
Formarea
grupurilor şi
dezvoltarea
echipelor
Func ia
managerial
IX.
Negocierea
şi rezolvarea
conflictelor

Personalul
didactic
auxiliar
nedidactic

Eliminarea erorilor
în
întocmirea
documentelor
specifice
Instruiri tematice
Eficientizarea
ac iunilor

VI.Implicare/ 1. Asigurarea transparen ei elabor rii şi execu iei Permanent
participare
bugetare

1. Formarea echipei personalului administrativ

Obiective

Permanent

Termen

Resurse

1. Negocierea celor mai bune condi ii financiare Anual
pentru execu ia bugetar

Proiectul
buget

2. Negocierea celor mai avantajoase contracte de Permanent
sponsorizare şi condi ii pentru ob inerea
fondurilor extrabugetare

Poten ialii
parteneri

Director
de

Secretar şef

Director
şi

Secretar şef

Responsabilit i
de Director
Director

Dezbaterea
şi
validarea în CA

Indicatori de
performan
Realizarea optim
a
execu iei
bugetare
Asigurarea
fondurilor
extrabugetare

III. Resurse umane
Func ia
managerial
Revizuit 2016

Obiective

Termen

Resurse

Responsabilit i

Indicatori de
performan
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I. Proiectare / 1. Elaborarea proiectului de dezvoltare şi Semestrial Prevederile
planificare
organizare a mobilit ii resurselor umane
legale
(recrutare,
selec ie,
utilizare,
motivare,
vigoare
disponibilizare)
Finan area
asigurat
II.Organizare 1. Realizarea procedurilor de mobilitate a Semestrial Prevederile
personalului didactic
legale
2. Cuprinderea popula iei de vârst şcolar într-o Anual
form de înv mânt

Colective
elevi

3. Monitorizarea şcolariz rii tuturor elevilor Semestrial Colective
pentru combaterea abandonului şcolar
elevi
4. Organizarea examenelor na ionale conform Iunie
metodologiilor în vigoare
5. Realizarea OSP

6. Asigurarea asisten ei sanitare şi a protec iei
muncii

Realizarea
încadr rii
normativelor

Director

Realizarea planului
de şcolarizare

de Director adj
Dirigin i
Secretar şef

Absolven i
Dir., Dirigin i
Metod.de examen Secretar şef

Materiale
Permanent
specifice
Resurse
Prevederile
legale

Permanent Prevederile
legale

3. Realizarea fişelor postului pentru personalului Anual
şcolii, a procedurilor disciplinare şi a celor de
rezolvare a contesta iilor
Revizuit 2016

de

Personalul
unit ii
Prevederile

Încadrarea
cu
personal didactic
calificat

Director
Secretar şef

Colective
de
Dirigin i
Permanent elevi
/Ghid
Responsabil
OSP
OSP

Func ia
Obiective
Termen
managerial
III.Conducere 1. Încheierea contractelor de munc cu personalul Anual
opera ional
unit ii
2. Normarea legal a personalului şcolii

Director
în Membrii CA

cf.

Îmbun t irea
frecven ei
Rezultatele
examene

la

Înscrierea elevilor
la
forme
de
înv mânt
postgimnazial

Directori
Realizarea
Personal scoala
ac iunilor specifice
Responsabil
SSM
Responsabilit i
Indicatori de
performan
Director
Semnarea
Secretar şef
contractelor
de
munc
Director
Constituirea
Secretar şef
posturilor şi a
catedrelor
Directori
Semnarea
fişei
Membrii CA
postului
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4. Stabilirea procedurilor de disponibilizare şi Când este
pensionare
cazul

legale
Personalul
unit ii

IV. Control / 1. Evaluarea periodic personalului
evaluare

Semestrial Personalul
unit ii
Fişa postului
2. Întocmirea documentelor şi rapoartelor Permanent Documentele
tematice
curente
şi
speciale
privind
şcolii
managementul resurselor umane
3. Arhivarea şi p strarea documentelor oficiale Permanent Documentele
privind personalul unit ii
oficiale

1. Repartizarea echitabil a stimulentelor pentru Permanent Prevederile
personalul şcolii şi pentru elevi
legale
2. Stimularea form rii şi dezvolt rii profesionale Permanent Fonduri
a cadrelor didactice ca urmare a perfec ion rii
bugetare
şi
prin ob inerea de grade didactice, a
extrabugetare
autoperfec ion rii.
VI.Implicare/ 1. Crearea cadrului institu ional pentru Anual
Personalul
participare
participarea personalului la actul decizional
şcolii
V. Motivare

Director
Membrii CA

Realizarea fişei de
evaluare

Director,
membrii CA,

Realizarea
evalu rii

Directori
Secretar şef,

Predarea la termen
a rapoartelor

Director
Secretar şef

Arhivarea
documentelor cf.
prevederilor legale

Director
Membrii CA
Director
Membrii CA

Nr.
de
cadre
înscrise în activ. de
formare

Constituirea
comisiilor
metodice, a CA
2.
Încurajarea
culturii
organiza ionale, Permanent Personalul
Director
Manifestarea
promovarea unui sistem intern de comunicare
şcolii / Elevi
Cadre didactice
elementelor culturii
eficace, clar, hot rât.
organiza ionale
Func ia
Obiective
Termen
Resurse
Responsabilit i
Indicatori de
managerial
performan
VII. Formare 1. Formarea-evaluarea continu a personalului
Permanent Personalul
Director
Realizarea
şi dezvoltare
şcolii
Membrii CA
evaluarii periodice
profesional
2. Asigurarea consilierii pentru personalul din Permanent Personalul
Realizarea
Director
şi personal
subordine
şcolii
programului
de
Prev. legale
consiliere
3. Participarea la programe de formare continu Permanent Directori
Director
Participarea
la
în management educa ional şi informarea la zi în
Programe
de
cursuri de formare
Revizuit 2016

Director
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domeniu.

formare

1. Eficientizarea activit ii comisiilor metodice, Permanent Personalul
comisiei dirigin i
şcolii
2. Încurajarea culturii organiza ionale şi Permanent Personalul
organizarea de activit i de petrecere a timpului
şcolii / Elevi
liber
IX.
1. Aplanarea rapid , eficient şi hot rât a Permanent Personalul
Negocierea
conflictelor din interiorul unit ii ( între cadre,
şcolii
şi rezolvarea între elevi, între cadre şi elevi)
conflictelor
VIII.Formarea
grupurilor şi
dezvoltarea
echipelor

IV. Dezvoltare organiza ional , rela ii sistemice şi rela ii comunitare
Func ia
Obiective
Termen
Resurse
managerial
I. Proiectare / 1. Identificarea nevoilor de educa ie ale Permanent Cerin ele
planificare
comunit ii locale şi a posibilit ilor de
locale
satisfacere a acestora
Posibilitatile
unit ii
2. Elaborarea programului de dezvoltare a unit ii

Func ia
managerial

Obiective

Anual

Termen

Cerin ele
locale
Posibilit ile
unit ii
Resurse

4. Informarea tuturor categoriilor interesate cu Permanent Personal
privire la activitatea unit ii
didactic
Documente
oficiale
II.Organizare 1. Colaborarea cu autorit ile locale pentru
Bugetul local
repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru Permanent
func ionarea, între inerea şi repararea şcolii
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Director adj
Cadre didactice
Director

Organizarea
activit ilor
specifice

Director
Membrii CA

Efectuarea
procedurilor legale
privind
abaterile
disciplinare

Responsabilit i
Director
Cadre didactice

Indicatori de
performan
Corelarea CDS cu
cerin ele
comunit ii

Director
Membrii CA,

Elaborarea
programului

Responsabilit i

Indicatori de
performan
Organizarea
ac iunilor
de
informare
a
partenerilor
Realizarea planului
de investi ii

Director
Cadre didactice
Director
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III.Conducere 1. Implementarea şi aplicarea programelor de Permanent Documentele
opera ional
reform
reformei

Directori
Cadre didactice

2. Adecvarea ofertei educa ionale a şcolii la Permanent Prevederile
cerin ele locale
legale
în
vigoare
Posibilit ile
unit ii
3. Asigurarea pazei şi siguran ei elevilor şi a Permanent Gardieni
cadrelor
publici
Poli ie
IV. Control / 1. Opera ionalizarea criteriilor de monitorizare a
Fişa
de
Permanent
evaluare
calit ii educa iei şcolare
evaluare

Director adj
Cadre didactice

2. Crearea şi aplicarea
monitorizare şi evaluare

instrumentelor

de

Anual

3. Participarea la realizarea planului anual de Anual
inspec ie tematic împreun cu ISJ

Fişa
evaluare

de

Personal
didactic

4. Elaborarea rapoartelor privind activitatea de
asigurare a calit ii ofertei educa ionale
Permanent Documentele
şcolii
Func ia
Obiective
managerial
IV. Control /
5. Întocmirea documentelor de evaluare a
evaluare
realiz rii proiectelor de reform
6. Întocmirea raportului anual de activitate al
unit ii
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Termen

Resurse

Aplicarea
în
activitatea la clas

Realizarea CDS
Director
Cadre didactice

Realizarea planului
de paz şi siguran
a unit ii

Director
Responsabilii
comisiilor
metodice

Rezultate ob inute
la
examene
şi
concursuri

Director, dir adj

Realizarea
şi
aplicarea fişei de
evaluare

Director

Director, CEAC
Responsabilit i

Semestrial

Documentele
şcolii

Director

Anual

Documentele
şcolii

Directori
Responsabilii
comisiilor
metodice

Realizarea planului
de inspec ie
Predarea la timp a
rapoartelor
Indicatori de
performan
Realizarea
rapoartelor
de
evaluare
Realizarea
raportului
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V. Motivare

1. Oferirea cadrului logistic pentru programele şi
activit ile comunit ii locale

VI.Implicare/
participare
1. Cooperarea cu organiza ia sindical

VII. Formare
şi dezvoltare
profesional
şi personal
VIII.Formarea
grupurilor şi
dezvoltarea
echipelor
IX.
Negocierea
şi rezolvarea
conflictelor

2. Organizarea de întâlniri periodice cu
reprezentan ii comunit ii locale în sprijinirea
şcolii şi în creşterea calit ii ofertei educa ionale

Permanent Baza material

Consilier
educativ

Permanent

Activit ile
şcolare

Director
Lider sindical

Permanent

Activit ile
CA, CP

Director

Implicarea
în
activit. comunit ii
locale
Implicarea liderului
sindical în actul
decizional
Realizarea leg turii
permanente
cu
autoritatile locale

1. . Elaborarea ofertei de cursuri de preg tire
pentru comunitatea local

Anual

Personal
didactic

Director adj
Cadre didactice

Realizarea ofertei

1. Participarea personalului din şcoal la proiecte
de dezvoltare comunitar

Personal
Permanent
didactic

Director adj
Cadre didactice

Nr.
de
cadre
participante
la
programe
de
dezvoltare local

1. Negocierea avantajoas a condi iilor de sprijin
comunitar pentru unitatea şcolar

Permanent Prevederile
bugetare

Director

2. Rezolvarea rapid , transparent şi eficient a
conflictelor cu reprezentan ii autorit ilor locale

Permanent Prevederile
legale

Directori
consilier
educativ

Asigurarea
finan rii
Eliminarea
disfunc iilor
în
rela ia
cu
autorit ile locale

Director,
prof. BORȘ VASILICA CARMEN

Director adjunct,
prof. ISACHE MIHAELA OANA
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