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I. CONTEXTUL LEGISLATIV

Prezentul proiect de dezvoltare institutionala a fost conceput in conformitate cu:

 Finalitatea  invatamantului  formulata  in  art.2 din  Legea
Educatiei

Nationale nr.1/2011

 Planul managerial al Inspectoratului Scolar Judetean Bistrita-Nasaud pe

anul scolar 2015-2016 


 Legea privind asigurarea calitatii in educatie – OUG nr.75/2005 cu

modificarile si completarile ulterioare 


 Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant

preuniversitar 


 Planul regional de actiune pentru invatamantul profesional si tehnic
pentru perioada 2009-2013 (PRAI) 


 Planul local de dezvoltare pentru invatamantul profesional si tehnic

pentru perioada 2013-2020 (PLAI) 

In judeţul Mehedinti viziunea - strategia de dezvoltare a activităţii educative şcolare

proiectată de Inspectoratul Şcolar porneşte de la rolul definitoriu pe care educaţia îl

exercită în pregătirea tuturor copiilor/tinerilor de a deveni cetăţeni activi într-o societate

dinamică, în continuă schimbare, contribuind totodată la procesul permanent de

îmbunătăţire a calităţii vieţii.

Activitatea de ansamblu al I.Ş.J. Mehedinti, va fi subscrisă următoarelor priorităţi
strategice:
-Asigurarea unui act educaţional de calitate, compatibil cu tendinţele manifestate în
acest domeniu în U.E. 
-Formarea resurselor umane 



-Managementul şcolar şi evaluarea instituţională 


-Descentralizarea reală a învăţământului preuniversitar 

II. DIAGNOZA

1. Elemente de identificare a unitatii scolare

INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV
a) Titulatura oficială a şcolii: Şcoala Gimnaziala Jiana

Adresa: Scoala este situată în localitatea Jiana, pe strada Principală
,telefon/fax0252/358827, e-mail scoala_jiana@yahoo.com şi este formată din Scoala Jiana

si 4 structuri .

Scurt istoric al şcolii:
Comuna Jiana este situată în mijlocul Câmpiei de jos a Blahniței ,fiind alcătuită din

cinci sate.



- Jiana-sat de reședință care până în anul 1964 a purtat denumirea de Flămânda;
- Jiana Mare este așezat în partea de vest a satului de reședință;
- Jiana Veche, situat în partea de sud-vest de satul de reședință,la distanță de 5km;
- Cioroboreni ,situat  la 4km spre  est de satul de reședință;
- Dănceu,situat în partea de sud,la distanță de 4km de satul Jiana.

Ca așezare, zona comunei  Jiana este între dealurile Batoți-Stârmina-Rogova
și dealurile Corlățel spre est,dealurile Pătulele spre sud,iar spre sud-vest de Dunăre.

Istoria populației din această zonă ,creșterea și descreșterea numărului de
locuitori a depins de influența factorilor de natură fizică,geografică și militară.Pe
măsură ce familiile s-au dezvoltat  demografic,proprietățile au început să fie
divizate între membrii familiilor .Azi existând peste 1500 de case si aproximativ
4500 de locuitori.

La începutul secolului  al XIX-lea ,prin Legea din 1834,cu privire la
organizarea și desfășurarea seminariilor și a circularei din 14 ianuarie 1838 a
Departamentului din Lăuntru s-a trecut la organizarea învățământului public la sate.
Școala din Satul Flămânda și-a început activitatea în data de 14 decembrie 1838 cu
un efectiv de 20 de copii.În anul 1920 a fost construit vechiul local al școlii din
Flămânda în care s-au desfășurat cursuri până în 1989 când s-a inaugurat noul local
al școlii.

Școala Gimnazială Jiana este școală coordonatoare cu personalitate juridica
având arondate cinci structuri școlare și grădinițe

Managerii scolari care de-a lungul anilor si-au lasat amprenta pe resursa umana si
materiala, au căutat să ridice prestigiul acestei “şcoli de sat”, să dea generaţii de elevi
educaţi şi pregătiţi pentru viaţă sau leaderi in devenire ce si-au continuat studiile la licee de
renume. Se remarcă de-a lungul timpului o preocupare constantă a directorilor şi a
dascălilor şcolii pentru păstrarea şi modernizarea infrastructurii şcolare, pentru crearea
unui ambient potrivit educării şi formării elevilor, pentru dotare cu cărţi si calculatoare,
harti si softuri educationale de ultima generatie.

2.Resurse umane

 Elevi

În şcoală sunt instruiţi şi educaţi 525 elevi provenind din comuna Jiana, 229 repartizaţi
în 14 clase la ciclul primar şi 193 în 12 clase la ciclul gimnazial si 103 de prescolari

repartizati in 7 grupe de gradinita.

De la an la an numărul de elevi este in permanenta scadere. In anul 2013-2014 au fost

inscrisi 740 elevi, in 2014- 2015 au fost inscrisi 680, iar in prezent sunt 525 elevi.

Numarul  de elevi inscrisi anul acesta este :

- Scoala Gimnaziala Jiana este  123 elevi

- Scoala Primara  Jiana Mare  este  53 elevi

- Scoala Gimnaziala Jiana Veche este  182 elevi

- Scoala Gimnaziala Danceu este  131 elevi



- Scoala Primara  Cioroboreni  este  36 elevi

Rata abandonului şcolar: 0,08 %

3 .REZULTATE LA OLIMPIADE SI CONCURSURI SCOLARE 2015-2016

( CULTURA GENERALĂ)

Un elev de la Scoala Gimnaziala Jiana,comuna Jiana a participat la Olimpiada nationala
de Limba Romani ocupand Locul III si la Olimpiada Internationala obtinand Mentiune.

Cadre didactice

Scoala are in incadrare 44 cadre didactice ,din care 25 titulare,19 suplinitoare din care 1
necalificat.

În anul şcolar 2015-2016, încadrarea cu personal didactic s-a făcut conform legilor şi
metodologiilor în vigoare:

- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

-Metodologia privind mobilitatea personalului didactic pentru anul şcolar 2014-2015.

Personal didactic auxiliar

Este format dintr-un secretar şef, un contabil sef.

 Personal nedidactic

Activitatea de administraţie este asigurată de 5 îngrijitori, 3 muncitori de întreţinere si
2 soferi .

 Resurse materiale

Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară în 5 scoli, din care 3 școli cu clasele I-
VIII , 2 școlii cu clasele I-IV plus 5 gradinite .

4  scolile sunt prevăzute cu apă curentă ,3 unitati scolare cu încălzire centrală și 2 școli cu
sobe(cele de la structuri), iluminat natural şi artificial.

Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou modern, iar procesul de predare-învăţare se
desfăşoară prin folosirea unui bogat material didactic, a 39 de calculatoare, 8 copiatoare,
5videoproiectoar3 cu ecran,, 5 imprimante,5 xeroxuri.

Şcoala este dotată cu 2 telefoane fixe, fax.

Sursele  de  finanţare  ale  şcolii  sunt:

Consiliul Local Jiana prin repartizari din venituri TVA .

INFORMAŢII DE TIP CALITATIV

 Mediul de provenienţă al elevilor: elevii provin din familii cu pregătire

medie,agricultori.



 Calitatea personalului didactic: calificat 80% şi cu performanţe în activitatea
didactică 60%. 


 Relaţii interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare. 

Comunicarea, circulaţia informaţiei: în şcoală există o bună comunicare între
elevi, cadre didactice, părinţi, director, personal didactic auxiliar, personal nedidactic şi de
îngrijire, precum şi o bună circulaţie a informaţiei în ambele sensuri. 


 Ambianţa din unitatea şcolară: în şcoală domină o atmosferă de lucru,

caracterizată prin implicare şi responsabilitate, prin colaborare şi sprijin reciproc. 

4. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

Se caracterizează printr-un ansamblu de trăsături având ca valori dominante
cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, ataşament faţă
de profesie, entuziasm şi dorinţa de afirmare.

Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor

factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului de

Ordine Interioară sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a

personalului auxiliar şi a personalului nedidactic.

În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat
deschis, caracterizat prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, de
respect şi de sprijin reciproc.

Directorul şcolii colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de

sugestiile acestora şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea
şcolii. Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în

conduita cadrelor didactice.

Pentru asigurarea eficienţei sistemului de management al calităţii la nivelul
întregului sistem şcolar sunt necesari următorii paşi:


pentru asigurarea focalizării pe rezultate este necesară definirea rezultatelor
educaţionale în termeni de valoare adăugată şi valoare creată, pornind de la factori
şi


indicatori de risc educaţional foarte bine definiţi;





pentru asigurarea focalizării pe client este necesară, construirea şi/sau desemnarea
structurilor organizaţionale care vor îndeplini funcţii de cercetare-dezvoltare,



marketing şi relaţii publice la toate nivelurile sistemului educaţional;



pentru întărirea capacităţii manageriale şi de „leadership” şi pentru asigurarea
constanţei intenţiilor şi scopurilor este necesară clarificarea viziunii, politicilor şi
strategiilor de dezvoltare a sistemului educaţional şi, concomitent, dezvoltarea unei



culturi organizaţionale care să încurajeze transparenţa şi participarea tuturor
grupurilor de ineres la definirea ţintelor strategice;





întărirea capacităţii manageriale presupune aplicarea unor strategii motivaţionale
care să promoveze „cultura calităţii” şi să încurajeze aplicarea strategiilor şi
programelor de reformă;





pentru a asigura implicarea oamenilor este necesară dezvoltarea şi transparenţa
comunicării interne, precum şi clarificarea diferitelor roluri şi resonsabilităţii în
privinţa asigurării calităţii educaţiei inclusiv rolul părinţilor şi cel al administraţiei
locale;





pentru o abordare procesuală, sistemică şi pentru un management prin procese şi
fapte sunt necesare „raţionalizarea” structurilor organizaţionale, clarificarea şi
alocarea clară a responsabilităţilor şi resurselor pentru fiecare activitate, structuri de
comunicare, decizie şi raportare, un sistem informaţional eficient, robust şi care
oferă informaţii relevante în timp real, precum şi un sistem transparent şi obiectiv

de urmărire şi evaluare a eficacităţii şi eficienţei educaţiei pe bază de indicatori.





deschiderea sistemului informaţional spre unităţile şcolare, dar şi spre alţi ulilizatori
de bază (autorităţile locale, asociaţii ale părinţilor, angajatori etc.). Există o nevoie
evidentă de feed-back informaţional, atât dinspre centru spre nivelurile de bază ale
educaţiei (regional şi local), cât şi dinspre sistemul educaţional spre restul
societăţii;





trebuie conştientizată răspunderea socială a furnizorului de educaţie prin definirea
sistemului de răspundere publică pentru fiecare persoană şi instituţie din sistemul
de învăţământ.



ANALIZA PEST

A. Factori Politico-Legali

a) Legislaţia muncii:

-permite angajarea de către şcoala a personalului calificat şi a specialiştilor
pentru compartimentele deficitare ;

-nu permite eliberarea din funcţie a cadrelor didactice cu performanţe
scăzute . b) - Activitatea partidelor politice

-toate partidele politice promovează măsuri si politici educaţionale menite să
continue dezvoltarea si modernizarea sistemului ;

-lipsa de continuitate a masurilor de reformă datorată alternanţei partidelor la



guvernare. stimularea creşterii natalităţii prin facilităţile acordate mamelor pentru
creşterea copiilor. c) Activitatea de lobby

-părinţii reprezintă un factor important în prezentarea realizărilor şcolii şi a
performanţelor instructive-educative

-cadrele didactice din învăţământul primar colaborează cu grădiniţele din vecinătatea
şcolii prezentând principalele realizări în activitatea instructiv-educativă şi performanţele
obţinute de elevi.

B.Factori

economici

a) Activitatea

economică

Lipsa activităţii economice in comuna sip e raza comunei influenţează bugetele

familiilor cu copii;apariţia unor firme private cu productivitate bună oferă oprtunităţi de
sponsorizare a şcolii;

b) Politica monetară şi valutară

Fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valorile de referinţă afecteză
contractele de achiziţii pe termen mediu şi lung.

c) Politica bugetară

la nivel local politica bugetară este favorabilă şcolii, asigurându-se sursele financiare

necesare asigurării în condiţii decente pentru desfăşurarea procesului instructive-

educativ.

d) Venitul disponibil al familiei scăderea veniturilor familiei generează demotivarea
elevilor.

C.Factori socio-

culturali a)Atitudinea faţă
de muncă:

atitudine pozitivă faţă de muncă a majorităţii elevilor si
părinţilor.
b) Rata natalităţii:

scăderea anuală a numărului de copii din circumscripţia şcolara crează probleme de
încadrare cu personalul didactic.

c) Nivelul educaţional
majoritatea elevilor provin din familii cu pregatire medie , submedie .

d) Probleme etnice

în comunitate coexistă armonios populaţii de etnii



diferite.

e)Atitudine faţă de religie

coexistenţa paşnică între indivizi apaţinând diferitelor religii.

D.Factori

tehnologici a)Dotarea,

baza materială :

-clădirile funcţionale, cu toate dotările şi utilităţile necesare desfăşurării procesului
instructiv-educativ.

-acces la Internet ..

5.DIAGNOZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN

5.1. OFERTA EDUCATIONALA

ŞCOALA GIMNAZIALA JIANA

LOCALITATEA JIANA

JUDEŢUL MEHEDINTI

TEL./ FAX: 0252/358827

E-MAIL :scgenrebrisoara@yahoo.com

5.2. Evolutia efectivelor de elevi la nivelul scolii

Anul scolar Efective Efective Efective PJ Total

prescolari Structuri I- NrI-IV V-VIII

IV elevi

2014/2015 113 5 248 186 572

2015/2016 115 5 246 206 567




Scaderea efectivelor de elevi de la un an la altul ;



 Diminuarea alocarilor bugetare; 


 Costuri mari la nivel de structuri in conditiile in care calitatea este scazuta; 


 Normarea pentru anul urmator trebuie sa tina seama de normele existente si de
incadrarea in costuri. 





Baza materiala a scolii


a) Cladirile  Scolii  Gimnaziale Jiana sunt proprietatea publica a Consiliului local
Jiana.

b)Utilitati: Scoala dispune de toate utilitatile necesare: curent electric, apa din reteaua

comunala, grupuri sanitare cu apa curenta, sistem de incalzire centrala pe lemne,

telefon/fax, ridicarea rezidurilor solide se face de catre o firma specializata cu care

Primaria are contract.

c)Elemente de dotare:

 Dispunem de mobilier scolar suficient si in stare buna de functionare; 


 Biblioteca scolii este dotata cu peste 5400 volume; 


 Dotarea cu calculatoare: 


- 1+ 15 calculatoare utilizate in sistemul AEL( 1 server)

- 16 calculatoare

- scoala dispune de 3 copiatoare;

- dotarea mai cuprinde 5 imprimante dintre care 1 color, 1 scaner, 1

switch, 2 laptop, 4 video-proiectoare,3 televizoare.

- 3 scoli dispun de  camere de supraveghere in interior si exterior.

- Scoala are in dotare doua microbuze scolare cu care fac naveta elevii

de pe raza localitatii (40 elevi navetisti) la unitatile scolare din

centrul comunei.

Procesul de invatamant se desfasoara intr-un singur schimb.

5.3. RESURSE MARTERIALE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


Şcoala  dispune  de  un  local  ,  spaţios,


Lipsa unei evidenţe si a unui control în

amenajat cu toate utilităţile necesare; vederea recuperării pagubelor realizate de


Şcoala deţine autorizaţie de către elevi;



funcţionare;


Lipsa unui proiect cu finanţare externă;


Baza   materială   bună   în   continuă


Utilizarea  incorectă  a  utilităţilor  de
modernizare; către elevi


Realizarea de venituri extrabugetare din


Lipsa   conectarii la   Internet   a
sponsorizări; structurilor;


Şcoala  dispune  de  o  bază  didactică

bună,   înnoita   permanent   prin   eforturi

proprii,  de  manuale,  auxiliare  didactice,

parascolare;

Menţinerea   stării   de   funcţionare   prin

activităţi de   întreţinere   şi   reparaţii

periodice.

OPORTUNITĂŢI AMENINTARI


Descentralizarea finanţării şi  Fluctuaţiile  monedei  naţionale  în

autonomia instituţională permit o raport  cu  valutele  de  referinţă  afecteaza

gestionare mai eficientă a fondurilor; contractile de achiziţii pe termen mediu si


Sprijin din partea Consiliului lung;
Reprezentativ al Părinţilor    pentru  Bugetul limitat al comunităţii locale

rezolvarea problemelor materiale curente faţă de nevoile şcolii.


Solicitările  de  închiriere  a  spaţiilor
şcolare  în  condiţii  avantajoase  pentru

şcoală;

Alocarea de catre Primarie a
fondurilor financiare necesare în vederea

asigurării de condiţii materiale decente;

5.4.RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


Colaborarea  cu Primaria,  Politia  Număr   mic de proiecte   de

locala,  Protecția  copilului,  Grupul  de parteneriat cu şcoli  din ţară;

pompieri,Oficiu pentru protectia  Inconsecvenţa în promovarea

consumatorului;Directia    de Sănătate imaginii şcolii în comunitate.

publică.


Colaborare    bună    cu    preoţii




Bisericilor din localitate ;


Relaţii  de  parteneriat  cu  Consiliul


Reprezentativ al Părinţilor;


Relaţii  de  parteneriat  cu  şcoli  din
tară;

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

 Paletă   largă   de oferte   pentru


Timpul limitat al părinţilor conduce
proiectele de parteneriat; la o slabă implicare a acestora în viaţa

 Asistenţă de specialitate în şcolii;

realizarea de proiecte de parteneriat;


Perceperea eronată de către o parte


Lobby din partea părinţilor privind a comunităţii a problematicii  vaste din
realizările şi performanţele şcolii;

activitatea şcolii.

5.5. Resurse umane

An scolar 2016/2017

a)  Personal didactic:

Personal didactic angajat: Total Prescolar Primar Gimnazial

- cadre didactice titulare 25 7 11 7

- cadre didactice suplinitoare / cu 19 0 3 16



norma de bază în unitatea de

învăţământ

- cadre didactice detașate 0 0 0 0

Titulari 56,82%

Suplinitori 43,18%

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic

NecalificatCu Cu Cu Cu
Debutanti

doctorat gradul I definitivatgradul II

0 21 1 7 3 3

b)Personal didactic auxiliar

Total personal didactic auxiliar: 2

Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări:

Funcţia Număr Calificarea (DA sau NU)

persoane

Secretar sef 1 Da

Contabil sef 1 Da

c)Personal nedidactic

Total personal nedidactic angajat: 10

Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:

Funcţia Număr Calificarea (DA sau

persoane NU)

Muncitor calificat(fochist) 3 Da

Îngrijitor 5 Da



Sofer 2 Da

e. Personal de conducere

Numarul directorilor

- conform

normativelor -

existenti in unitate

Informatii privind directorul

Functia Specialitatea Grad didactic/ Cursuri de

Vechime in inv. management

Director Geografie/Istorie I/15 ani Da

Rezultate la invatatura.Statistic pe niveluri de invatamant.
Rezultatele obţinute de absolvenţii clasei a VIII-a .

Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi inscrisi

inscrisi promovati la licee

51 26 32

5.7. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
Munca diriginţilor a vizat bunul mers al procesului de învatamânt şi evitarea

abaterilor şcolare şi a abandonului şcolar. S-a încercat mobilizarea părinţilor în vederea
diminuării violenţei în şcoală.

Munca educativă a diriginţilor a respectat obiectivele conform ghidului
metodologic,

şi anume:

- diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenteismului;
îmbunătăţirea frecvenţei;



- implicarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea la
Consiliul

elevilor şi la toate activităţile şcolare şi extraşcolare organizate;

- reducerea violenţei în şcoala, prin intermediul acţiunilor realizate cu poliţia;

- responsabilizarea elevilor la nivelul claselor şi dinamizarea Consiliului elevilor pentru a

dezvolta iniţiative şi a-şi asuma sarcini;

- cinstirea marilor evenimente ale istoriei şi culturii naţionale; derularea activităţilor
tradiţionale ale şcolii;
- desfăşurarea orelor de dirigenţie conform Ghidului metodologic „Repere ale activităţii
educative”

În urma analizei activităţilor metodice am constatat preocupări serioase în privinţa
perfecţionării activităţii educative, formale şi nonformale astfel încât demersurile noastre
să atingă idealul educaţional propus.

Proiectarea activităţilor educative şi a orelor de Orientare şi Consiliere s-a realizat

conform programelor în vigoare, precum şi recomandărilor primite de la inspectorul

educativ al ISJ Mehedinti, primite la începutul anului şcolar. Activităţile educative s-au

grupat în proiecte, pe domenii specifice, în funcţie de priorităţile înregistrate la nivel local

şi naţional, în scopul consolidării unui set de valori stabile şi coerente care să determine

conduite favorabile unui stil de viaţă sănătos – mintal, emoţional, fizic şi socio-moral dar şi

un climat prielnic, astfel încât şcoala să devină un mediu prietenos. Am urmărit atât în

activităţile şcolare educative cât şi în cele extraşcolare să dezvoltăm şi să formăm

personalităţi, conduite şi atitudini civice în rândul elevilor noştri.

Toti diriginţii au prezentat planificări pentru orele de dirigenţie, conforme cu

programele în vigoare, au caiete/ dosare ale clasei care cuprind elementele recomandate în

cadrul consfătuirii de început de an şi în cadrul întâlnirilor metodice. Planificările respectă,

în general, noile programe de consiliere şi orientare (care introduc concepte moderne de

autocunoaştere şi dezvoltare personală, de comunicare şi orientare vocaţionala, ca răspuns

la provocările societăţii contemporane)

5.8. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE
Proiectele educative realizate în anul şcolar 2015-2016 au vizat implicarea unui număr

mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea la diverse activităţi educative, şcolare şi
extraşcolare, dar şi diversificarea activităţilor extracurriculare pentru atragerea elevilor

într-un spaţiu educativ.
În cadrul activităţilor cu caracter artistic s-au realizat următoarele:

 moment Eminescu - activitate desfăşurată de elevii cls. V-VIII coordonaţi de
prof Raboiu Corina

 serbari de 1 Decembrie, de Craciun, de 8 Martie, de 1 Iunie si la sfarsit de an



(coordonatori:Prof. Mihaila Oana.Pristoleanu Iuliana) 


 carnaval de Halloween, (organizatori: prof.Boagiu Cristina) 

Activităţi  ce  au avut  ca  obiectiv formarea  elevilor în spiritul  tradiţiilor, obiceiurilor
şi valorilor poporului român:

 “1 Decembrie- trecut şi prezent”- activitate moderată de prof. Mari Adina 


 serbarea tradiţională de Crăciun. Elevii au fost coordonaţi de următorii profesori: 

Activităţile sportive realizate în cadrul şcolii noastre au avut ca obiectiv   atât
valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui elev, cât şi dezvoltarea unor
modalităţi de integrare şi colaborare în grup. Astfel, elevi nostrii au fost prezenti la
concursuri de şah, atletism, handbal şi fotbal, câştigând premii , medalii şi diplome.
Elevii au participat la aceste acţiuni sub îndrumarea prof. Raboiu Corina ,invatatorii si
dirigintii.

În cadrul componentei “Calitatea stilului de viaţă”, amintim următoarele acţiuni:

 în luna ianuarie, prof .Antonescu Mariana, le-a vorbit elevelor despre pubertate,

seminar ce s-a finalizat prin oferirea de pachete din partea firmei ALWAYS şi a
materialelor informative, in scopul intensificării promovării igienei personale şi a
prevenirii bolilor. 


 acţiunea educativă, preventivă la clasele I- VIII în colaborare cu Poliţia Com.Jiana,

reguli de circulaţie pe drumurile publice, prevenirea traficului de fiinţe umane; 


 simulare de incendii, metode de evacuare a şcolii şi stingere a incendiilor-
Prof.Pavel Mihai clasele CP-VIII . 


Alte activităţi: 
- excursii, drumeţii „Să ne cunoaştem satul şi împrejurimile lui”

-acţiuni de ecologizare a comunei şi a malului Râului Blahnita;
-participarea la concertele de colinde de la Catedrala „Colindul –între pământ şi cer ,
între om şi Dumnezeu”, Dispensarul comunal, Biserica şi Primaria comunei Jiana.

-acţiuni caritabile organizate de elevi şi părinţii acestora – au fost ajutaţi orfanii,
vaduvele şi nevoiaşii de pe raza localităţii. (invatatoarele-SNAC prof.Craciunescu

Nicoleta)

Şi în anul şcolar 2016/2017 ne propunem activităţi interesante, atractive, în colaborare
cu Poliţia, Primăria, Dispensarul medical din localitate, ONG-uri, Biserica, precum şi în
parteneriat cu alte şcoli din ţară şi străinătate.( twinning)

5.9. Informatii de tip calitativ
Ambianta în unitatea scolara: atmosfera este deschisa,nu exista conflicte majore,

dacă apar anumite conflicte ele sunt rezolvate în mod obiectiv.

Relatiile dintre director - personal, profesori - profesori, profesori - elevi se bazează pe
comunicare, colaborare, respect reciproc.

Mediul social de provenienta al elevilor: în urma efectuarii analizei mediului



social de provenienta a elevilor, s-au constatat urmatoarele:

- majoritatea elevilor provin dintr-un mediu social defavorizat ocupatia de baza este

agricultura in special cresterea animalelor(venituri mici, conditii modeste de viata);

- conditii grele de trai: locuinte necorespunzătoare (probleme sanitare, număr mare de

copii în cadrul aceleiasi familii);

- nivelul scăzut de cultura si educatie;

- lipsa de timp a părintilor, nivelul de cultura generează lipsa de supraveghere si de
îndrumare

a copiilor;

- modele comportamentale negative: abandon scolar.;

Calitatea personalului: cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de vedere

profesional, fapt constatat în urma inspectiilor frontale sau de specialitate, rezultatelor

obtinute, interesul în ceea ce priveste participarea la cursuri de perfectionare.

Managementul unitatii scolare: se desfasoară pe baza planului managerial, în
colaborare cu membrii Consiliului de Administratie si a Consiliului profesoral.

Cadrele didactice sunt organizate în comisii metodice, fiecare comisie având un

responsabil, planuri manageriale proprii si planuri de activitate semestriala.

ANALIZA NEVOILOR EDUCATIONALE SI DE FORMARE

DIAGNOZA PRIN ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-personal  didactic  titular/calificat,  în  majoritate - cantitatea prea mare de informaţii prezentate

tânăr, receptiv şi implicat în activităţi expozitiv, neatractiv;

extracurriculare;
- rezistenţă la schimbare şi perfecţionare din

- Consiliul  de  Administraţie  alcătuit  din  persoane partea unor cadre didactice;

active,motivate, cu înalt nivel profesional;
- încadrarea deficitară a unor

-existenţa unei baze materiale acceptabile catedre(biologie);

corespunzătoare unei instruiri eficiente;
- fluctuaţia personalului didactic;

-realizarea de activitati extracurriculare care atrag,
-slaba motivaţie a elevilor faţă de învăţătură,

motivează şi mobilizează elevii;
acces  greu  la  informaţii  ,  provenienţa  din



- implicarea profesorilor si elevilor in activitati de familii numeroase, nevoiaşe;

conservare si  pastrarea a  datinilor si obiceiurilor
-implicarea elevilor in activităţile

locale;
gospodaresti  in  defavoarea  pregatirii  pentru

-condiţii igienico-sanitare corespunzătoare,încălzirea scoala;

unităţilor se face cu centrale termice proprii, sistem
- insuficienta dotare cu material didactic ;de supraveghere, sistem de

alarma;existent unei dotari cu
tehnologie moderna si acces la
internet. -colaborare cu ISJ Mh,cu
Consiliul Local, Poliţia , Dispensarul
medical şi Primăria Jiana
existenta unei biblioteci scolare
dotata cu un numar 5400 de volume

- reglementări în vigoare( Ordine, Note ale M.E.N. - supraîncărcarea programelor şcolare;

cu privire la învăţământul preuniversitar);
-scăderea efectivelor de elevi;

- posibilitatea finanantarii unor proiecte de
-exodul populaţiei în străinătate;

reabilitare a unităţilor şcolare depuse la ISJ Mh;

-colaborare cu instituţiile locale;

-posibilităţi materiale reduse ale unor familii;

-nivelul scăzut al educaţiei adulţilor.

-ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice
conduce  la  uzura  morală  a echipamentelor

existente;

- degradarea   spaţiilor   şcolare   datorită
fondurilor  băneşti  limitate,  alocate  pentru

întreţinerea şcolii;

NEVOIA DE DEZVOLTARE

Implicarea activă a comunităţii în viaţa şcolii prin proiecte comune de educare
şi formare a tinerilor şi adulţilor.

7. VIZIUNEA SI MISIUNEA

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI



VIZIUNEA

Scoala sa ajunga in viitor la un nivel de dezvoltare si calitate care sa ofere
aceleasi sanse elevilor la fel cu o unitate similara din mediul urban.

MISIUNEA ŞCOLII

Furnizarea de servicii educationale elevilor in vederea formarii lor pentru
continuarea studiilor si acces pe piata muncii,misiunea va fi posibila numai in masura
in care acest proces complex va fi sustinut de catre familia elevilor, agenţii economici
si institutiile din comunitate(Biserica,Consiliul Local,Politia, Dispensarul medical)

8.TINTE STRATEGICE

• Creşterea reală a calităţii pregătirii elevilor pentru a se integra într-o

societate aflată în permanentă schimbare.

• Diminuarea absenteismului în parteneriat cu parintii si instituţiile
din comunitate.

• Formarea cadrelor didactice pentru utilizarea unor metode active de

predare şi a tehnologiei moderne de comunicare.

• Dezvoltarea abilităţilor de a proiecta şi realiza în echipă activităţi de
educaţie civică şi educaţie ecologică având impact în şcoală şi comunitate.

Ţinta strategica nr 1

Creşterea reală a calităţii pregătirii elevilor pentru a se integra într-o societate aflată
în permanentă schimbare.

Acţiuni propuse

• Dezvoltarea în cadrul CDS a unor opţionale care să vină în sprijinul
dezvoltării elevilor şi a intereselor lor.

• Folosirea, de către profesori, a mijloacelor moderne de predare. Pregătirea
suplimentară a elevilor capabili de performanţă şi a elevilor cu probleme in
asimilarea cunoştinţelor.

• Dotarea cu material didactic necesar desfăşurării unui învăţământ formativ
centrat pe elev.

• Amenajarea unui spaţiu in şcoala pentru a organiza expoziţii cu lucrările
elevilor.

• Încadrarea şcolii cu personal didactic competitiv şi responsabil;

• Implicarea cadrelor didactice în viaţa comunităţii prin activităţi de punere în
valoare a tradiţiilor şi a portului popular.



• Solicitarea parinţilor de a participa la acţiuni iniţiate de şcoală in folosul
comunităţii şi a păstrării tradiţiilor.

REZULTATE AŞTEPTATE

 Pregatirea elevilor capabili de performanţă va face posibilă
participarea acestora la diverse concursuri şcolare, iar programele
remediale aplicate elevilor slabi va conduce la rezultate şcolare mai
bune ; 


 Dezvoltarea gustului estetic şi punerea în valoare a tradiţiilor specifice

locului; 


 Revitalizarea relaţiilor dintre scoală şi familie; 

Ţinta strategică nr 2:

Diminuarea absenteismului  în parteneriat cu parintii si instituţiile din comunitate

Acţiuni propuse

 Monitorizarea absentelor lunar la fiecare clasa; 

• Orele de dirigenţie vor aborda tema absenteismului şcolar şi a consecinţelor pe
care acesta le are asupra rezultatelor scolare, a şcolii precum şi a comunităţii;

• Organizarea de activitaţi extracurriculare care să stimuleze interesul pentru
şcoală;

• Acordarea elevilor cu situaţie materială precară a unor burse sociale;

• Vizite la domiciliul elevilor pentru identificarea cauzelor care generează
situaţiile de absenteism

• Lectorate cu părinţii pe tema absenteismului şcolar, a delincvenţei juvenile;

• Sesizarea serviciului social din cadrul primăriei si realizarea de anchete care
să stabilească dacă familia elevului are nevoie de sprijin financiar;

REZULTATE AŞTEPTATE

 În urma acţiunilor propuse estimăm ca numarul de absente sa scada fata de
anul scolar precedent; 


 Ajutoarele sociale vor putea rezolva o parte din nevoile financiare ale elevului. 


 Lectoratele cu părinţii (la care vor fi invitaţi şi conducătorii unor instituţii locale:

primar, politist, preot, medic) ar putea sensibiliza comunitatea, care ar putea

intinde o mana celor care au nevoie.


Ţinta strategică nr 3:

Formarea cadrelor didactice pentru utilizarea unor metode active de predare

şi a tehnologiei moderne de comunicare



Acţiuni propuse

• Colaborarea şcolii cu Casa Corpului Didactic şi alte instituţii abilitate în
vederea parcurgerii de catre cadrele didactice a unor cursuri de formare;

• Alocarea de resurse financiare pentru procurarea de soft educaţional şi alte
materiale necesare realizării unor lecţii moderne;

• Amenajarea de laboratoare dotate cu mijloace didactice care să asigure calitatea
actului educaţional;

• Monitorizarea formarii personalului didactic , valorificarea competentelor

dobandite prin cursurile de formare in cresterea calitatii lectiei;

• Implicarea părinţilor şi a eventualilor sponsori în acţiuni de dotare cu
echipamente moderne;

REZULTATE AŞTEPTATE

 În urma cursurilor parcurse, cadrele didactice vor fi capabile să folosească
mijloace moderne şi implicit calitatea lecţiilor va fi mai bună; 


 Elevii urmează să beneficieze de o pregătire de calitate, de utilizarea unor softuri

educaţionale; 

Ţinta strategică nr 4:

Dezvoltarea abilităţilor de a proiecta şi realiza în echipă activităţi de educaţie civică ,
educaţie ecologică si educatie rutiera având impact în şcoală şi comunitate

Acţiuni propuse

• Folosirea orelor de geografie, biologie, cultură civică şi dirigenţie ca platformă
educaţională de la elevi spre comunitate

• Elevii vor întocmi referate, portofolii având ca temă identificarea surselor de
poluare din zona localităţii

• Tipărirea unei broşuri cu materialele adunate şi selectate

• Finanţarea unor excursii

• Derularea unor programe de educaţie ecologică şi civică destinate elevilor şi
comunităţii locale

• Solicitarea sprijinului Consiliului Local şi al Politiei locale in derularea unor
activitati de circulatie rutiera.

REZULTATE AŞTEPTATE

 Implicarea elevilor în activităţi de documentare şi realizare a unor portofolii; 


 Implicarea elevilor şi membrilor comunităţii în activităţi de educaţie pentru



un mediu sănătos; 


 Formarea unui comportament civic şi ecologic adecvat. 


8. OBIECTIVUL GENERAL AL SCOLII

CRESTEREA CALITATII EDUCATIEI IN UNITATEA SCOLARA

Priorităţile scolii:

PRIORITATEA 1. Dezvoltarea unui sistem de management al calitatii la nivelul
scolii

OBIECTIV 1.1. Dezvoltarea capacitatii de management la nivelul unitatii scolare

PRIORITATEA 2. Prevenirea si reducerea abandonului scolar

OBIECTIV 2.1. Reducerea numarului de elevi care abandoneaza scoala pe

parcursul nivelului I.

PRIORITATEA 3. Aplicarea invatarii centrate pe elev

OBIECTIV 3.1. Formarea si dezvoltarea abilitatilor si competentelor cadrelor

didactice pentru invatarea centrata pe elev si aplicarea acesteia in procesul de

predare-invatare

PRIORITATEA 4. Dezvoltarea capacitatii de orientare profesionala si

informare in perspectiva iesirilor din sistem

OBIECTIV 4.1. Formarea profesorului consilier din cabinetul şcolar si a dirigintilor
pentru asistenţa clienţilor (elevi, diriginţi, părinţi)

PRIORITATEA 5.Eficientizarea retelei scolare

OBIECTIV 5.1. Dezvoltarea posibilitatilor de informare, comunicare, dotarea

unitatii cu echipamente moderne capabile sa asigure calificarea si formarea continua



III. Diagnoza invatamantului

Analiza SWOT pentru starea invatamantului din comuna Jiana:

PUNCTE TARI

- Numarul mare de cadre didactice

calificate

- Numarul mare de cadre didactice

titular cu gradele didactice I si II

- Participarea la concursurile si

olimpiadele judetene

- Incadrarea la nivelul mediei pe tara in

ceea ce priveste rezultatele elevilor la

examene nationale

- Preocuparea conducerii unitatii

scolare de imbunatatirea bazei

material

- Cuprinderea Gradinitei si a scolii cu

claele  I – IV, in  programul  de

reabilitare cu fonduri europene

PUNCTE SLABE

- Dificultatea incadrarii cu personal

didactic calificat in structurile izolate

- Absenteismul in randul elevilor si

abandonul scolar, in special in unjutatile

din zonele in care populatia traieste

exclusiv din agricultura

- Neimplicarea unor cadre didactice in

actul decizional si educational

- Necorelarea fondului de carte al

bibliotecilor cu noile programe si manual

scolare

- Uzura fizica si morala a unei parti din

materialul didactic existent in scoli

- Demers didactic preponderent frontal, de

tip clasic, datorat lipsei bazei materiale

corespunzatoarte: laborator



OPORTUNITATI AMENINTARI

- Existenta unei baze de date generale - Migrarea cadrelor didactice  tinere

si functionale catre domenii mai bine platite

- Impunerea caracterului de prioritate - Scaderea populatiei scolare, cu

nationala al invatamantului implicatii asupra normarii

- Posibilitatea implicarii in programe personalului didactic   si   a   retelei

de cooperare nationale si international scolare

- Cresterea calitatii parteneriatului - Lipsa unui consilier care sa ajute in

social,   a   initiative   private   si   a consilierea copiilor

sprijinului comunitar pentru - Lipsa de interes manifestata de unele

dezvoltarea si  sustinerea educatiei cadre didactice pentru propria

scolare formare profesionala

- Largirea ofertei de formare continua a - Dificultati in reducerea abandonului

personalului didactic scolar

- Existenta posibilitatilor de informare - Slaba motivatie financiara a cadrelor

si de formare a cadrelor didactice didactice pentru desfasurarea unor

- Buna  colaborare  intre scoala si activitati didactice eficiente

primarie - Posibilitatea   ca   Primaria   sa   nu

- Creterea gradului de autonomie dispuna de resursele corespunzatoare

institutionala a scolii cerintelor scolii

IV. Strategia manageriala a Scolii Gimnaziale Jiana

Oferta politica a guvernului in domeniul educatiei este construita in jurul urmatoarelor

obiective majore:

- Acces  egal si sporit la educatie;

- Calitate ridicata a educatiei si pregatirea societatii bazata pe cunoastere;

- Descentralizarea si depolitizarea sistemului educative;

- Transformarea educatiei in resursa de baza a modernizarii Romaniei;

- Considerarea investitiei in capital uman ca invetitia cea mai profitabila pe termen lung;

- Reconstructia invatamantului in mediul rural;

- Combinarea eficienta a educatiei de elita cu educatia generala;

- Compatibilizarea cu tintele europene pentru reducerea abandonului timpuriu;

- Formarea continua a adultilor.



Conducerea Scolii Gimnaziale Jiana si propune ca in perioada ce urmeaza, prin

personalul didactic si didactic auxiliar sa faca o analiza pertinenta a acestor obiective

generale, sa le inteleaga si sa le aprofundeze, urmand sa elaboreze planuri manageriale

cu termene si responsabilitati concrete pentru realizarea acetor obiective generale

adaptate la specificul scolii.

Planificarea strategica si operationala va avea o abordare proprie din perspectiva

activitatii si responsabilitatilor pentru fiecare structura in parte.

IV.1 Tinte strategice

1. Construirea unui Sistem de indicatori cantitativi si calitativi referitori la

rezultatele obtinute de elevi/ prescolari, la eficienta si eficacitate pentru

cele patru domenii functionale: curriculum, resurse umane, resurse

material si dezvoltare organizationala, asumat colectiv prin mecanismele

interne pentru asigurarea calitatii. (Masurare)

Argument/Context: Principiile calitatii educatiei, potrivit “Declaratiei de
principii” ale ARACIP sunt:

- Centrarea pe beneficiarii serviciilor educationale;

- Interdependenta dintre furnizorii si beneficiarii implicate in oferta de educatie;

- Participarea actorilor educationali si valorizarea resursei umane;

- Responabilizarea fiecarui cadru didactic;

- Dialogul si parteneriatul;

- Orientarea pe rezultate.
Nu se poate vorbi de imbunatatirea rezultatelor, de progres, de inscriere pe spirala calitatii

daca nu se fac “masuratori” pentru intreaga activitate din scoala. Indicatorii de calitate vor viza

masurare/ date statistice culese unitar si sistematic pentru:

- Abandon scolar, absenteism;

- Rezultate la final de ciclu gimnazial, rezultate de progres;

- Formarea continua a cadrelor didactice in termeni cantitativi si calitativi.

2. Asigurarea calitatii printr-un management transformational care

genereaza calitate referitoare la: climatul scolar, mediul fizic,

curriculum si relatia profesor – elev – parinte - comunitate

(Managementul calitatii)

Argument/ Context: Calitatea educatiei furnizate de orice scoala nu se obtine

intamplator, ci este rezultatul unui lung proces de reflexie, proiectare,

implementare si revizuire continua. Managementul calitatii vizeaza:



- Optimizarea procedurilor de evaluare a invatarii;

- Evaluarea calitatii corpului profesoral;

- Optimizarea accesului la resursele educationale;

- Asigurarea transparentei decizionale;

- Optimizarea formelor de comunicare.

Evaluarea interna realizata prin raportare la standardele de calitate si cuantificarea

pentru valoarea adaugata trebuie sa devina un mod de actiune firesc si continuu in

scoala.

3. Promovarea unui Mediu educational deschis , spirit civic si incluziune

sociala prin validarea si recunosterea educatiei non- formale si

informale (Educatia complemntara)

Argument/ Context: Atractivitatea invatarii si conexiunea cu activitatea

specifica mai multor domenii: mediile propice invatarii, parteneriatele si

cooperarile precum si standardele si evaluarile. Toate acestea ar trebui sa

produca anumite efecte:

- Sa incurajeze gandirea critica si comportamentul autonom si responsabil;

- Sa asigure legatura intre teorie si practica.

4. Formarea continua a cadrelor didactice realizata in triada: identificare
de nevoi ( personale, de grup, organizationale). ( IPV)

Argument/ Context: In societatea cunoasterii perfectionarea este un proces

continuu, stiindu-se faptul ca, cel mult pe parcursul unui deceniu, cunostiintele

se perimeaza. Perfectionarea asigura actualizarea cunostintelor si competentelor

sau chiar dobandirea de noi competente. Fiecare unitate va include in strategia

de dezvoltare un plan de formare/ perfectionare profesionala care vizeaza:

- Recuperarea deficientelor de formare initiala;

- Abilitati manageriale – de la managementul institutional la cel al clasei;

- Abilitati de consiliere si comunicare, competente psihorelationale;

- Abordari interdisciplinare/ transdisciplinare/integrate;

- Pregatire pentru domeniul extracurricular si extrascolar;

- Pregatire/ tehnici de lucru cu parintii.

Fiecare dintintele strategice devine obiectiv prioritar intr-un an scolar, urmand a fi

identificate, de catre fiecare structura, obiectivele operationale pentru anul respective.

Acestea vor fi formulate tip SMART si se vor regasi in toate documentele manageriale de

planificare si proiectare, asigurand astfel coerenta de actiune la nivelul unitatii de

invatamant.



Pentru ca fiecare strategie sa devina operational se vor identifica reursele de natura

fizica, umana, informational, financiara si de timp.

Etapa de proiectare a fiecarui compartiment/ organizatie va stabili si indicatorii de

performanta care vor fi relevant, adevati si vizibili.

IV.2 NIVELUL TACTIC- PROGRAME DE DEZVOLTARE

Unitatea de invatamant realizand o “intersectie” intre: ceea ce este de dorit/ ceea
ce este posibil/ ceea ce este probabil, va elabora programe de dezvoltare, unitare

si coerente cu activitati care servesc la atingerea tintelor strategice pe baza

strategiei alese. Programele vor fi structurate pe domenii de activitate:

A.Domeniul curriculum

1. PROGRAM DE DEZVOLTARE CURRICULARA

Elaborat de comisia de curriculum in colaborare cu directorii scolii, vizeaza diversificarea si

atractivitatea CDS-ului, implementarea programelor generate de proiectele nationale sau local

anterior elaborate .

Directia de actiune Obiectiv

Diversificare  pachetelor  de  optionale  pentru  ciclul Identificarea aptitudinilor

primar si prescolar copiilor- orientare  spre

vocational/extracurricular

Abordare didactica interdiciplinara/trandisciplinara Dezvoltarea componentei

valori/atitudini a elevilor

A. Resurse umane
1.PROGRAM PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR

Scoala,  in  parteneriat  cu  Comitetul  de  parinti,  Primarie,  prin  valorificarea  oportunitatilor
financiare europene, va promova actiuni, alternative pentru reducerea abandonului scolar.

Directia de actiune Obiectiv

Construirea  unor  indicatori  de  date Monitorizarea si interventia

pentru prevenirea PTS dirigintilor pentru asigurarea frecventei

elevilor la scoala/ gradinita

Programe SDS in comunitatile clasele Abandon scolar

cu elevi in risc de abandon



Educatie nonformala pentru copiii din Organizarea unor activitati specifice

familii cu venituri mici

Parteneriate pentru asigurarea Valorificarea oportunitatilor fondurilor

scolarizarii tuturor copiilor existente

PROGRAM DE CRESTERE A RANDAMENTULUI SCOLAR

Scoala va elabora si implementa un program de imbunatatire a rezultatelor scolare ale

elevilor, pornind de la standardele evaluarii nationale.

Directia de actiune Obiectiv

Construirea unor indicatori  de Raportare la standardele nationale

calitate pentru masurarea

rezultatelor elevilor

Cresterea calitatii evaluarii Masurarea valorii adaugate a scolii pentru

fiecare elev

3.PROGRAM DE ORIENTARE SCOLARA

Se vor elabora programe specifice pentru ciclurile scolare in vederea depistarii

abilitatilor/ aptitudinilor elevilor pentru ciclul gimnazial in perspectiva orientarii scolare si

profesionale viitoare.

Directia de actiune Obiectiv

Munca dirigintelui pentru OSP Colaborarea scoala – familie pentru orientarea

elevilor

4.PROGRAM DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE

Participarea  cadrelor  didactice  la  cursuri  de  formare
/reconversie
profesionala  ,

studiul limbilor straine si dezvoltarea abilitatilor de comunic.are

Directia de actiune Obiectiv

Programe de formare pentru evaluare Realizare  unei evaluari

unitare conform

standardelor nationale



Programe de reconversie profesionale Colaborare cu

universitatile pentru

studii  post  universitare

de reconversie

Programe de studiere a limbilor straine Comunicare in limbi de

circulatie international

Programe pentru educatie nonformala Dezvolatea educatiei

complementare in scoli

Programe   pentru   dezvolarea   abilitatilor Dezvoltarea personala a

personale de comunicare cadrelor didactice

5.. PROGRAM DE INTEGRARE A COPIILOR CU CES

Se vor derula activitati comune pentru integrarea- recuperarea copiilor cu cerinte

speciale

Directia de actiune Obiectiv Tinta

strategic(nat/jud)

Programe  pentru  integrarea  copiilor  cu Formarea NAT/ PTS

nevoi special in scolile de masa profesorilor pentru

invatamantul  primar

si prescolar in

vederea adaptarii

demersului didactic

la nevoile copiilor cu

CES

Activitati    de  indrumare  si  consiliere  a Unitate de actiune in

parintilor copiilor cu CES si concursuri recuperare copiilor

cu CES

6.PROGRAM DE OPTIMIZARE A SISTEMULUI DE CONTROL

MANAGERIAL INTERN

Directorii unitatilor de invatamant si responsabilii comisiilor vor dezvolta si actualiza

SCMI-ul adaptat la specificul fiecarei structuri, prin dezvoltarea procedurilor referitoare la

documentele scolare, manualul general de proceduri si a noilor reglementari arhivistice.



Directia de actiune Obiectiv Tinta

strategic(nat/jud)

Constituirea registrului riscurilor  pentru Aplicarea Jud – managementul

fiecare structura normativelor calitatii

referitoare la control

managerial

Actualizarea permanenta a  normativelor Respectarea tuturor Jud – managementul

PSI si SSM specific unitatii normativelor, de calitatii

catre  toti angajatii,

referitor la PSI  si

SSM

B. Resurse materiale si financiare

1.PROGRAM DE DEZVOLTARE A BAZEI MATERIALE
Directorul in parteneriat cu Consiliul local va accesa fonduri pentru reabilitari,

consolidari, dotari cu material didactic, carti, resurse IT.

Directia de actiune Obiectiv

Imbunatatirea infrastructurii scolare Deschiderea santierelor de

mansard

Modernizarea spatiilor scolare si auxiliare Proiecte   de reparatii si

modernizari

Dotari cu material didactice Valorificarea tuturor

resurselor financiare

Dotari cu mijloace IT Diversificarea metodelor  de

predare/invatare prin

integrarea resurselor IT

Imbunatatirea bazelor portive Eficientizarea orelor de

educatie – fizica si sport



C. Dezvoltarea relatiilor comunitare

1. PROGRAM DE DEZVOLTARE A EDUCATIEI NON-

FORMALE

Scoala in parteneriat cu asociatii, fundatii, alte institutii de stat, vor dezvolta o retea a

alternativelor de educatie nonformala.

Directia de actiune Obiectiv

Promovarea proiectelor CAES Fiecare elev sa fie antrenat in

in CAEJ proiecte specific educatiei

nonformale

Desfasurarea de activtati Fiecare elev sa fie antrenat in

extrascolare diverificate proiecte specific educatiei

nonformale

Dezvoltarea de parteneriate cu Dezvoltarea competentelor

institutii, ONG-uri cu transversal ale elevilor  prin

obiective comune pentru activitati placate si instructive

educatie

2.PROGRAM DE DEZVOLTARE A PARTENERIATELOR EUROPENE

Se va valorize oportunitatea programelor Erasmus pentru dezvoltarea dimensiunii

europene a scolilor si institutiilor de pe raza judetului Mehedinti.

Directia de actiune Obiectiv Tinta strategic (nat/jud)

Implementarea proiectelor Diseminarea si  valorificarea

aprobate rezultatelor proiectelor

POSDRU derulate

Formarea  cadrelor  didactice Dezvoltarea parteneriatelor

in vederea scrierii de proiecte internationale intre scoli

Consolidarea si diversificarea Promovarea proiectelor

educatiei nonformale europene  in parteneriat  cu

O.N.G.-uri

V.  Monitorizare,  evaluare  a  demersurilor  manageriale  la  nivelul  unitatii  de

invatamant, managementul riscului
Monitorizarea si evaluarea reprezinta o parte deosebit de importanta a activitatii

managerului de scoala. Activitatea de inspectie la clasa se deruleaza sistematic , conform



graficului de indrumarea si control al directorului de scoala. Rezultatele obtinute prin

monitorizare constituie factori de feed- back pentru adaptarea continua a strategiei pe termen

scurt si mediu, astfel incat sa fie indeplinita misiunea scolii si realizarea obiectivelor

strategice.

V.1 Monitorizarea activitatii din scoala

Activitati de monitorizare:

- Sedinte de CP

- Sedinte CA

- Proiecte, analize, studii

- Discutii individuale.

Instrumente de monitorizare:

- Construirea unor indicatori de calitate;

- Rapoarte de activitate ale CA, comisii metodice.

V.2 Evaluarea:

Evaluarea interna a activitatii din scoala se realizeaza prin:

- Sedinte de analiza a activitatii din scoala;

- Rapoarte anuale prezentate CA;

- Rapoarte de activitate ale Comisiilor metodice din scoala;

- Acordarea calificativelor cadrelor didactice din scoala;

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

merit;

- Evaluarea functionarii CEAC din scoala in conformitate cu Legea calitatii.

V.3 Managementul riscului
Managementul riscului, unul dintre standardele importante ale sistemului de control intern

managerial, vizeaza:
- Optimizarea performantelor operationale prin valorificarea sanselor, a oportunitatilor

si capacitatilor;

- Anihilarea sau minimizarea rezultatelor operationale negative produse de aparitia

evenimentelor nedorite favorizate de interferente ale amenintarilor cu

vulnerabilitatile;

- Managementul situatiilor de urgenta;

- Prevenirea si combaterea riscurilor de coruptie.

Riscurile pot sa apara la nivelul fiecarui compartiment al scolii, ceea ce impune



adoptarea unor strategii pentru minimizarea acestora, elaborarea unor proceduri

specifice si desemnarea unor responsabili cu atributii precise.

VI. Nivelul operational (anexe)

VI. 1 Planuri manageriale pentru anul scolar 2016/2017

VI.2 Grafic unic de inspectii pentru anul scolar 2016/2017

VI.3 Documente ale CA , CP si ale Comisiilor metodice

VI.4 Documente de planificare a activitatii CA

Director,
Prof.Dima Doru
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