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ARGUMENT
Proiectul de dezvoltare institutională al unitătii scolare este documentul si instrumentul de lucru necesar, asigurând o
imagine reală si o analiză a ceea ce este scoala, si proiectează pe termen lung activitatea viitoare, pe baza unor
repere clare. Scopul planului de dezvoltare institutională este să contribuie la ameliorarea permanentă a calitătii
învătării si predării printr- un proces de planificare continuă, evaluare, revizuire.
Misiunea si viziunea acestuia au fost formulate tinând cont de idealul învătământului românesc, de asteptările pe
care le au de la acesta beneficiarii directi si indirecti- elevii si părintii- dar si de oferta educatională propusă.
Consider că proiectul de dezvoltare institutională al Scolii Gimnaziale” Sfântul Andrei” se proiectează si se va dezvolta
tinând cont de:
• stabilirea unui set de valori reale, coerente, europene;
• consolidarea statutului social al cadrelor didactice prin activităti de dezvoltare personală si profesională;
• încurajarea desfăsurării activitătilor educative nonformale;
• întărirea culturii organizationale pentru înlăturarea barierelor de comunicare.
Având o valoare strategică, proiectul de dezvoltare institutionalăeste conceput pentru o perioada de 4 ani si
construieste activitatea organizatiei pe cele două componente structurale: componenta strategică si componenta
operatională.

CONTEXTUL LEGISLATIV
Proiectul de dezvoltare institutională a fost conceput, având la bază:
A. La nivel european:
▪ Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV, Educatie;
▪ Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperare europeană în domeniul
educatiei si formării profesionale (”E T 2020”);
▪ Instrumentele Structurale ale Politicii de Coeziune Economică si Socială a Uniunii Europene;
B. La nivel judetean/local
▪ Legea 1/2001- Legea Educatiei Nationale, cu completările si modificările ulterioare;
▪ Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitătilor de Învătământ Preuniversitar, aprobat prin OMEN Nr.
5079/2016;
▪ Programul de Guvernare, capitolul 13, Educatie;
▪ Legea Nr. 86/2006 pentru aprobarea ordonantei de urgentă a Guvernului Nr. 75/12.07.2005 privind
asigurarea calitătii educatiei;
▪ Legea 35/2006 privind cresterea sigurantei în unitătile de învătământ;
▪ Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului - http://europa.eu;
▪ Raportul de analiză a activitătilor desfăturate în Scoala Gimnazială” Sfântul Andrei”, pentru anul scolar 20172018;
▪ OMEN Nr.3597/2014, privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a performantelor profesionale
individualizate anuale ale personalului contractual;
▪ OMECTS Nr. 4390/07.06.2012, privind înfiintarea Consiliului National pentru prevenirea si combaterea
violentei în mediul scolar;
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▪
▪
▪

Ordinul Nr. 5550/06.10.2011, privind aprobareaRegulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului
National de Etică din învătământul preuniversitar;
OSGG Nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entitătilor publice;
Ordinul Nr. 3.220/2018 Privind structura anului scolar 2017-2018- Anexa- Programul ” Scoala altfel: Să stii
mai multe, să fii mai bun!”

DOCUMENTE DE REFERINTĂ
▪
▪
▪
▪
▪

Strategia ARACIP pentru perioada 2011- 2015 Recâstigarea încrederii în educatie;
Programul National de Educatie Parentală9 1998- 2006, sustinut de UNICEF);
Repere fundamentale de Învătare si Dezvoltare Timpurie a Copilului de la nastere la 7 ani( 2007- 2009,
sustinut de UNICEF);
Strategia natională de învătare pe tot parcursul vietii 2015- 2020 aprobată prin HG Nr. 418/ 2015;
Ordine, note, notificări si precizări ale MEN.

CAPITOLUL I
Prezentarea Generală a Scolii Gimnaziale ”Sfântul
Andrei”
Scoala noastra este apreciata in cartier pentru rezultatele inregistrate de catre elevi la olimpiadele si concursurile
scolare, la Evaluarea Nationala , scoala evidentiindu- se prin formarea unor personalitati ce au imbratisat meserii
diverse: profesori, medici, juristi, jurnalisti, artisti, sportivi de performanta, cat si prin calitatea profesionala si
competenta dascalilor ei.
Accesul catre scoala este usor, realizandu- se cu autobuzele 168, 368, 173, troleibuzele 69, 90 si maxi-taxi 573 si
512 pe strada Valea Argesului.
Traditiile scolii sunt reprezentate de:
 ceremonia primirii claselor pregatitoare;
 ceremonia predarii "cheii succesului" absolventilor catre seria urmatoare;
 activitati cultural- artistice si sportive organizate cu prilejul sarbatoririi "Zilei scolii- Sfantul Andrei", zilei
nationale, sarbatori religioase si alte aniversari.
In unitatea noastra se deruleaza programul "Scoala dupa scoala" in intervalul orar 12,00-14,30, cu grupe de
minimum 12 elevi, in salile de clasa disponibile dupa- amiaza.

Scurt istoric
Scoala Gimnaziala "Sfantul Andrei" este amplasata in Cartierul Drumul Taberei, Aleea Parva nr.3-5, sector 6,
Bucuresti.
Unitatea noastra scolara a fost inaugurata la 1 septembrie 1973 sub denumirea Scoala Generala Nr. 57.
Fiind inconjurata de blocuri nou construite, populatia scolara a crescut rapid, iar scoala a devenit neincapatoare.
Simtindu- se nevoia acuta de spatiu in anul 1985 s- a construit in aceeasi curte o scoala care a primit denumirea de
Scoala cu clasele I- VIII Nr. 172" Sfantul Andrei".
In anul 1994, prin Decizia I.S.M.B. Nr. 602/ 31. 08. 1994, cele doua scoli au fost comasate primind numele de
Scoala cu clasele I- VIII Nr. 172" Sfantul Andrei".
Catedra de istorie a avut o mare contributie in alegerea denumirii stiindu- se faptul ca Apostolul Andrei, Primul
Chemat, a fost cel care a crestinat poporul roman.
Propunerea a fost acceptata cu mult entuziasm atat de conducerea unitatii de invatamant, cat si de personalul scolii,
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elevi si parintii acestora. Ulterior, in imediata vecinatate a scolii s- a construit o biserica ce a adoptat acelasi nume"
Sfantul Apostol Andrei".
Astfel, in fiecara an in data de 30 noiembrie, de Sfantul Andrei, in scoala se organizeaza manifestari artistice,
precedate de slujba de binecuvantare pe care preotii Nicolae si Corneanu o savarsesc in fata tuturor cadrelor
didactice, elevilor si parintilor acestora.

Oferta educatională
Clase la care se studiaza optional informatica ("Prietenul meu, calculatorul") si matematica ("Magia numerelor")
Clase la care se aprofundeaza "Literatura pentru copii" si se promoveaza interesul pentru lectura si dezvoltă
competentele digitale" Jurnalist în devenire"
Laborator de informatica, dotat cu echipamente performate, video-proiector si acces la internet
Cabinet de consiliere psihopedagogica si orientare scolara si profesionala
Cabinet medical
Biblioteca
Discipline optionale de interes
Activitati extrascolare si extracurriculare actractive
Preocupari pentru dezvoltarea de parteneriate educationale

Oferta disciplinelor optionale
Pentru invatamantul gimnazial
”Prietenul meu, calculatorul”, clasele a VII- a
”Matematică si stiinte în societatea cunoasterii”, clasele a V- a
”Jurnalist în devenire”, clasele a VI- a
”Magia numerelor”, clasele a VIII- a
“Matematica si stiinte in societatea cunoasterii”, clasa a V-a
Limba engleză- extindere, toate clasele

Activitati extracurriculare
Cercul de excelenta si performanta in matematica SIGMA
Revista scolii clasele I-IV "Viata la scoală"
Revista scolii clasele V-VIII "Certitudini"
Cursuri de baschet Club SPIKE
Cerc de pictură „Cercul culorilor”
Ansamblu coral
Cursuri de informatica
Cursuri de engleză
Programe si proiecte educationale
Clubul de lectură ”Thea club”, clasele V-VIII
Clubul de lectură”Cărtile au suflet”, clasa a IV- H
Clubul de lectură ”Micii cititori”, clasa a IV- a B

Programe si proiecte educationale
Proiect regional „Sase San(s)e”
Proiect regional „Copiii si natura”
Proiect municipal „Fete ale alteritatii”
Proiect municipal „Modalitati de integrare a invatamantului romanesc in cadrul valorilor europene prin promovarea
culturii, obiceiurilor si traditiilor”
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Proiectul interjudetean „Comunicarea relationala nonviolenta”
Proiectul municipal „Piramida cunoasterii”
Proiect interscolar interjudetean „Sport si prietenie”
Proiect interscolar „Clatorie in lumea cartilor”
Proiect interscolar „Eu, tu si cel de langa noi”
Proiect interscolar „Arta, nu violenta”
Proiect comunitar „P.O.T. – Prietenie, oportunitate, toleranta”
Proiect „Androidul la scoala”
Proiect interscolar „Valori culturale romanesti”
Proiect interscolar „Valori si datini stramosesti”
Club European
Proiectul educational "Copiii descopera Pamantul- concurs interscolar de geografie la clasa a V-a"
Proiectul educational "Copiii descopera Europa-concurs interscolar de geografie la clasa a VI-a"
Proiectul educational interscolar "Calatori in tarile continentelor extraeuropene-concurs de prezentari power point
la clasa a VII-a"
Proiectul educational "Spring day in Scoala Gimnaziala"Sfantul Andrei"-9 MAI ZIUA EUROPEI"

Viziune, misiune, valori
MOTTO: “Succesul, în mare parte, stă în vointa de a învinge: să ne străduim deci si să stăruim” (Senecca)

Viziune
Scoala Gimnazială” Sfântul Andrei”, o institutie care asigură un sistem educational de calitate si o dimensiune
europeană a actului educational. Echipa managerială îsi propune promovarea unui învătământ orientat pe valori,
creativitate si competente, în vederea formării unei personalităti puternice, independente, permanent preocupate de
împlinirea si dezvoltarea personală. Printr- o abordare educatională holistică, oferim elevilor sansa de a cerceta,
descoperi, cunoaste si performa, de a se integra, relationa si actiona prin vointă si empatie.

Misiune
Unitatea noastră scolară asigură activităti de îndrumare si coordonare în scopul:
✓ cresterii calitătii serviciilor educationale;
✓ eficientizării continue a sistemului educational;
✓ racordării acestuia la sistemele educationale europene.
Scoala Gimnazială ”Sfântul Andrei” îsi propune să determine o legătură de interese comune între cadre didactice,
personal auxiliar, elevi, părinti si reprezentanti ai comunitătii locale în directia dezvoltării copiilor din punct de vedere
relational si intelectual. Să asigure o educatie de calitate prin centrarea învătării pe elev, prin abordarea educatiei din
perspectiva pregătirii si evolutiei în carieră. Să identifice calitătile si aptitudinile fiecărui elev pentru a- l ajuta să- si
aleagă viitorul adaptânduă se unei societăti dinamice.

Valori
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

calitate
competentă
corectitudine
cooperare
creativitate
integritate
perseverentă
libertate de exprimare
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CAPITOLUL II
Informatii de tip calitativ si cantitativ
Date statistice cantitative
Populația școlară
Școala Gimnazială”Sfântul Andrei” se află situată în partea de Vest a Municipiului București, care este într- o continuă
dezvoltare, fapt benefic pentru dezvoltarea instituțională.
În anul școlar 2018- 2019 au fost înmatriculați 1755 de elevi, ce sunt repartizați în 65 de clase, iar prognoza pentru
anul următor este de un efectiv de...organizați în ...clase. Aceste spații oferă condiții optime de desfășurare a
procesului instructiv- educativ.
Anul școlar 2018- 2019
Învățământ primar
Învățământ gimnazial
Structura
Structura
6 clase Pregătitoare
8 clase a V- a
6 clase I
6 clase a VI- a
10 clase a II-a
6 clase a VII- a
8 clase a III-a
7 clase a VIII- a
8 clase a IV-a
Total:
38 de clase-1044 de elevi
27 de clase-711 elevi
Cadre didactice
 38 de profesori pentru învățământul primar - 36 de titulari,(1 institutor, 1 învățător),1 suplinitor, si 1 pensionar, din
care:
a. Grad didactic I
b. Grad didactic II
c. Grad definitiv
d. Debutanți
 63 de profesori învățământ gimnazial - 54 de titulari, 9 suplinitori si 2 pensionari, din care:
a. Grad didactic I
b. Grad didactic II
c. Grad didactic definitiv
d. Debutanți
 Gradatii de merit 22
 Ptofesori metodisti 8
Program functionare
Se învață în două schimburi, cu ora de 50 de minute si pauza de 10 minute:
 Schimbul I
8,00 - 11,50, clasele P-IV
8,00 - 14,00, clasele a VIII- a
 Schimbul II
12,10 - 18,00, clasele V- VII
 Pauza mare
11,50 - 12,10
 Programul ”Scoala după scoală”
12,00- 14,30
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Personal didactic auxiliar
 7 persoane, din care: 1 secretar sef, 2 secretari , 1 analist programator, 1 bibliotecar, 1 administrator financiar, un
administrator de patrimoniu.
 Gradatii de merit 2
Personal nedidactic
12 persoane, din care: 2 mecanici, 3 paznici, 7 femei de serviciu.



Baza materiala
 Scoala dispune de:
45 de săli de clasă
1 cabinet de consiliere psiho- pedagogică
1 cabinet C. E.A.C.
1 cabinet director
1 cabinet director adjunct
1 cabinet secretariat
1 cabinet administrator financiar
1 cabinet administrator de patrimoniu
1 cabinet de informatică
3 laboratoare: biologie, fizică, chimie
1 bibliotecă dotată cu 17254 de volume
2 cancelarii
1 cabinet medical
1 sală de sport
2 terenuri de sport
Toate sălile de clasă sunt dotate cu mobilier ergonomic, care poate fi dispus în funcție de obiectivele urmărite si mai
ales de strategia didactică bazată pe metode activ- participative. Cabinetele si laboratoarele sunt funcționale si dotate
cu mobilier, matrial didactic si tehnică de calcul.
Conexiunea la internet este permanentă si se realizează prin contracte de închiriere cu U.P.C. si TELECOM, sumele
aferente fiind achitate din surse extrabugetare.
Există o linie telefonică.

Date statistice canlitative
Rezultatele concursurilor si olimpiadelor scolare faza pe municipiu si nationala 2014-2018:
NR. CRT.

DISCIPLINA

OLIMPIADA / CONCURSUL

MUNICIPIU
I

II

1

Limba si Literatura
Română

Olimpiada de Limba si
Literatura Română

2

Limba si Literatura
Română

Olimpiada - Lectura ca
abilitate de viată

4

7

3

Concurs de creatie Tinere Condeie
Cultură si spiritualitate

1

5

Limba si Literatura
Română
Limba si Literatura
Română
Limba Engleză

Olimpiada de Engleză

6

Limba Engleză

7
8

4

NAȚIONAL
III

1

M

I

II

III

M

9

1

5

3

1

8

3

5

1

1

25

33

45

English My Love

2

1

Limba Engleză

Bright Speakers

2

Limba Franceză

Olimpiada de Franceză

8

16

31
37

1

1

26

6
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9

Geografie

Olimpiada de Geografie

1

3

2

1

1

1

1

10

Geografie

1

3

6

1

2

3

3

11

Interdisciplinar

12

Interdisciplinar

13

Interdisciplinar

Terra - Mica olimpiadă de
Geografie
Muzica, Stiintă, Artă,
Emotie
Lumea pe care o
descoperi
Science 4you

14

Educatie Muzicală

1

15

Educatie Muzicală

Concurs national de
interpretare - Magia
Colindelor
Concurs national - Chants
sons sur Scene

16

Interdisciplinar

Concurs national - Muzica,
Stiintă, Artă, Emotie

2

17

Interdisciplinar

Concurs municipal Calatorie în jurul lumii

3

8

18

Interdisciplinar

1

1

19

Interdisciplinar

Concurs national de artă,
grafică si fotografie –
Imaginaro
Concurs national de
Ecologie si Protecția
Mediului - Natura,
moment viu

20

Interdisciplinar

21

Interdisciplinar

22

Educatie Muzicală

23

Interdisciplinar

24

Educatiie Muzicală

25

Interdisciplinar

26

Interdisciplinar

27

Educatie Muzicală

28

Educatie Muzicală

29

Educatie Muzicală

Concurs municipal Tarâmul magic al
copilariei
Concurs interjudetean Padurea izvor de viată

2
3

1
1

2

1

3

2

1

2

1

1

Concurs de interpretare
vocală si vocalintrumentală
Concurs municipal - Vis de
copil pe aripi de primavară

2

Concurs municipal de
colinde - Astazi s-a nascut
Hristos!
Concurs national de
reviste scolare
Olimpiada mestesugurilor
artistice traditionale
românesti
Festivalul - Concurs de
folk-rock ”Adrian
Paunescu”
Expozitia internatională Învingator prin artă

2

Expozitia internatională - 1
Iunie - Copilul
ambasadorul prieteniei
dintre popoare

5

1

1

1

1

4
1

6
1

1

2

1

2
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30

Interdisciplinar

Concurs national de
produse ale proiectelor
educationale - Made for
Europe

1

Diagnoza mediului intern si extern-Analiza nevoilor
educationale în contextul politic, economic, social,
tehnologic si ecologic (P.E.S.T.E.)
Politicul
In acordul prezentat la Consiliul European de la Stocholm din martie 2011 au fost stabilite urmatoarele obiective
strategice:
I. Imbunatatirea calitatii si eficientei sistemelor de educatie si formare profesionala.
II. Facilitarea accesului tuturor la educatie si formare profesionala.
III. Deschiderea sistemelor de educatie si formare profesionala spre societate.
Oferta politica a guvernului in domeniul educatiei in Programul de Guvernare 2012- 2016 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 educativ;
• Transformarea educatiei in resursa de baza a modernizarii Romaniei;
• Considerarea investitiei in capitalul uman ca investitia cea mai profitabila pe termen lung;
• Reconstructia invatamantului in mediul rural;
• Combinarea eficienta a educatiei de elita cu educatia generala;
• Compatibilizarea europeana si scoaterea invatamantului romanesc din izolarea din ultimii ani;
• Dezvoltarea institutionala a educatiei permanente;
• Implicarea organismelor de administratie publica locala in procesul instructiv- educativ;
• Implementarea in ritm accelerat a reformei si alinierea la standardele europene a invatamantului romanesc;
• Adaptarea Legii Invatamantului Preuniversitar la cerintele actuale si crearea unui invatamant de inalta
calitate bazat pe instruirea formativa si nu pe cea informativa.

Economicul
Se observa ca si pe plan national este incurajata politica de dezvoltare a sectorului privat, a industriilor mici si mijlocii,
ceea ce determina diversificarea ofertelor de scolarizare; in plan local, datorita diferentelor de dezvoltare economica
dintre diferite cartiere/zone, apar dezechilibre ce genereaza accesul inegal la educatie.
In ultima perioada bugetul invatamantului este permanent diminuat, fiind sub
necesitatile actuale.
Exista resurse alocate prin Banca Europeana, POSDRU pentru sustinerea proiectelor de parteneriat, pentru
dezvoltarea bazei materiale, pentru perfectionari.

Socialul
Discrepanta dintre veniturile diferitelor categorii sociale, prejudecatile familiei in alegerea unei meserii determina o
inegalitate a sanselor tinerilor in obtinerea unui loc de munca.
Situatia materiala precara a familiilor multor elevi, costul relativ ridicat al achizitionarii rechizitelor au efecte negative
asupra participarii la educatie.
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Tehnologicul
Se constata ca pe plan mondial se face trecerea de la societatile industriale la cele informationale, in care
calculatoarele si retelele de internet joaca un rol important in productie, educatie. Unitatea noastra isi propune
dezvoltarea de programe software specifice activitatii de invatamant si aparitia a numeroase site- uri dedicate
activitatii educationale.

Ecologicul
Proiectele initiate, obiectivele urmarite de catre scoala nu afecteaza mediul prin deseurile produse in urma
activitatilor desfasurate. Mai mult de atat, printr-o abordare interdisciplinara au fost derulate proiectele "Sa reciclam
hartia" initiat de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si " Eco Scoala”.

Analiza SWOT
Puncte tari
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Scoala dispune de documente curriculare oficiale: planuri- cadru, programe scolare, metodologii de aplicsare
a programelor, ghiduri si standarde de evaluare;
Curriculum la decizia scolii diversificat, care este în acord cu interesele elevilor, baza materială si nevoile
comunității locale/naționale;
Procentul mare de promovabilitate la Evaluarea națională;
Numarul crescut al mediilor mari la admitere, ceea ce da posibilitatea optiunilor pentru licee bune ;
Nivelul de pregatire foarte bun (in general) al elevilor admisi, an de an, in
prima clasa (a IX-a) a cursului liceal;
Existenta unui nucleu important de elevi dotati, capabili (si dornici) de
performanta, la diferite discipline de invatamant, in masura sa participe la traditionalele
olimpiade scolare nationale si concursuri pe diverse teme si numar mare de premiiobtinute;
Existenta unui colectiv didactic alcatuit, in majoritatea sa, din cadre cu o inalta pregatire profesionalmetodica, care au parcurs cu bune rezultate, stagii de formare continua, cu vocatie pentru activitatea de
cercetare stiintifica si pedagogica, indrumatori competenti ai unor importante activitati din sfera
extracurriculara (formatii cultural-artistice si sportive;
Parteneriatul cu ceilalți factori educțtionali (ăarinti, instituții pentru prevenirea si
combaterea, in rândul tinerilor, a consumului de tutun, alcool si droguri in primul rând);
Implicarea scoliii n Programe, Proiecte si Parteneriate educaționale;
Preocuparea permanentă pentru imbogățirea bazei materiale.

Puncte slabe
▪
▪
▪
▪
▪

Inertia unor cadre didactice; ineficientul interes aratat pentru propria pregatire de specialitate si metodica,
pentru receptarea si aplicarea in practica didactica a metodelor, procedeelor si tehnicilor moderne de
predare;
Aparitia unor "bariere" si chiar blocaje in relatia profesor-elev, director- profesor;
Existenta - la unele cadre didactice - a unei evidente lipse de receptivitate față de modalitățile si tehnicile noi,
moderne de predare;
Lipsa de preocupare arătată de unele cadre didactice față de activitatea extrascolară desfăsurataăde proprii
elevi;
Lipsa de interes in a initia proiecte europene;

Oportunități
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Relatia cu forurile ierarhice (MEN/ISMB/ISMB S6) este bună;
Dezvoltarea, in perspectivă, a unui sistem informațional prompt si eficient;
Tendința de crestere a receptivității părintilor;
Interesul manifestat de elevi pentru activitățile propuse de scoală;
Sprijinul permanent acordat de organele administrației publice (primărie, politie, jandarmerie) de partenrii
sociali (sindicate) si de către biserică;
Continuarea procesului de reformă in invatamant, ceea ce asigură un suflu inovator, atât la nivelul
sistemului, cât si la nivelul procesului de invățământ;
Implementarea noii legislații pentru realizarea obiectivelor comune scoală - comunitate locală.

Amenințări
Lipsa unei strategii de dezvoltare socială si economică pe termen mediu si lung;
Lipsa pârghiilor pentru a motiva financiar cadrele didactice cu rezultate deosebite în procesul educativ;
Fondurile materiale alocate invățământului in scădere permanentă ;
Lipsa de motivație si de interes a elevilor pentru invățătură ;
Scăderea interesului si a implicării familiei in educația copiilor si in relația cu scoala.
Inexistența unui buget planificat acordat formării la nivelul unității scolare.

Cultura organizationala
a) Latura vizibilă
Cultura organizațională a unității scolare reprezintă o condiție esențială a dezvoltării organizației, fiind asumată de un
număr foarte mare de cadre didactice, elevi, personal didactic auxiliar si administrativ. Cultura organizațională este ”
fundalul” procesului de dezvoltare instituțională, al cărui rol si importanță nu sunt întotdeauna constientizate.
Cultura organizațională este caracterizată printr- un ethos profesional inalt. Valorile dominante sunt: egalitarism,
cooperare, munca in echipă, respect reciproc, atasamentul față de copii, respectul pentru profesie, libertate de
exprimare, receptivitate la nou, entuziasm, dorinta de afirmare. În ceea ce priveste climatul organizației scolare am
putea spune că este unul deschis, caracterizat prin dinamism si grad înalt de angajare a membrilor instituției scolare:
este un climat stimulativ care oferă satisfacții, relațiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect si
de sprijin reciproc. Se intalnesc si cazuri de elitism profesional, individualism, competiție, intelectualism,
rutină,conservatorism,automuțtumire.
Echipa managerială este deschisă, ascultă întotdeauna sugestiile profesorilor, facilitează vizibil progresul acestora,
făcând aprecieri frecvente si sincere la adresa acestora, le respectă competența, le oferă o largă autonomie, îi
sprijină si evită controlul strict birocratic.. Regulamentul de Ordine Interioara care cuprinde norme privind atat
activitatea elevilor, cat si a cadrelor didactice, didactice auxiliare, nedidactice a fost elaborat prin consultarea
factorilor interesați si prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizaresi Funcționare a Învățământului
Preuniversitar.
Toți angajații din Scoala Gimnazială” Sfântul Andrei” formează un grup social care îsi construieste propria identitate,
dezvoltând membrilor săi constiința apartenenței la acesta, construind căi dinamice de comunicare între ei, membrii
lui găsindu- se într- o strânsă interdependență pentru realizarea unor obiective organizaționale comune si atingerea
acelorasi scopuri. Grupul de lucru îndeplineste cele patru caracteristici fundamentale:
▪ existența unei structuri a grupului;
▪ apartenența la grup- din organigramă se văd relațiile dintre actori, care duc la acțiuni interpersonale centrate
pe sarcini de lucru;
▪ emergența coeziunii- legătura dintre membrii grupului sunt puternice datorită scopului comun;
▪ dezvoltarea identității sociale a grupului- angajații organizației sunt foarte legați de aceasta datorită unicității
ei si acționează unitar față de mediul extern.
Toate acestea reflectă pozitiv activitatea instructiv- educativă si conduita cadrelor didactice.
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Deopotrivă, profesori, elevi si părinți îsi asumă obiectivele si țintele strategice, care fac posibilă atingerea misiunii
scolii.
In cadrul grupurilor din Scoala Gimnazială” Sfântul Andrei” interacțiunea comunicativă este legată nu doar de
dezvoltarea sentimentelor de atasament față de instituție, cu toate componentele ei, ci si de apariția unor norme
specifice de grup, în sensul asteptărilor si înțelegerii privind comportamentul, comunicarea si ritualurile de grup:
manifestari stiintifice, cultural-artistice si sportive, excursii, tabere, menite să genereze, in rândul elevilor, un climat
stimulativ de pregătire, să determine atasamentul acestora față da scoala pe ale carei bănci se formează, pentru
istoria si tradițiile acesteia, respectul pentru valorile ei:
▪ „Saptămâna educatiei globale”: concursuri si dezbateri avand ca tema
▪ Drepturile copilului, expoziții de desene, lucrări literare;
▪ Participarea la concursul si olimpiade scolare unde s-au obținut numeroase premii;
▪ Participarea la programul ”Necenzurat”
▪ Programe artistice si expoziții cu obiecte realizate de copii cu prilejul sărbătorilor (Pasti, Crăciun, 1 Martie,
Halloween);
▪ Participarea la concursurile de desene organizate de Carrefour unde s-au obținut premii;
▪ Participarea la simularea Evaluări naționale;
▪ La aceste manifestari, menite să contribuie in mare ăasura la o mai bună ințelegere si coeziune a colectivului
de elevi si profesori se adaugă si altele precum:
▪ Primirea cadrelor didactice noi (suplinitori, detasati si titulari) si prezentarea
▪ scolii;
▪ Selectarea riguroasa a manualelor alternative;
Prelucrarea - in vederea insusirii conținutului acestora – Regulamentului de Organizare si Functionare al unitatii de
invățământ preuniversitar si a Regulamentului de Ordine Interioară, punându-se un deosebit accent asupra
capitolului care vizează drepturile si indatoririle elevilor si cadrelor didactice.
S-au derulat si se deruleaza proiecte, parteneriate educaționale.

b) Latura invizibilă
Deficiente funcționale:
▪ sălile de clasă sunt insuficiente (45 sali de clasa la 1755 elevi)
▪ cancelariile sunt subdimensionate (35.35 m2 si 34.22 m2 pentru 98 de cadre didactice)
▪ secretariatul este subdimensionat (15.66 m2 pentru 2 secretari si 21analist programator)
▪ fondul de carte este insuficient
▪ scoala nu dispune de sala de festivitati si cabinet pentru educație artistică (izolat fonic), cu toate ca ctivitatea
in acest sens este extrem de productiva; an de an se obtin premii, lucrarile plastice pe diverse teme putand fi
selectionate in orice moment, iar serbarile scolare antreneaza un numar foarte mare de elevi talentati, cu
care se lucreaza in conditii improprii
▪ nu exista cabinet de educatțe tehnologică
▪ nu exista cabinete de limbi străine
▪ scoala nu are sala de mese (conform normelor in vigoare) desi este inclusa in Programul "Scoala dupa
scoală"
▪ aleile din curtea scolii sunt puternic deteriorate, nu au mai fost asfaltate de mulți ani
▪ oferta educațională si introducerea clasei pregătitoare in scoli au dus la cresterea cererii de scolarizare, de la
an la an, fapt ce a dus la subdimensionarea clădirilor (5713 m2 la 1755 de elevi) , ceea ce presupune o arie
desfăsurată /elev de 3.25 m2, față de valoarea minimă de 3.58 m2 admisă de normele sanitare
▪ din punct de vedere estetic, la interior, unele finisaje sunt depăsite fizic (pardoseli, usi), fatada trebuie
imbunătățită cu finisaje noi si mai rezistente
▪ personal de ingrijire insuficient (6 posturi existente față de 13.5 conform normelor in vigoare)
Există, insă, si câteva aspecte (ce țin de ceea ce apreciem a fi "latura invizibilă" a culturii organizaționale care
necesită urgente ameliorări sau chiar unele schimbaăi radicale:
▪ Relatia profesor-elev mai păstrează incă, in general, caracterul tradițional de odinioară; este, cu alte cuvinte
depasită;
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▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Închegarea colectivului se face anevoios având in vedere faptul că profesorii si invățătorii provin si de la alte
unități de invățamânt;
Structura si metodologia lecțiilor predate mai păstrează incă, în unele cazuri, "tiparele" tradiționale;
Este incă insuficientă preocupare pentru proiectare si folosirea cât mai frecventă a metodelor activparticipative (si, ca o consecință firească latura formativă a procesului de invățământ este, adesea,
nesocotită);
Un insemnat număr de elevi (din clasele de inceput de ciclu, mai ales) nu stiu cum să invețe si recurg la
memorarea mecanică a cunostințelor, la reproducerea informațiilor acumulate;
Sunt incă modeste progresele inregistrate in domeniul insusirii principiilor, normelor si metodelor
docimologice de evaluare, apreciere si notare a randamentului scolar, a eficienței educaționale a
invățământului; nu se pune încă un suficient accent pe educarea capacității de autoevaluare la elevi si
integrarea actelor evaluative (sumativă si continuă) in procesul didactic;
Nu se cultivă, in măsura necesară tehnicile de utilizare a manualului, acesta fiind principalul instrument de
lucru al elevului (uitat adesea si înlocuit cu notițele luate, in mare grabă, in clasă si care au adesea o valoare
indoielnică);
În multe din cazuri, elevii nu parcurg bibliografia auxiliară recomandată;
Diminuarea de fonduri ingreunează achiziționarea de soft-uri educaționale, dotarea cu materiale didactice,
materiale consumabile, sau intârzie lucrările de reparații si intreținere;
Relația cu familia nu are eficiența necesară (in multe cazuri se reduce la comunicarea, periodică, prin
profesorul diriginte, a notelor obținute, a absențelor inregistrate, a abaterilor grave săvârsite de elevi);
lectoratele cu părintii, in vederea inarmării acestora cu un minim volum de cunostinte de psihologie a
copilului si a adolescentului, au fost in multe cazuri ignorate de acestia sub scuza lipsei de timp;
Comportamentul elevilor in cadrul si in afara scolii lasă uneori de dorit.
Nu intotdeauna se sanctionează abaterile disciplinare ale elevilor in conformitate cu prevederile
regulamentelor; colectivul pedagogic nu manifestă in toate cazurile unitatea de exigență si de cerințe.

CAPITOLUL III
Tinte strategice si optiuni strategice/domenii
functionale
Tinte strategice
S1. Realizarea cadrului general adecvat pentru o educatie de calitate pentru toti elevii, prin accesul la informatie si
utilizarea noilor tehnologii;
S2. Realizarea unui invatamant axat pe aplicarea metodelor de predare activ-participative si imbinarea lor cu cele
traditionale intr-un mod optim, urmarind cresterea calitatii actului educational;
S3. Diminuarea esecului scolar si gasirea unor solutii pentru prevenirea si
remedierea acestuia;
S4. Crearea unui climat de siguranta fizica si libertate spirituala in scoală, educarea in spiritul disciplinei si
respectului reciproc;
S5.Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă si perfecționare în vederea îmbunătățirii
procesului instructiv- educativ;
S6. Promovarea imaginii scolii în contextul climatului concurențial actual de descentralizare si autonomie
instituțională;
S7. Atragerea de resurse de finanțare si gestionarea, întreținerea si menținerea funcționalității patrimoniului scolar.
Astfel reformulate, țintele strategice respectă politicile si strategiile de dezvoltare naționale, regionale, locale:
1. Sunt realizabile cu resursele existente si previzibile;
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2. folosesc mai eficient resursele disponibile ale organizației;
3. conduc la cresterea calității educației în unitatea de învățământ;
4. conduc la formarea unui spirit de echipă în vederea realizării obiectivelor propuse;
5. contribuie la menținerea si consolidarea prestigiului organizației.

Motivarea alegerii tintelor
•
•
•
•
•

țintele stabilite respectă politicile si strategiile de dezvoltare naționale, regionale si locale;
sunt realizabile cu resursele existente si previzibile;
folosesc mai eficient cresterea calității educației în unitatea de învățământ;
conduc la formarea unui spirit de echipă în vederea realizării obiectivelor propuse;
contribuie la menținerea si consolidarea prestigiului organizației.

Opțiunile strategice
CURRICULUM:
Curriculum-ul parcurs in unitatea noastra este in conformitate cu legislatia in vigoare. Astfel, pe fiecare nivel de
invatamant este aplicat curriculum corespunzator (planurile cadru in vigoare):
▪ pentru clasele pregatitoare O.M.E.C.T.S. nr.3654/29.03.2012;
▪ pentru clasele I si a II-a O.M.E.C.T. nr.4686/05.08.2003;
▪ pentru clasele a III-a si a IV-a O.M.E.C.T.S. nr.5198/01.11.2004;
▪ pentru clasele V-VI, O.M.E.C.T.S. nr.;
▪ pentru clasele VII- VIII, O.M.E.C.T.S.nr. 3638/11.04.2009
Pe lângă trunchiul comun, în clasele de invățământ primar si gimnazial, sunt parcurse si ore de CDS. Programele
pentru aceste cursuri sunt realizate respectând normele in vigoare, ținând cont atât de opțiunile părinților elevilor cât
ss de resursele umane si materiale existente in scoală .
ANALIZA SWOT A RESURSELOR CURRICULARE:
Puncte tari :
▪ existenta planului managerial la nivelul scolii si la nivelul fiecarei comisii metodice;
▪ este respectat planul cadru;
▪ existenta planificarilor anuale, semestriale conform programelor scolare in vigoare;
▪ existenta programului de activitati educative scolare si extrascolare si realizarea
▪ acestuia;
▪ se utilizeaza metode moderne de predare iar evaluarea se face prin imbinarea armo-nioasa a metodelor
traditionale cu cele moderne;
▪ existenta unei oferte curriculare bogate, cursuri atractive pentru elevi ;
▪ curriculum avizat si aprobat de M.E.N. si de I.S.M. B. ;
▪ exista o buna colaborare cu ISMB, ISMB S 6 si alte institutii abilitate pe probleme de curriculum;
▪ unele cadre didactice sunt interesate in indrumarea elevilor spre obtinerea de perfor-mante scolare sau
extrascolare;
▪ material curricular si didactic (biblioteca, aparatura audio-video);
▪ curriculum conform standardelor europene de educatie ;
Puncte slabe :
▪ reducerea intr-o masura tot mai mare a numarului CDS din planurile de invatamant
▪ implicarea redusa a unora dintre cadrele didactice in programe de perfectionare ;
▪ neutilizarea calculatorului in procesul instructiv educativ de catre toate cadrele di-dactice;
▪ interes scazut al elevilor pentru performanta la unele discipline
▪ cadre didactice care nu sunt remunerate pentru pregatirea suplimentara a elevilor;
▪ invatarea in doua schimburi determina o solicitare suplimentara a elevilor si acadrelor didactice;
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▪
▪
▪

neimplicarea tuturor cadrelor didactice in vederea obtinerii performantelor scolare,
sau in organizarea activitatilor extracurriculare/ insuficienta utilizare a mijloacelor de invatamant;
manuale depasite moral si insuficiente comparativ cu numarul de elevi (80% gradul de acoperire)

Oportunități :
▪ implicare in pilotarea unor programe nationale precum: Educatie pentru sanatate; Educatie europeana
▪ relatie buna intre cadrele didactice, elevi si parinti;
▪ introducerea elevului in realitatile secolului XXI ;
▪ existenta internetului in scoala ;
▪ oferta CDS vine contribuie la dezvoltarea unei motivatii intrinseci pentru invatare.
Amenințări :
▪ programe scolare incarcate;
▪ unele mentalitati conform carora CDS ar trebui folosit pentru rezolvarea
▪ eventualelor situatii de restrangeri de activitate sau completari de norma;
▪ folosirea CDS pentru alte obiecte de studiu, ca si completare pentru orele din trunchiul comun;
▪ dezinteresul parintilor fata de situatia scolara a elevilor si disponibilitatea scazuta pentru problemele
propriilor copii;
▪ elevi care provin dintr-un mediu defavorizat (familii cu venituri mici, monoparentale);
▪ criza de timp a parintilor datorata actualei situatii economice care reduce implicarea familiei in viata scolii;
RESURSA UMANA
Conducerea Scolii Gimnaziale "Sfântul Andrei" este asigurată de catre profesor Partenie Smaranda-Mirela, titular la
catedra de educație tehnologică, gradul didactic I, vechime in invățământ 23 ani, profesor Pătrascu Liliana, titular la
catedra de educație muzicală, gradul didactic I, vechime in invățămâmt 40 ani si profesor Dobre Alina, gradul didactic
I, vechime in invățământ 28 ani, profesor titular pentru invățământul primar, directori numiti prin concurs.
▪ Raportul număr de elevi/număr de cadre didactice: 1755/98 = 17,90
▪ Personalul didactic auxiliar si nedidactic: total = 19 din care: 1 secretar-sef, 2 secretari, 1 administrator de
patrimoniu, 1 administrator financiar, 1 bibliotecar , un analist programator, 7 ingrijitoare, 3 paznici, 2
muncitori calificati.
▪ Raportul număr de elevi/număr personal nedidactic: 1755/12 = 146, 25
▪ Exista 1 post de consilier scolar.
▪ Exista 1 post medic si 2 posturi de asistent medical la cabinetul medical .
▪ Coordonator pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare : d-na prof. Ioniță Cătălina.
ANALIZA SWOT: RESURSE UMANE
Puncte tari:
▪ Personal didactic calificate, majoritatea cu gradul didactic I;
▪ Cadre didactice tinere capabile la eforturi deosebite, dispuse la schimbare si cu disponibilitate pentru munca
suplimentară;
▪ Personal didactic auxiliar bine pregătit la toate compartimentele;
▪ Personal nedidactic constiincios si disciplinat;
▪ Elevi dotați pentru activităsi de obținere a performanței;
▪ Participarea la cercuri pedagogice si comisii metodice;
▪ Participarea unui număr mare de cadre didactice la examenele pentru obținerea gra- delor didactice si la
cursurile de formare/perfectionare, cu tematică diversă;
▪ Existenta bazei de date privind populația scolară, cadrele didactice, examenele nțtionale, documentele si
actele normative;
▪ Realizarea planului de scolarizare propus;
▪ Cadre didactice cu abilități în domeniul TIC si preocuparea pentru predarea lecțiilor asistate pe calculator;
▪ Urmarirea frecventei scolare în vederea prevenirii cazurilor de abandon scolar;
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Puncte slabe:
▪ Lucrul in schimburi face imposibilă crearea unui program stabil , acest fapt influențează performanțele in
sensul existenței unor factori de stres sporit;
▪ Slaba participare la cursuri de formare continua a unor cadre didactice;
▪ Conservatorism în utilizarea metodelor activ- participative de predare- învățare- evaluare la ciclul gimnazial;
▪ Superficialitatea unor cadre didactice suplinitoare;
▪ Valorificarea insuficientă a datelor obținute în urma monitorizării si controlului activității didactice.
Oportunități:
▪ Părinți care solicită si manifestă interes pentru o pregîtire de calitate;
▪ Diversitatea cursurilor de formare si perfecționare organizate de C.C.D. si prin programe P.O.S.D.R.U;
▪ Relatie bună intre elevi si cadrele didactice;
▪ Existența materialelor didactice diversificate;
▪ Relația cu forurile ierarhice (MEN, ISMB. ISMB S6) este bună;
▪ Dezvoltarea, in perspectiva, a unui sistem informatțonal prompt si eficient;
▪ Interesul manifestat de elevi pentru activitatile propuse de scoala;
▪ Sprijinul permanent acordat de organele administratiei publice (primarie, politie, jandarmerie) de partenerii
sociali (sindicate) si de caăre biserică ;
▪ Continuarea procesului de reformă in invatamant, ceea ce asigură un suflu inovator, atât la nivelul
sistemului, cât si la nivelul procesului de invățământ;;
▪ Implementarea noii legislații pentru realizarea obiectivelor comune scoala-comunitate locală.
Ameninințări:
▪ Lipsa unei strategii de dezvoltare socială si economică pe termen mediu si lung;
▪ Lipsa motivarii morale si materiale a cadrelor didactice;
▪ Criza de timp a parintilor datorată actualei situații economice care reduce implicarea
▪ familiei în viața scolară. Acest lucru se reflectă atât in relația profesor-elev cât si in performanța scolară a
elevilor;
▪ Nesupravegherea elevilor in timpul liber/existenta familiilor monoparentale;
▪ Scaderea numarului de norme si cresterea numărului de elevi la clasă.
ANALIZA SWOT-RESURSE MATERIALE:
Puncte tari:
▪ Scoala deține autorizație de funcționare;
▪ Baza materială este în continuă modernizare;
▪ Realizarea de venituri extrabugetare din închirieri de spații;
▪ Conectarea la internet;
▪ Menținerea stării de funcționare prin activități de întreținere si reparații periodice.
Puncte slabe:
▪ Lipsa unei evidențe si a unui control în vederea recuperării pagubelor realizate de către elevi;
▪ Lipsa unui proiect cu finanțare externă;
▪ Utilizarea incorectă a utilităților de către elevi.
Oportunități:
▪ Solicitările de închiriere a spațiilor în condiții avantajoase pentru unitatea scolară;
▪ Sprijin din partea Asociației Părinților Elevilor din Scoala Nr. 172” Sfântul Andrei” pentru rezolvarea
problemelor materiale curente.
Amenințări:
▪ Bugetul limitat al comunității locale față de nevoile scolii.
INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ELEVI
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In ultimii ani, numărul elevilor la clasele primare a crescut foarte mult, din anul scolar 2012-2013 fiind obligați să
lucrăm in două schimburi si să desființăm cabinetele din lipsă de spațiu. La ciclul primar, pe fiecare nivel avem cel
putin sase clase, la unele chiar opt- zece, in anul scolar 2018-2019 funcționând cu 38 de clase la invățământ primar
si 27 de clase la invățământul gimnazial
Planurile de scolarizare au fost realizate si chiar depăsite, necesitând suplimentarea numărului de elevi la clasă.
Pentru clasa pregătitoare ss clasa I invățătorii conlucrează cu grădinița si familia.
FLUXURILE SCOLARE
Rata de promovabilitate după sesiunile de incheiere a situațiilor scolare si corigențe:
▪ in anul scolar 2016-2017 - 100%,
▪ in anul scolar 2017-2018 – 99.91 %
Rata de promovabilitate este in general bună, nu sunt cazuri grave de indisciplină si nici situaii de abandon scolar.
Având insă in vedere numărul de absențe nemotivate inregistrate, este necesar să se impună măsuri remediale:
▪ respectarea indatoririlor scolare prin respectarea RI si ROF;
▪ legătura strânsă scoală- familie;
▪ antrenarea tuturor elevilor in activități scolare si extrascolare;
▪ orele de consiliere să nu fie transformate in ore de predare a disciplinei.
Din situatiile statistice si din numărul premiilor obținute se observă că elevii scolii participă la olimpiade si concursuri
scolare.
ANALIZA SWOT:
Puncte tari
▪ realizarea planului de scolarizare propus;
▪ procentul mare de promovabilitate la Evaluarea Nationala;
▪ nivelul de pregatire foarte bun (in general) al elevilor admisi, an de an, in
▪ prima clasa (a IX-a) a cursului liceal;
▪ existenta unui nucleu important de elevi dotati, capabili (si dornici) de
▪ performanta, la diferite discipline de invatamant, in masura sa participe la traditionalele olimpiade scolare
nationale si concursuri pe diverse teme si numar mare de premii obtinute ;
▪ existenta unui colectiv didactic alcatuit, in majoritatea sa, din cadre cu o inalta
▪ pregatire profesional-metodica, care au parcurs cu bune rezultate, stagii de formare continua, cu vocatie
pentru activitatea de cercetare stiintifica si pedagogica, indrumatori competenti ai unor importante activitati
din sfera extracurriculara (formatii cultural-artistice si sportive, etc.);
▪ oferta educationala propusa - una aflata in acord cu interesele elevilor, cu dorintele parintilor si nevoile
comunitatii locale (si nationale);
▪ parteneriatul cu ceilalti factori educationali (parinti, institutii) pentru prevenirea si combaterea, in randul
tinerilor, a consumului de tutun, alcool si droguri in primul rand;
▪ implicarea scolii in programe, proiecte si parteneriate
Puncte slabe
▪ numărul insuficient de personal nedidactic si didactic auxiliar ;
▪ inertia unor cadre didactice; ineficientul interes araăat pentru propria pregătire de specialitate si metodică,
pentru receptarea si aplicarea în practica didactică a metodelor, procedeelor si tehnicilor moderne de
predare;
▪ apariția unor "bariere" si chiar blocaje în relația profesor-elev, director-profesor.
Oportunitati
▪ relatia cu forurile ierarhice (MEN, ISMB, ISMB S6) este bună;
▪ dezvoltarea, în perspectivă, a unui sistem informațional prompt si eficient;
▪ tendintț de crestere a receptivității părinților;
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▪
▪
▪
▪

interesul manifestat de elevi pentru activitatile propuse de scoala;
sprijinul permanent acordat de organele administrației publice (primărie, poliție, jandarmerie) de partenerii
sociali (sindicate) si de către biserică;
continuarea procesului de reformă in învățământ, ceea ce asigură un suflu inovator, atât la nivelul
sistemului, cât si la nivelul procesului de invățământ;
implementarea noii legislații pentru realizarea obiectivelor comune scoală - comunitate locală.

Amenințări:
▪ lipsa unei strategii de dezvoltare socială si economică pe termen mediu si lung;
▪ lipsa motivării morale si materiale a cadrelor didactice;
▪ scăderea implicării familiei în educația copiilor ți in relația cu scoala.
RESURSELE MATERIALE SI FINANCIARE:
▪
▪
▪
▪
▪

Utilizarea spatiului scolar: Scoala Gimnazială "Sfântul Andrei", funcționează în două schimburi;
Dotarea sălilor de clasă cu mobilier individual modular si dulăpioare individuale pentru elevi;
Existența spatiului pentru organizarea si amenajarea unor expoziții cu materialele realizate de elevi;
Laboratorul de informatică este mobilat cu mobilier modern, este dotat cu 30 de calculatoare conectate la
internet;
Scoala este monitorizată video (intrare-iesire) de către poliție, este prevazută cu "buton de panica" conectat
la secția de poliție.

ANALIZA SWOT: RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE
Puncte tari:
▪ Existenta resurselor financiare extrabugetare prin inchirieri de spații;
▪ Utilizarea eficientă a resurselor financiare/fondurilor primite de la Consiliul local;
▪ Conexiunea la internet a unității
▪ Deschiderea multor părinți pentru sprijinirea în îmbogățirea bazei materiale.
Puncte slabe:
▪ Inexistenta unui spațiu suficient în jurul unității scolare;
▪ Fond de carte si materiale sportive insuficiente;
▪ Neglijenta elevilor in privința curățeniei si a grijii față de bunurile scolii;
▪ Lipsa unor proceduri de responsabilizare a cadrelor didactice si a elevilor pentru men-ținerea în stare de
funcționare a bazei materiale a scolii si pentru dezvoltarea patrimoniului unității de invățământ;
▪ Slaba motivare a cadrelor didactice având in vedere salariile mici;
▪ Inexistența proiectelor educaționale cu finanțare externă;
Oportunități:
▪ Aplicarea noului sistem de finanțare/elev;
▪ Colaborarea cu centrul de execuție bugetară pentru dotări;
▪ Stimularea personalului didactic în scopul elaborării de proiecte cu finanțare externă;
Amenințări:
▪ Fonduri din ce in ce mai scăzute alocate pentru invățământ;
▪ Degradarea fizica si morală a manualelor si completarea lor in număr insuficient;
▪ Constiința morală scăzută a unor elevi si a unor părinti privind păstrarea si intreținerea spațiilor scolare;
▪ Fondurile bănesti limitate, alocate pentru intretinerea unitaățlor scolare;
▪ Lipsa agenților economici prosperi care să fie interesati pentru sprijinirea scolilor;
▪ Situatia economică precară in unele familii ale elevilor.
▪ Întreținerea ecologică si amenajarea spațiului din jurul unității scolare este deficitară;
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RELATIA CU COMUNITATEA:
▪
▪
▪
▪

Implicarea părinților in activitățile manageriale este bună, având o bună relaționare cu Consiliul
reprezentativ al păinților si cu Asociația Paăintilor Elevilor din Scoala Nr. 172” Sfântul Andrei”;
Disponibilitate din partea cadrelor didactice in ceea ce priveste asistența acordată părintilor;
Organele sanitare , prin cabinetul medical al unitaăți asigură asistența medicală elevilor
Organele de poliție , transmit elevilor cunostințe referitoare la circulatia pe drumurile publice, la securitatea
persoanei, respectarea disciplinei în orice împrejurare, prin instructajele pe care le fac periodic elevilor ;

COLABORAREA CU AGENȚII ECONOMICI:
▪

Prin intermediul Consiliului Local prin Administratia Scolilor Sector 6 avem relțtii de colaborare cu agenți
economici pentru diverse servicii.

ASISTENTA ACORDATĂ PĂRINȚILOR:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Părintii sunt informați la timp, relatțile se bazează pe respect reciproc, sunt sprijinitț moral in situații
deosebite;
Exista părinți care manifestă dezinteres față de scoalaă si educația elevilor, ceea ce se reflectă în
comportamentul lor, in atitudinea pe care o au fatță de scoală;
Periodic sunt organizate la nivel de scoală si de clasă intalniri si lectorate cu părinții;
Consilierii/diriginții si profesorii pentru învățământul primar țin o legatură stransă cu familiile elevilor pentru
cunoasterea situației reale a fieăaruia;
Există un consilier scolar, care asigură consilierea elevilor cât si a părintțlor;
La activitățile artistice organizate cu diferite ocazii sunt invitați si părinții elevilor;
Situațiile problemă sunt aduse la cunostinta conducerii scolii, elevii au sanse egale la
educatțe, li se asigură spatii adecvate, echipamente si facilități logistice necesare în desfăsurarea activitatilor
extracurriculare;
Pentru supravegherea copiilor si după programul de scoală se derulează activități în cadrul Programului
"Scoala după scoală".

COLABORAREA CU AUTORITĂȚILE LOCALE:
▪

Există o bună colaborare intre scoală si comunitatea locală, care răspunde in limita posibilităților solicitărilor
scolii prin asigurarea materialelor necesare bunei igienizări a spațiilor (curățenia anuală si curățenia
periodică), asigură reparațiile instalațiilor sanitare, electrice, termice, achiziționează materiale si mijloace
necesare bunei funcționări a scolii.

COLABORAREA CU ALTE UNITAȚI DE INVĂȚĂMÂNT
▪

▪
▪

Scoala are parteneriate cu grădinițe, scoli gimnaziale si licee din sectorul 6 si din alte sectoare, împreună cu
care desfăsoară activități metodice în cadrul comisiilor, activități artistice comune, intreceri sportive,
olimpiade scolare si concursuri;
Unitatea a realizat parteneriate si acorduri de colaborare cu uniăți scolare din țară sau chiar din străinătate
menite să promoveze imaginea scolii noastre;
Cadrele didactice cat si elevii participă la simpozioane/sesiuni de comunicări stiințifice;

ANALIZA SWOT: RELAȚII COMUNITARE SI DE PARTENERIAT- ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
Puncte tari:
▪ Implicarea consilierului educativ in activitatea educativă scolară si extrascolară;
▪ Participarea consilierului educativ la activitățile la nivel municipal;
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▪
▪
▪
▪
▪

Diversitatea activităților extrascolare;
Întalniri cu Consiliul reprezentativ al părinților si cu Asociația părintilor,suplimentate de consultatii individuale
cu părinții;
Colaborarea eficientă cu partenerii sociali;
Buna colaborare cu institutiile locale / incheierea de parteneriate cu : scoli/grădinițe din sector, municipiu,
alte județe, poliție, biserică, etc.;
Derularea in bune condiții a programelor guvernamentale: burse scolare, rechizite, programul pentru scoli din
Romania

Puncte slabe:
▪ Slaba implicare a unor cadre didactice in inițierea si coordonarea de programe si proiecte educative;
▪ Lipsa unor fonduri de premiere a elevilor si cadrelor didactice implicate in proiecte;
▪ Slaba participare a părinților la activitățile scolii.
Oportunitati:
▪ Parteneriate cu autoritățile locale;
▪ Sprijinul primăriei in desfăsurarea unor programe;
▪ Buna colaborare cu Primăria, pentru lucrări necesare si desfăsurarea unor activități extracurriculare;
▪ Întalniri cu părintți pentru prezentarea rezultatelor elevilor;
▪ Prezentarea la sedințele cu părinții a Regulamentului intern si a ROFUIP;
Amenintari:
▪ Nivelul economic modest si timpul limitat al părintțlor poate conduce la slaba implicare a acestora in viața
scolară;
▪ Denigrarea sistematică a scolii ca institutțe si ințelegerea gresită a rolului ei, a trans-format-o in optica
multor părinți intr-un loc de campare a copiilor lor si nu intr-un lăcas de cultură;
▪ Lipsa motivației financiare;
MODALITĂȚI DE REZOLVARE
Tintele strategice, fundamentate pe misiunea cunoscută si asumată de toate grupurile de interes reprezentate in
unitatea scolară vor ilustra scopurile sau intențiile majore pe care doreste să le dezvolte sau să le imbunătățească
intreaga comunitate educațională. Iata-le enumerate într-o ordine prioritară, asociate fiind justificările de rigoare.
a) Consolidarea managementului
Managementul echipei de conducere va miza, cu prioritate, pe câteva funcții manageriale - proiectare, planificare,
coordonare ss control, procesul informațional de comunicare si decizional. Credem că este necesară consolidarea
acestui tip de management prin nuanțarea câtorva aspecte si aducerea în prim plan a altora care să favorizeze
eficientizarea circuitului informațional, să faciliteze formarea echipelor, să transfere luarea deciziilor de către grupuri
sau persoane care se vor impune prin autoritate si competență.
b) Asigurarea formării continue a cadrelor didactice
Încrezatori în principiul că investitia în formarea resurselor umane este cea mai profitabilă cu putință si dând curs
emulației si spiritului de competiție care animaăcadrele didactice, vom acorda atenția cuvenită perfecționării tuturor
angajaților scolii.
c) Modernizarea managementului educațional prin respectarea standardelor profesionale
Suntem convinsi că o noua calitate în învățăâant nu poate fi obținută decât prin punerea ân aplicare a
caracteristicilor înnascute ale unui cadru didactic dăruit si competent, increzători în faptul că pedagogia este o
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profesie dar si„ o chemare” ai cărei reprezentanți sunt capabili să colaboreze alaăuri de manager la formarea
corpului profesoral al unitaăți scolare si la asumarea standardelor profesionale.
d) Reconsiderarea managementului clasei
Ivita din trasaturile concrete ale atmosferei pe care o degaja noua relatie educationala centrata pe elev si tinand cont
de faptul ca tinerii constituie rezervoare de cunostinte, de aptitudini, de atitudini si de energie educationala,
restructurarea managementului clasei este un imperativ al momentului actual.
e) Reconsiderarea managementului evaluării elevilor
Este necesara dezvoltarea si aplicarea in plan local a unor standarde de evaluare care sa sintetizeze intreaga
experienta pozitiva din acest domeniu precum si innoirile aparute ca oportunitate pentru implinirea profesionala a
cadrelor didactice dar si ca motivatie pentru dezvoltarea ulterioara a elevilor.
f) Activitatea educativă si extracurriculară
Intreaga activitate educativa si extrascolara se va desfasura in conformitate cu „Programa Activitatilor Educative”,
programa elaborata de MECTS si ale carei obiective vizeaza formarea unui tanar nou, cu trasaturi de corector si
conduita specifica etapei in care se desfasoara procesul educational.
În stabilirea activitatilor cu caracter educativ ce se vor desfasura in perioada 2018– 2022 se vor avea in vedere
urmatoarele obiective specifice:
▪ Imbunatatirea managementului clasei ca grup;
▪ Dezvoltarea personalitatii elevului si dezvoltarea carierei;
▪ Educatia pentru valori;
▪ Educatia pentru securitatea personala.
In scopul imbunatatirii activitatii educative, orele de dirigentie se vor desfasura in conformitate cu noua programa
elaborata de MECTS: „Noile repere privind activitatea educativa”.
Se va urmari pregatirea elevilor in ceea ce priveste managementul conflictului si relatiile inter-umane.
Stimularea participarii la activitati de protejare a mediului inconjurator, de oferire a unor sanse egale in educatie si
societate, etc.
g) Dezvoltarea managementului proiectelor comunitare
Avand in vedere rolul deosebit al comunitatii locale in viata scolii, o atentie speciala se va acorda parteneriatului cu
Prefectura, Primaria, organizatiile non-guvernamentale si agentii economici. In acest sens vor fi organizate actiuni
menite consultarii tuturor factorilor interesati („stakeholders”) in formarea tinerilor in spiritul cetateniei democratice.
Numai dezvoltarea proiectelor comunitare poate asigura amplitudinea dialogului organizatiei scolare cu toti cei
implicati si interesati deopotriva de modernizarea sistemului de invatamant contemporan.
Pornind de la convingerea ca rezolvarea eficienta a tot ceea ce ne propunem, presupune ca o conditie esentiala stransa colaborare colegiala cu intregul colectiv didactic.
Dorim sa contribuim la buna desfasurare si la cresterea eficientei in activitatea manageriala, bazandu-ne pe
convingerea ca o conceptie clara de management modern poate duce la buna administrare a institutiei scolare, la
valorificarea integrala a resurselor umane, la asigurarea ordinei, curateniei, a atmosferei prielnice procesului
instructiv educativ.
In acest sens ne propunem urmatoarele obiective:
▪ Stimularea si sprijinirea cadrelor didactice pentru sustinerea examenului de definitivare in invatamant si
pentru obtinerea gradelor didactice si chiar pentru obtinerea masteratului si doctoratului;
▪ Desfasurarea unor cursuri de specializare pentru cadrele didactice ale scolii;
▪ Asigurarea ocuparii posturilor vacante cu cadre didactice competente; incurajarea cadrelor tinere si cu
disponibilitati creatoare pentru munca didactica, in vederea participarii la concursurile pentru ocuparea
posturilor din invatamant;
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▪

Infiintarea cabinetului de consultatii al cadrului didactic; crearea si intretinerea unor relatii de stransa
colaborare cu familia si cu orice factor implicat in procesul educational;
▪ Valorificarea mijloacelor existente la aceasta data si mai ales imbogatirea lor prin atragerea de donatii si
sponsorizari ;
▪ Intretinerea si ameliorarea bazei materiale in scopul:
a) asigurarii unor conditii optime pentru desfasurarea activitatilor de invatare;
b) valorificarii potentialului laboratoarelor existente si crearea unui mai eficient cabinet de informatica in vederea
obtinerii de resurse financiare suplimentare ;
▪ Informatizarea activitatilor specifice procesului instructiv-educativ desfasurat in subsistemul tip scoala;
▪ Cresterea ponderii activitatilor educative in cadrul procesului de formare a elevilor;
▪ Realizarea unui sistem de parteneriat intre scoala si invatamantul liceal, intre scoala si alte scoli din
strainatate.
In realizarea acestor obiective, optimizarea relatiilor interumane are, de asemenea, un rol deosebit de important
pentru evitarea starilor conflictuale si generatoare de stres.
Acestea se pot realiza prin:
▪ analiza insucceselor la nivelul unor cazuri concrete, determinandu-se cauzele si stabilindu-se masuri
preventive;
▪ dezbaterea in Consiliile profesorale si sedintelor cu parintii a unor teme din domeniul educatiei;
▪ realizarea unor contracte cu diverse asociatii guvernamentale si nonguvernamentale cu scopuri educative;
▪ activitati educative extrascolare;
▪ contacte cu societatea civila si comunitatea locala in scopul prevenirii actelor antisociale.
OPTIUNI STRATEGICE
A. Dezvoltarea curriculară (DC)
▪ Oferta curriculară va fi radical schimbată, plecând de la nevoia de formare a elevilor si nu de la nevoia de
menținere a unor catedre;
▪ Dinamica socială si economică se va reflecta si în dinamica ofertei de educație, făcând scoala o instituție
flexibilă la nevoia de formare;
▪ Curriculum- ul la decizia scolii(CDS), va fi regândit ținându- se cont de opțiunile elevilor si normele
metodologice în vigoare. În funcție de apariția unor resurse materiale noi;
▪ Activitățile extrascolare se vor desfăsura după un program bine elaborat care vine să completeze cu o
educație nonformală utilă;
▪ Colaborarea cu instituții ca CCD, Universități va duce la o ofertă curriculară tentantă si pentru cadrele
didactice în vederea formării continue si a valolrificării acesteia în procesul instructiv- educativ din scoală;
B. Dezvoltarea resurselor umane( DRU)
▪ Se va urmări riguros formaea continuă si perfecționarea personalului didactic, conform dispozițiilor legale în
vigoare si a navoilor de formare exprimate;
▪ Depistarea de noi parteneri de formare alături de cei tradiționali: CCD, Universități, ce au oferte mai
interesante si conforme cu nevoia de formare;
• atentă si riguroasă selecție în sesiunea de transfer a elevilor ce vin de la alte unități scolare în vederea
cresterii valorii rezultatelor;
▪ Distribuirea de responsabilități întregului personal din scoală( prin fisa postului) în vederea verificării
potențialului individual. Evidențierea celor cu rezultate deosebite în activitate;
▪ Crearea unui climat stimulativ de muncă, care să ducă la o coeziune a grupului si la obținerea de rezultate
mai bune;
▪ Elaborarea unor instrumente de monitorizare a activității didactice specifice scolii, în vederea unei evaluări
responsabile a activități ipersonalului didactic. Acordarea calificativului anual numai pe criterii de
competență.
C. Atragerea de resurse financiare si dezvoltarea bazei materiale (ARFDBM)
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▪
▪
▪
▪
▪

Identificarea de noi resurse;
Închirierea bazei sportive( în afara orelor de curs);
Utilizarea spațiilor scolare necesare desfăsurării de activități de formare prin închirierea de către ofertanții de
cursuri;
Repararea si modernizarea echipamentelor din cabinetele de specialitate;
Modernizarea si informatizarea sălilor de clasă, laboratoarelor;

D. Dezvoltarea relațiilor comunitare
▪ Regândirea relațiilor de parteneriat cu familia, pe de o parte si de cealaltă parte cu Consiliul Local, primărie,
instituții de cultură( teatre, opere, muzee, Biblioteca Națională);
▪ mai strânsă legătură cu mass- media în vederea informării corecte a opiniei publice despre scoală si
potențialul ei;
▪ Încurajareaschimburilor de elevi cu unități similare din țară si Comunitatea Europeană.
TERMEN DE REALIZARE
OS
CR

DC

DRU

ARTDBM

DRC

Început

Anual în luna martie

Anual, septembrie

Anual, septembrie

-Anual, octombrie
Analiza swot pentru
a identifica nevoile
de formare
Participarea tuturor
cadrelor didactice la
cursuri de formare si
perfecționare

-rectificări semestriale
-conceperea bugetului
anual, octombrie
-finanțarea
proporționată

Anual,
septembrie
1. Proiectare
2.Identificarea
partenerilor
3. Derularea
proiectelor

Ciclic

Ciclic

Etape

Discutarea propunerilor
de programe-ianuarie

Final

Revizuibil anual

Responsabil

-Comisia pentru
Curriculum
-Responsabilii catedrelor
si comisiilor, C.A.

- Responsabilul cu
perfecționarea
-Responsabilul
C.E.A.C.

Serviciul contabilitate

OS
CR

DC

DRU

ARFDBM

Financiare

Bugetare si extrabugetare

Bugetare

Costul per elev,
extrabugetare,
sponsorizări, donații

Materiale

Mobilier modular, PC,
mijloace audio- video

Umane

Sală specială de
dezvoltatre
profesională,
laborator de
informatică extins

Cadre didactice,
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fiecărui
proiect
Echipa
managerială si
echipa de
proiect

DRC

Resursele
materiale
existente în
scoală,
website
Cadre
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Cadre didactice

Timp

Anual,până în februarie

Informație

Consultarea consilierului
elevilor si părinților pentru
depistarea aptitudinilor
elevilor( este administrat
de CMBRAE)

Cadre didactice

La fiecare 5 ani,
toate cadrele
didactice să aibă
cele 90 de credite
Asistențe la clasă,
analiza calității
demersului didactic

părinți, sponsori

didactice,
elevi,
parteneri

Anual

Permanent

Comisii si catedre

Internet,
relații
directe

PRINCIPII ASUMATE DE DIRECTORI IN REALIZAREA FUNCTIEI DE CONDUCERE IN CONCORDANTA CU PROGRAMUL
REFORMEI INVATAMANTULUI
1. Principiul eficientei activitatii manageriale: intelegerea complexitatii domeniului conducerii, dimensiunile sale
interdisciplinare
2. Principiul participativ si al unitatii de actiune printr-o mult mai buna comunicare, ca fiind premisa oricarei relatii
interumane, fara de care nu se poate realiza nici una din functiile manageriale esentiale - asigurarea dinamismului
conducerii, prin norme de conduita care vizeaza raspunderea, initiativa, autoritatea, disciplina, motivatia.
3. Principiul organizarii si programarii rationale:
✓ Stabilirea diagnozei si prognozei pe baza analizei si evaluarii activitatii din anul scolar precedent;
✓ Proiectarea obiectivelor generale, specifice si operationale pentru programul cadru;
✓ Programarea activitatilor manageriale;
✓ Organizarea sistemelor informationale, decizionale, de indrumare, control, evaluare si perfectionare
continua a acestora.
Aplicarea si dezvoltarea curriculum-ului
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Stabilirea curriculum-ului la dispozitia scolii in concordanta cu nevoile de educatie ale elevilor si ale
comunitatii locale, prin consultarea cu parintii elevilor si reprezentantii comunitatii;
Realizarea unui chestionar, adresat fiecarui cadru didactic, privind obiectivele prioritare ale reformei, cu
scopul unei mai bune constientizari a sarcinilor, imbunatatirea comunicarii la nivelul colectivului, largirea
participarii atat la actul decizional cat si la cel evaluativ;
Accentuarea pragmatismului proiectarii didactice urmarindu-se obiective prioritare, operationale, cu finalitati
pentru eficienta demersului didactic - o scoala pentru "elevul concret" ;
Proiectarea manageriala la nivelul microcolectivelor de catedra cu scopul eficientizarii invatarii, nu prin
stocarea abuziva si agresiva a informatiei, ci cu accent pe formarea deprinderilor si pe accesul la informatie;
Urmarirea, in contextul unei scoli cu performante, a activitatilor cu conexiuni interne si interdisciplinare, pe
cicluri de clase, pe interese de studiu, pe orizontala si pe verticala, intre ciclurile primar si gimnazial;
Realizarea evaluarii ca proces care se raporteaza la curriculum si vizeaza toate componentele curriculare;
Antrenarea cadrelor didactice la cursuri de perfectionare si de formare, la activitati de tip proiect, activitati in
echipa, pentru realizarea obiectivelor curriculare;
Utilizarea de catre toti profesorii si elevii a noilor tehnologii de informare si comunicare.

Evaluarea activității educatțonale
✓
✓

Evaluarea cadrelor didactice conform Statutului personalului didactic si Legii inva-tamantului si in
perspectiva asigurarii calitatii in educatie, pe baza fisei de evaluare elaborate de minister si completate de
echipa manageriala.
Evaluarea elevilor, in viziunea noii abordari metodologice a lectiei, de schimbare a structurii anului scolar si
schimbarea sistemului de evaluare finala (evaluare progresiva + evaluare sumativa ):
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

invatamant primar - pe baza manualelor alternative si a caietului de lucru, tinand cont de descriptorii de
performanta;
invatamantul gimnazial - pe baza criteriilor de performanta si a celor de evaluare.
Evaluarea personalului didactic auxiliar.
Evaluarea personalului administrativ.
Autoevaluarea - pentru toti participantii la realizarea procesului educational.
Asigurarea parteneriatului in vederea stimularii activitatii de performanta a elevilor si cadrelor didactice.

Managementul resurselor financiare
I.
II.
III.
IV.

Realizarea proiectului de buget in functie de obiectivele programului managerial;
Utilizarea in mod corespunzator a resurselor financiare ale scolii, in concordanta cu scopurile propuse si
prioritatile stabilite, respectandu-se legislatia in vigoare;
Analiza, in functie de responsabilitati, complexitate, pregatire si experienta a salarizarii personalului
respectand legislatia in vigoare;
Identificarea unor resurse de autofinantare si extrabugetare si inchirieri ocazionale de spatii, exploatarea
bazei sportive, sponsorizari si colaborare cu alte institutii.

Managementul resurselor materiale
Imbogatirea, intretinerea si exploatarea judicioasa a bazei materiale:
✓ antrenarea cadrelor didactice si elevilor in completarea si pastrarea salilor de clasa, a laboratoarelor si
cabinetelor (cu aparatura necesara, cu planse si substante, etc.) pentru a deveni cat mai corespunzatoare
cerintelor reformei invatamantului;
✓ crearea unui ambient cat mai placut in scoala si in curtea scolii
✓ amenajarea unor spatii in scopul desfasurarii consultatiilor cu elevii, lectoratelor cu parintii si a altor activitati
extrascolare;
✓ folosirea bazei sportive pentru desfasurarea de competitii la nivelul sectorului, capitalei si chiar al tarii;
✓ realizarea unui teren de sport multifunctional in curtea scolii
✓ dotarea unitatii cu sistem video de supraveghere atat in interior cat si la exterior
Calitatea imaginii Scolii Gimnaziale "SfântulAndrei"
Odata cu imbunatatirea imaginii estetice a scolii este necesara si o mai buna promovare a activitatilor si realizarilor
elevilor si cadrelor didactice din ea.
Proiectarea unei pagini Web a institutiei, colaborarea cu mass-media sunt parti importante din constructia unei
strategii diferentiate de mediatizare si diseminare a bunelor practici si experientelor pozitive.
✓ Promovarea imaginii trebuie proiectata pe mai multe paliere:
✓ Scoala, centru comunitar de educatie continua si resurse de invatare.
✓ Elevul, beneficiar direct al eforturilor conjugate.
✓ Cadrul didactic, actor principal in educatie si coparticipant al procesului de invatamant.
✓ Echipa de conducere, factor dinamizator al unei educatii de calitate si promotor al relatiei constructive
scoala-comunitate.
CORELAREA ȚINTELOR CU OPTIUNILE STRATEGICE
T1. Realizarea cadrului general adecvat pentru o educatie de calitate pentru toti elevii, prin accesul la informatie si
utilizarea noilor tehnologii;
Optiunea curriculara:
✓ adaptarea curriculumu-lui la decizia scolii la specificul local/mentinerea si perpetuarea traditiilor si
obiceiurilor specifice scolii si zonei;
✓ realizarea planului managerial in care sa fie incluse si activitati extracurriculare desti- nate incluziunii tuturor
elevilor;
Optiunea financiara si a dotarilor materiale:
✓ asigurarea accesului cadrelor didactice la tehnologia moderna;
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✓ mentinerea si modernizarea permanenta a spatiilor scolare si a spatiilor auxiliare;
✓ abonamente la reviste de specialitate;
Optiunea investitiei in resursa umana:
✓ programe de formare a cadrelor didactice in domeniul utilizarii calculatorului;
✓ sustinerea in dezvoltarea elevilor de catre diriginti, invatatori si consilierul scolar;
Optiunea relatii comunitare:
✓ responsabilizarea comunitatii in sustinerea scolii;
✓ lectorate cu parintii.
T2. Realizarea unui invatamant axat pe aplicarea metodelor de predare activ-participative si imbinarea lor cu cele
traditionale intr-un mod optim, urmarind cresterea calitatii actului educational;
Optiunea curriculara:
✓ particularizarea curriculumului la cerintele invatarii activ-participative centrate pe elev;
✓ aplicarea metodelor activ-participative in orele de curs;
✓ se va intensifica utilizarea in orele din trunchiul comun lectiile din sistemul AEL si cele asistate de calculator;
Optiunea financiara si a dotarilor materiale:
✓ achizitionarea de softuri educationale;
✓ inlocuirea aparaturii electronice uzata moral cu echipamente de actualitate;
✓ achizitionarea de mijloace si echipamente adecvate situatiilor de invatare centrate pe elev;
Optiunea investitiei in resursa umana:
✓ formarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active si a centrarii activitatii pe elev;
✓ formarea cadrelor didactice in domeniul Tehnologiei Informatiei;
Optiunea relatii comunitare:
✓ dezvoltarea parteneriatelor cu structuri implicate in educatie;
✓ implicarea parintilor si a eventualilor sponsori in actiuni de dotare cu echipamente moderne
✓ lectorate cu parintii pe tema tehnologiei actuale si a rolului acesteia in scoala.
T3. Diminuarea esecului scolar si gasirea unor solutii pentru prevenirea si remedierea acestuia;
Optiunea curriculara:
✓ elaborarea unui program de consiliere si sprijinire a elevilor cu probleme la invatatura si tendinte de abandon
scolar;
✓ organizarea orelor de pregatire suplimentara la materiile de examen;
✓ organizarea de activitati extracurriculare care sa stimuleze interesul pentru scoala;
Optiunea financiara si a dotarilor materiale:
✓ achizitionarea unor materiale informative care se refera la beneficiile pe care le ofera educatia;
✓ crearea unor materiale promotionale;
Optiunea investitiei in resursa umana:
✓ programe de formare a cadrelor didactice in ceea ce priveste consilierea si orientarea;
Optiunea relatii comunitare:
✓ implicarea familiei pentru organizarea de activitati extrascolare;
✓ colaborarea cu serviciul social din cadrul primariei pentru acordare de ajutoare finan- ciare elevilor din
familiile defavorizate.
T4. Crearea unui climat de siguranta fizica silibertate spirituala in scoala, educarea in spiritul disciplinei si
respectului reciproc;
Optiunea curriculara:
✓ introducerea in cadrul orelor de dirigentie a temelor ce privesc riscurile violentei, bune practici
comportamentale, educatia rutiera, traficul de persoane, riscurile consumului de droguri si substante
etnobotanice;
✓ specificarea in cadrul ROI a unor sanctiuni in cazul nerespectarii normelor de conduita in scoala;
Optiunea financiara si a dotarilor materiale:
✓ editarea si distribuirea de pliante informative;
✓ asigurarea protectiei elevilor pe durata pauzelor realizata prin promptitudinea cadrelor
✓ didactice de serviciu pe scoala;
✓ inchiderea portilor pe durata desfasurarii programului scolar;
Optiunea investitiei in resursa umana:
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✓ programe de formare a cadrelor didactice pe teme de consiliere, copii cu CES, HIV-SIDA, antidrog;
Optiunea relatii comunitare:
✓ parteneriat cu politia pentru combaterea delincventei juvenile si pentru realizarea unor ore de educatie
rutiera;
T5. Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă si perfecționarea îmbunătățirii procesului
instructiv- educativ
Opțiunea curriculară:
✓ eficientizarea procesului de predare- învățare prin utilizarea metodelor activ- participative;
✓ valorificarea oportunităților oferite de paleta largă de cursuri de formare.
Opțiunea financiară si a dotărilor materiale:
✓ asigurarea sumelor necesare pentru perfecționare cu plata la bugetul local;
✓ mărirea numărului de calculatoare pentru folosirea sistemului electronic informatizat;
✓ consultarea cadrelor didactice în vederea completării materialului didactic.
Opțiunea investiției în resursa umană:
participarea la programe de formare în specialitatea cadrelor didactice;
✓ perfecționarea cadrelor didactice în problematica managementului clasei;
✓ elaborarea de materiale si ghiduri în comisii speciale.
Opțiunea relații comunitare:
✓ colaborarea cu primăria Sector 6;
✓ dezvoltarea parteneriatelor cu structuri implicate în educație.
T6. Promovarea imaginii scolii în concurențial contextul climatului concurențial în contextul climatului concurențial
actual de descentalizare si autonomie instituțională;
Optiunea curriculara:
✓ asigurarea unui climat de munca favorabil pentru elevi, personal didactic si nedidactic prin imbunatatirea
comunicarii;
✓ dezvoltarea, in cadrul C.D.S., a unor optionale pe diverse teme;
Optiunea financiara si a dotarilor materiale:
✓ identificarea de agenti economici care sa contribuie la finantarea actiunilor din cadrul scolii;
✓ popularizarea rezultatelor obtinute in cadrul activitatilor educative scolare si extrasco-lare;
✓ realizarea revistelor scolii: "Viata la scoala" - clasele I-IV si "Certitudini" - clasele V-VIII
S7. Atragerea de resurse de finanțare si gestionarea eficientă a celor existente
Opțiunea curriculum:
✓ tematica orelor educative va cuprinde aspecte ce țin de păstrarea si întreținerea bazei materiale a scolii;
✓ includerea, în cadrul lecțiilor, a elementelor educative de păstrare si întreținere a bazei materiale;
✓ realizarea unor investiții în cadrul Programului Operațional Regio, axa prioritară privind îmbunătățirea
infrastructurii sociale;
Opțiunea financiară si a dotărilor materiale:
✓ proiecte de buget fundamentate care să acopere cheltuielile de întreținere si reparații;
✓ realizarea unei execuții bugetare echilibrate- procurarea de fonduri extrabugetare;
✓ realizarea programelor de achiziții de bunuri si servicii în condițiile legii;
✓ aplicarea prevederilor managementului scolar pentru recuperarea pagubelor produse de elevi.
Opțiunea investiției în resursa umană:
✓ asumarea răspunderii personalului didactic privind păstrarea patrimoniului scolii;
✓ implicarea membrilor CA în gestionarea bunurilor si recuperarea pagubelor;
✓ instituirea unui premiu pentru motivarea elevilor si cadrelor didactice privind păstrarea bunurilor materiale
ale scolii.
Opțiunea relații comunitare:
✓ colaborarea cu comitetele de părinți ale claselor;
✓ implicarea Consiliului Reprezentativ al Părinților în identificarea de noi resurse de finanțare.
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REZULTATE ASTEPTATE
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

scaderea cu 50% a absentelor nemotivate ale elevilor;
implicarea unui numar mai mare de elevi din ciclul gimnazial care sa participe la olimpiade si concursuri;
obtinerea unui numar dublu de premii la olimpiade si concursuri;
implicarea tuturor cadrelor didactice in realizarea de activitati extrascolare si extracu-rriculare in parteneriat
cu comunitatea;
implicarea cadrelor didactice in initierea de proiecte
toate cadrele didactice sa utilizeze tehnologiile informationale si liniile de comunicare existente;
existenta contractelor de parteneriat;
existenta programului de activitate extrascolara.

Programe operationale de dezvoltare
Nr.
crt.
1.

Domenii funcționale

Programe de dezvoltare

Perioada

MANAGEMENTUL
INSTITUȚIONAL

2018- 2022

2.

CURRICULUM

2018- 2022

T1, T3

3.

MANAGEMENTUL
CALITĂȚII

2018- 2022

T1, T2, T6

4.

MANAGEMENTUL
RESURSELOR UMANE
EDUCAȚIE
PERMANENTĂ
PROIECTE ȘI
PROGRAME
RELAȚII CU PUBLICUL
ȘI IMAGINE

Evaluarea calității activității personalului din unitatea de
învățămînt
Parteneriat educațional cu autoritățile locale și cu organizațiile
sindicale
Evaluarea curriculum- ului local, a activității extracurriculare, a
calității serviciilor educaționale, a ofertei educaționale
- Reducerea fenomenului violenței în mediul școlar
- Consilierea școlară la cabinetul de asistență psihopedagogică al
școlii
Formarea continuă și dezvoltarea profesională a personalului
didactic/ didactic auxiliar din unitatea școlară
Planificarea strategică a ofertei educaționale și diversificarea
ofertei de activități extracurriculare
Participarea la proiecteleeducaționale în vederea valorificării
potențialului elevilor și a formării lor ca cetățeni proactivi
Comunicarea cu partenerii educaționali și promovarea imaginii
unității de învățământ în comunitatea locală

Ținta
strategică
T1, T2,
T3, T4,
T5, T6, T7

2018- 2022

T1, T2,
T6, T7
T1, T3, T5

5.
6.
7.

2018- 2022
2018- 2022
2018- 2022

T1, T3,
T5, T6, T7
T1, T2,
T5, T6

IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
1.1. Evaluarea calităţi activităţii personalului din unitatea de învăţământ
Nr.
crt.

Activităţi

Perioada de
implementare

Responsabili

Resurse
materiale

Indicatori de performanță

1

Evaluarea calităţii activităţii
personalului din unitatea școlară

2018-2022
Anual

Responsabili
comisii
metodice
Directori

- graficul de
monitorizare şi
control
Planurile- cadru,
Planificarea și
proiectarea
unităților de
învățare

existenţa graficului de
monitorizare şi control
existent fișelor de observare a
lecției
existenţa procedurii specifice
numărul de cadre didactice
asistate
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2

Evaluarea responsabililor
comisiilor metodice

2018-2022
Anual

Director
Directori
adjuncţi

- graficul
perioadelor de
evaluare

3

Controlul elaborării procedurilor
organizaţiilor şcolare, în
conformitate cu O.S.G.G. nr. 600
/2017

2018-2022
Anual

- documente
legislative

5

Promovarea educaţiei incluzive
şi dezvoltarea alternativelor
educaţionale

2018-2022
Anual

Directori
Comisiia de
control
managerial
intern
Directori
Cadre didactice

6

Monitorizarea gradului de
cuprindere a elevilor în sistemul
de învăţământ în vederea
micşorării abandonului şcolar.

2018-2022
Anual

Directori
Cadre didactice

7

Monitorizarea calităţii serviciilor
de consiliere şi orientare în
vederea orientării școlare și
profesionale a elevilor

2018-2022
Anual

Directori
Diriginți
Consilierul
şcolar

- existenţa planurilor
manageriale
- existența programelor de
activitate
- existența
rapoartelor/proceselor verbale
- existența instrumentelor de
evaluare
existenţa procedurilor
existenţa deciziilor
evidenţa înregistrărilor din
procesele verbale

- analiza de
nevoi documente
legislative
regulamente
note de control
documente
şcolare

- existenţa procedurii specifice

regulamente
documente
şcolare
procese verbale

- număru parteneriatelor
educaţionale cu liceele în
creştere cu 1% anual

- scăderea abandonului şcolar
cu cel puţin 2% faţă de anul
precedent

1.2. Parteneriat educaţional cu autorităţile locale şi cu organizaţiile sindicale
1

Corelarea ofertei
educaţionale, la nivelul
unităţii şcolare, cu nevoile de
calificare identificate la
nivelul capitalei, în vederea
inserţiei
profesionale a absolvenţilor

2018 - 2022
Anual

Directori
Cadre
didactice

analiza de
nevoi
cadrul
normativ
oferta
educaţională

procentul unităţilor şcolare
implicate în acţiuni din
cadrul unor reţele
parteneriale
existenţa bazei de date

2

Reabilitarea infrastructurii
şcolii prin programe
investiţionale derulate de
autorităţile locale
Dezvoltarea de parteneriate
educaţionale cu autorităţile
locale, agenţi economici,
ONG-uri, în vederea
asigurării unui mediu şcolar
atractiv.

2018 -2022
Anual

Directori
-Administrator
de gestiune
Consiliul local
Directori
Cadre
didactice

- documente
legislative parteneriate

- existența listei cu necesarul
lucrărilor de reabilitare
- proces- verbal de recepție a
lucrărilor
- numărul proiectelor, în
procent de creştere faţă de
anul precedent numărul
parteneriatelor în creștere
față de anul trecut

3

2018- 2022
Anual

regulamente
metodologii
programe
şcolare
procese
verbale

2. Evaluarea calităţii curriculum-lui local, a activităţilor extracurriculare, a calităţii serviciilor educaţionale – a ofertei
educaţionale
Nr.
crt.

Activităţi

Perioada de
implementare

Responsabili

Resurse
materiale

Indicatori de performanţă
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1

Monitorizarea calităţii serviciilor
educaţionale din perspectiva
pregătirii pentru o societate
bazată pe cunoaştere şi
promovarea unei dezvoltări
durabile.

2018- 2022
Anual

Directori
Cadre didactice

2

Aplicarea curriculum-ului
naţional şi creşterea calităţii
procesului de predare-învăţareevaluare, la nivelul unităţii de
învăţământ în vederea realizării
standardelor europene.

2018- 2022
Anual

Directori
Cadre didactice

3

Consilierea cadrelor didactice în
procesul de eficientizare a
activităţii de predare, învăţare şi
evaluare, în vederea atingerii
standardelor de performanţă în
raport cu beneficiarii primari ai
educaţiei.
Aplicarea unei politici de
integrare, recuperare, pentru toţi
elevii şi prevenirea totală a
abandonului şcolar

2018- 2022
Anual

Directori
Cadre didactice

- regulamente,
metodologii,
programe
şcolare
documente
şcolare

2018-2022
Anual

Directori
Coordonatorul
de programe și
proiecte
educative

- calendarului
activităţilor
educative şi
extraşcolare

4

planul
managerial al
unității de
învățământ
documente
MEN
oferta de
formare
a CCD a
Municipiului
Bucureşti
- analiza de
nevoi
rapoarte de
analiză a
activităţii
şcolare
documente de
proiectare

numărul de cadre didactice care
utilizează instrumentele de
evaluare a rezultatelor învăţării,
prin îmbinarea evaluarii
performanţelor individuale cu
evaluarea performanţelor de
grup
statistici rezultate la examene şi
concursuri şcolare

gradul de satisfacţie al
beneficiarilor educaţiei (elevii şi
familiile acestora)
numărul câştigătorilor la
olimpiade şi concursuri
scăderea abandonului şcolar cu
cel puţin 2% faţă de anul
precedent
statistici rezultate la examene şi
concursuri şcolare
scăderea abandonului şcolar cu
cel puțin 2% față de anul
precedent
- scăderea abandonului şcolar
cu cel puţin 2% faţă de anul
precedent - rata de absolvire, ca
procent de creştere faţă de
perioada anterioară

3.1. Program privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar
3.2. Consilierea şcolară prin Cabinetul de asistenţă psihopedagogică al școlii
1

2

3

4

Dezvoltarea unui management
instituţional centrat pe
consolidarea şi întărirea
acţiunilor de prevenire, abordare
şi gestionare a violenţei în
mediul şcolar.
Proiectarea, implementarea şi
evaluarea unor strategii de
intervenţie antiviolenţă
Întărirea parteneriatului cu
instituţii cu responsabilităţi în
prevenirea şi combaterea
fenomenelor de violenţă la
nivelul unităţii şcolare.
Promovarea exemplelor de bune
practici la nivelul unităţiI şcolare
în domeniul
iniţiativelor/proiectelor
antiviolenţă

2018- 2022
Anual

Consilier școlar
Directori
Cadre didactice

plan de acţiuni
strategia MECS
parteneriate

numărul punctelor de informare
documentară
scăderea abandonului şcolar cu
cel puţin 2% faţă de anul
precedent - numărul
programelor proiectate

2018- 2022
Anual

Consilier școlar
Directori
Cadre didactice

plan de acţiuni
strategia MEN
parteneriate

- numărul programelor specifice
derulate

Directori

plan de acţiuni strategia MEN
- parteneriate

număr activităţi
număr parteneriate

Coordonator de
programe și
proiecte
educaționale
Directori
Consilier școlar

plan de acţiuni
strategia MEN
parteneriate calendarul
activităţilor
educative

gradul de satisfacţie a cadrelor
didactice, elevi, părinţi
numărul de diseminări
numărul de apariţii pozitive în
mass-media

2018- 2022
Anual

2018- 2022
Anual
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4. Formare continuă şi dezvoltare profesională, a personalului didactic din învăţământul preuniversitar din unitatea
de învățământ
1

Asigurarea unui echilibru
cantitativ şi calitativ al ofertei şi
cererii de cadre didactice, astfel
încît procesul de educaţie să fie
asigurat cu cadre didactice
calificate.

2018- 2022
Anual

Organizarea înscrierii la
examenele profesionale şi
derularea acestora

2018- 2022
Anual

3

Participarea la cursuri de
formare continuă

2018- 2022
Anual

4

Derularea activităţii de
consiliere a cadrelor didactice în
procesul de eficientizare a
activităţii de predare, învăţare şi
evaluare, în vederea atingerii
standardelor de performanţă, în
raport cu beneficiarii primari ai
educaţiei.

201820122Anual

2

Directori
Cadre didactice

Directori
Cadre didactice
Director CCD
Directori
Cadre didactice

Directori
Mentori

analiza de nevoi
- cadrul normativ
-oferta de cursuri
- normative
elaborate de MEN
- baza de date,

existenţa bazei de date
numărul de catedre ocupate de
personal calificat

analiza de nevoi
cadrul normativ
ofertele
universităţilor

- creşterea numărului de cadre
didactice care au promovat
examenul de definitivat, grade
didactice , cu 3%

analiza de nevoi
cadrul normativ
oferta CCD ofertele
universităţilor

- rata de participare la cursuri în
creştere cu cel puţin 3% faţă de
anul precedent

documente
legislative parteneriate
plan de activităţi

număr de activităţi de consiliere
număr de activităţi de
îndrumare
procese verbale

5. Planificarea strategică a ofertei educaționale și diversificarea ofertei de activități extrașcolare
1

Adaptarea ofertei educaţionale la
nevoile de dezvoltare durabilă, la
nivel local/municipal, precum şi
la nevoile de dezvoltare
personală ale elevilor.

2018- 2022
Anual

Directori
Consilier școlar
Cadre didactice

plan de acţiuni
oferta
educaţională parteneriate

6. Participarea la proiectele educaționale în vederea valorificării potențialului elevilor și

cetățeni europeni proactivi
1

Consilierea cadrelor didactice în
vederea implicării în proiecte şi
programe de cooperare
internaţională în scopul
integrării europene prin educaţie
şi formare profesională.

2018- 2022
Anual

Coordonator de
programe și
proiecte
educaționale
Directori

plan de acţiuni
legislaţie
specifică
proiecte şi
programe

existenţa parteneriatelor
numărul unităților școlare
implicate în parteneriate
- numărul instituțiilor, ONGurilor implicate în parteneriate

a formării lor ca
numărul profesorilor participanţi
existenţa documentelor de
prezentare
- procese- verbale
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2

3

4

Derularea proiectelor initiate de
unitatea școlară, fără finanțare
MEN

2018- 2022
Anual

Promovarea şi organizarea
activităţilor educative
nonformale, care să determine
conduite pozitive şi un stil de
viaţă sănătos: mental,
emoţional, fizic şi socio-moral.
Monitorizarea orelor de
dirigenţie

2018- 2022
Anual

2018- 2022
Anual

Directori
Coordonator de
programe și
proiecte
educaționale
Cadre didactice
Coordonator de
programe și
proiecte
Directori
Coordonator de
programe și
proiecte
educative
Directori

legislaţie
specifică
proiecte şi
programe

existenţa proiectelor
numărul proiectelor
numărul cadrelor didactice
participante

plan de acţiuni
legislaţie
specifică
proiecte şi
programe

existenţa documentelor de
planificare, organizare, evaluare
- existenţa procedurilor specifice
numărul proiectelor educative

plan de acţiuni
legislaţie
specifică
proiecte şi
programe

existenţa documentelor de
planificare, organizare, evaluare
- existenţa graficului de
asistență la orele de dirigenţie
numărul fişelor de evaluare a
orelor de dirigenţie

7. Comunicarea cu partenerii educaționali, cu reprezentanții comunității locale și reprezentanții mass-media
1

Asigurarea transparenţei
instituţionale, în limitele legii.

2018- 2022
Anual

Directori

- legislaţia
privind
asigurarea
transparenţei
instituţionale

înregistrarea petiţiilor
numărul petiţiilor în scădere
faţă de anul precedent

2

Promovarea unei politici de
imagine pro-activă,
prin
dezvoltarea
şi
perfecţionarea
sistemului
de comunicare şi
relaţionare, cu partenerii
educaţionali
Promovarea unei politici de
imagine pro-activă,
prin
dezvoltarea
şi
perfecţionarea
sistemului
de comunicare şi
relaţionare, cu unităţile de
învăţământ

2018-2022
Anual

Directori
Responsabil
promovarea
imaginii

- legislaţia
privind
asigurarea
transparenţei
instituţionale

existenţa materialelor
promoţionale: flyere de
prezentare, mape, pixuri,
artefacte
numărul aprecierilor scrise

2018-2022
Anual

Directori

- legislaţia
privind
asigurarea
transparenţei
instituţionale

numărul audienţelor
numărul întâlnirilor de consiliere
numărul aprecierilor scrise

3

Monitorizare. Evaluare
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Elaborarea graficului de monitorizare si control
Fise de observare a lecției
Rapoarte, procese verbal
Rapoarte semestriale si anuale în cadrul CA
Existența si aplicarea procedurilor
Baza de date a unității scolare
Planuri remediale, fise de monitorizare a activității
Sedințe de analiză privind impactul aplicării proiectului de dezvoltare
Portofoliile comisiilor/profesorilor/profesorilor diriginți
Chestionare inițiale si finale
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Evaluarea implementării proiectului de dezvoltare instituțională se va realiza prin:
✓ autoevaluare anuală, efectuată în baza planurilor operaționale anuale de activitate, rezultatele desprinse
fiind incluse în raportul anual;
✓ evaluarea finală, realizată în ultimul an de implementare, rezultatele fiind incluse în Raportul de evaluare
finală;
✓ evaluarea ocazională, efectuată numai în cazul unor schimbari majore în Programul de activitate al unității
scolare si în alte documente de politici în domeniul educației.

Plan operational, an scolar 2018-2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obiectivele specifice și țintele școlii pentru perioada 2018-2019
Acțiuni pentru școală (incluzând responsabilitățile, termenele și resursele)
Planul de dezvoltare profesională a personalului pentru anul 2018 -2019
Planul de parteneriat al școlii
Planul de eficientizare a activității manageriale
Monitorizarea și evaluarea planului

1. Obiectivele specifice și țintele școlii pentru perioada 2016-2017
Obiective(Smart)
S1.O1. Asigurarea accesului tuturor elevilor și cadrelor
didactice din scoală la tehnologia modernă de
calcul și comunicare;
S2.O2. Dezvoltarea la elevi a competențelor de bază
necesare într-o societate și economie bazate
pe cunoaștere (deprinderile în domeniul
tehnologiei informatice, cultura tehnologică,
spiritul antrepenorial și competențe sociale);
S3.O3. Sprijinirea elevilor care provin din familii
defavorizate în vederea finalizării claselor
P-VIII;
S4.O4. Crearea în scoală a unui climat de siguranță
fizică și psihică;
S5.O5. Dezvoltarea ofertei de activități extrașcolare și
a petrecerii timpului liber prin implicarea
partenerilor din comunitate în aceste activită ți;

Ținte strategice
S1. Realizarea cadrului general adecvat pentru
o educație de calitate pentru toți elevii, prin
accesul la informație și utilizarea noilor
tehnologii;
S2. Realizarea unui învățământ axat pe
aplicarea metodelor de predare activparticipative și îmbinarea lor cu cele
tradiționale, într-un mod optim, urmărind
creșterea actului educativ;
S3. Diminuarea eșecului școlar și găsirea unor
soluții, pentru prevenirea și remedierea
acestuia;
S4. Crearea unui climat de siguran ță fizică și
libertate spirituală în scoală, educarea în
spiritul disciplinei și respectului reciproc;

S5.O6. Dezvoltarea unui CDȘ adecvat nevoilor
identificate în educație ținând cont și de
opțiunile părinților și elevilor;

S5. Facilitarea participării cadrelor didactice la
cursuri de formare continuă și perfecționare
în vederea îmbunătățirii procesului
instructiv-educativ.

S5.O7. Extinderea colaborării școlii cu alte instituții de
învățământ din București și din U.E., cu actori
de bază din comunitate (autoritățile locale,
biserică, politie, jandarmerie, ONG-uri);

S6. Promovarea imaginii unității de învățământ
pe plan național, regional, județean, local;

S6.O8. Centrarea managementului resurselor umane
pe recrutarea, motivarea și menținerea
profesorilor cu rezultate bune în pregătirea
elevilor;

S7. Atragerea de resurse de finanțare si
gestionarea, întreținerea si menținerea
funcționalității patrimoniului scolar.

S6.O9. Creșterea performanțelor profesionale a
personalului școlii prin participarea la cursuri
de formare continuă/ perfecționare.
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Tinte strategice 1,2
Practicarea unui management al resurselor umane astfel încât colectivul de cadre didactice să pună în
aplicare metode moderne de instruire folosind cunostintele dobandite la cursurile de perfectionare si
mijloacele moderne de care dispune Scoala Gimnaziala „Sf. Andrei”
Nr.
crt.
1.

Domeniul

2.

Resurse umane

3.

Resurse materiale și
financiare
Relatii comunicare

4.

Curriculum

Optiuni strategice

Termen

O1. Implicarea cadrelor didactice care au urmat cursuri de
formare în specialitate și în metodica disciplinei, în
conformitate cu oferta furnizorilor de formare continuă, în
diferite comisii ale școlii și în activități desfășurate la nivel
de școală, sector, municipiu, regional
O2. Formarea continuă a cadrelor didactice, în vederea
aplicării metodelor de învățare și evaluare pe bază
standardelor de calitate, prin participarea la cursul de
pregătire organizat de CCD București și de alți furnizori de
formare.
O3. Folosirea surselor extrabugetare pentru finantarea
cursurilor de formare a cadrelor didactice
O4. Dezvoltarea unor parteneriate educaționale cu furnizorii
de formare profesională, cu Departamentul de pregătire a
personalului didactic din diferite Universitati

Anual

Permanent

Anual
Permanent

Tinta Strategică 3
Diminuarea eșecului școlar și găsirea unor soluții pentru prevenirea și remedierea acestuia
Nr.crt. Domeniul funcțional
1.
Curriculum

2.

Resurse umane

3.

Resurse materiale
și financiare

4.

Relații comunitare

Opțiuni strategice
O5. Întocmirea curriculum-ului pentru pachetul de
activitate de sprijinire din cadrul programului Ș coala
după Ș coala;
O6. Implicarea activă a elevilor diriginților, a
consilierilor școlari în desfășurarea proiectului de
activități;
O7. Aplicarea de proiecte pentru obținerea de finanțări
europene și folosirea eficientă a resurselor locale și
extrabugetare;
O8. Proiectarea și derularea unor activități de
consiliere socială și profesională cu părinții;
O9. Implicarea partenerilor comunitari în realizarea de
programe și proiecte.

Termene
Semestrul II

Permanent

Permanent

Semestrial

Ținte strategice 4, 5
Realizarea unei oferte curriculare adaptabile la nevoile de instruire

Nr.
crt.
1.

Domeniul

Optiuni strategice
O10. Identificarea planului cadru și a programei de
învățamânt pentru clasa pregătitoare

Curriculum

Termen
Septembrie

011. Identificarea programelor d e învățămant CDȘ
2.

Resurse umane

O12. Promovarea unui climat de comunicare bazat pe respect
reciproc si competiție
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3.

Resurse materiale
și financiare

4.

Relații
comunicare

O13. Folosirea bazei materiale sportive existente și a dotărilor
cabinetelor, laboratoarele pentru dobândirea competențelor
specifice.
O14. Stabilirea de parteneriate cu Poli ția, Jandarmeria,
Biserica, ONG-uri

Permanent

Permanent

Prioritatea: Creșterea calității de informare și consiliere școlară
Program pentru asigurarea calității activității didactice
S1.S2. Realizarea cadrului general adecvat pentru o educa ție de calitate pentru toți elevii, prin accesul la
informatie și utilizarea noilor tehnologii.
O1. Asigurarea accesului tuturor elevilor și cadrelor didactice din scoală la tehnologia modernă de calcul
și comunicare.
Acțiuni pentru
atingerea
obiectivelor
1. Constituirea unui
grup de lucru
pentru asigurarea
egalității de șanse
în educație

umane

Resurse
materiale

Termene

Responsabili

Cadre
didactice

Plan de
acțiune

-

14 sept.
2018

Echipa
managerială

2. Identificarea
elevilor
defavorizați

CMBRAE
Diriginții
Învățătorii

Situații
statistice

Surse
proprii

Semestrial

3. Continuarea
îmbunătățirii
cabinetului
psihopedagogic

Consilier
Psihopedagog

Mobilier
Planșe
Consuma
bile

MEC
POSDRU

Noi. 2018

4. Extinderea
laboratorului de
informatica

Comisia
metodică
tehnică

5. Extinderea
bibliotecii cu
materiale noi

Cadrele
didactice
Părinții
Instituții
partenere

financiare

Componente Sponsorizari Dec. 2018
calculatoare
Resurse
extrabugetare
Spații de
întâlnire
Baza
materială

Semestrial
Donații
Dotări
personaleprofesori

Indicatori de
performanță

Existența
procedurii
specificeExistența
grupului de
lucru
Grupul de lucru
Stabilirea
Consilierul
categoriilor de
psihopedagog elevi cu nevoi
speciale și a
elevilor
defavoizați din
punct de vedere
material
Directorul
Atingerea
Consilierul
țintelor și a
psihopedagog
obiectivelor
Prof. Gurau
Îndeplinirea
Anamaria
misiunii
Directorul
Achiziționarea a
Directorii
cel puțin 10
adjuncți
calculatoare
Prof. Nanu
Ioana
Bibliotecar
Identificarea și
Contabil
atragerea de
Director
sponsori
Cadre didactice Întruniri ale
Comisiei pentru
Părinți
relații cu
comunitatea
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Prioritatea: Găsirea unor soluții pentru prevenirea și remedierea eșecului școlar
Plan de îmbunătățire a rezultatelor obținute de elevii școlii la manifestari culturale și sportive
S3. Diminuarea eșecului școlar și găsirea unor soluții, pentru prevenirea și remedierea acestuia
S4.Crearea unui climat de siguranță fizică și spirituală în școală, educarea în spiritul disciplinei și
respectului reciproc
O3. Sprijinirea elevilor care provin din familii defavorizate în vederea finalizării claselor P -VIII
O4. Crearea în școală a unui climat de siguranță fizică și psihică
Resurse
Nr.
Crt.
1.

2.

3.

4.

5.

Activități
Coordonarea
elevilor în
descoperirea
modalităților în
care învață cel
mai bine
Realizarea, cu
prioritate, a
activităților de
învățare în
raport cu
activitățile de
predare
Desfășurarea
unor lecții
atractive și
diferențiateLecții
demonstrative
Ședințta
Consiliului
elevilor cu
tema Op ț iuni ș i
perspective

Ședinta de
analiză în
cadrul
Consiliului
Profesoral

Umane

Materiale

Financiare

Termene

Responsabili

Cadre
didactice
elevi

Chestionare

Surse
proprii

Permanent

Comisia de
monitorizare
a
rezultatelor
școlare

Indicatori de
performanță
Procentul de
97% de
promovare a
examenului de
absolvire

Cadre
didactice

Fișe de
progres

Surse
extrabugetare

Permanent

Comisia
pentru
curriculum

Gradul de
adecvare a
strategiilor în
raport cu
trebuințele
elevilor

Cadre
didactice

Fișe de
asistenta

Surse
extrabugetare

Lunar

Șefii de
catedră
Directorii

Rezultate
obținute ca
urmare a
acțiunilor
desfășurate

Cadrele
didactice
Elevii
Consilierul
psihope
dagog

Chestionare
Puncte de
informare

Surse
proprii

Februarie
2019

Directorii
Consilierul
educativ
Președintele
Consiliului
elevilor

Rapoarte
Șefii de
semes-triale,
catedră
Responsaanuale
bilii de arii

Surse
proprii

Semes
trial, anual

Directorii
Comisia
pentru
curriculum

Diminuarea
cazurilor de
nemulțumire a
elevilor,
părinților
referitor la
procesul de
evaluare
Performanțe
obținute la
olimpiade și
concursuri

Prioritatea: Dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea locală
Plan de promovare a activității școlii
S5. Promovarea imaginii unității școlare pe plan local, județean, național;
O5. Dezvoltarea ofertei de activită ți extrașcolare și a petrecerii timpului prin implicarea partenerilor din
comunitate;
O7. Extinderea colaborării școlii cu alte instituții de învățământ din București și din U.E., cu actori de
bază din comunitate (autoritățile locale, biserică, poliția, jandarmeria, ONG-uri);
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Resurse
Activități

Termene

Responsabil
i

Indicatori de
performanta

-

septembrie

Directorul
Directorii
adjuncți

Existența
procedurii
specifice

Chestionare

-

permanent

Comisia de
promovare a
imaginii școlii
Consilierul
educativ

Partenerii
interniexterni

Parteneriate
incheiate

Surse proprii

anual

Directorul C.A.

4. Realizarea
de noi
proiecte,
parteneriate
cu școli de pe
plan local,
judetean,
național

Cadrele
didactice
Reprezentanți ai
comuni-tății

Materiale
informative
Proiectul pe
suport
electronic
Consumabil
e

Resurse
extrabugetar
e

2018/201
9

Consilierul
educativ
Directorii
adjuncți

5.
Popularizarea
ofertei
educaționale
pe internet
6.
Popularizarea
performanțelo
r școlare

Analistul
programato
r
Diriginții
Învățătorii
Diriginții
Învățătorii

Cabinetul de
informatica
Site-ul scolii

Resurse
extrabugetar
e

anual

Consilierul
educativ

Creșterea
mediei de
admitere în
clasa a IX-a
Realizarea
integrală a
planului de
școlarizare
Existența
parteneriatelo
r cu
reprezentanți
ai comunității
Atingerea
țintelor și
realizarea
obiectivelor
Obținerea
rezultatelor
așteptate
Îndeplinirea
misiunii
Existența a cel
putin 5
vizitatori pe
site-ul școlii

Pliante
Revista
scolii
Site-ul scolii

Surse proprii

mai

Consilierul
educativ
Comisia de
promovare a
imaginii școlii

Apariția a cel
puțin două
numere pe an
a revistei școlii

7. Organizarea
zilei școlii

Cadrele
didactice
Elevii

Materiale
informative
Plianteprogram

Surse proprii

noiembrie

Consilierul
educativ

Participarea
întregului corp
profesoral și a
cel puțin 80%
din elevii școlii
la
manifestările
organizate

umane

materiale

financiare

1. Constituirea
Comisiei de
promovare a
imaginii școlii

Cadrele
didactice

Procesverbal de
constituire

2. Corelarea
ofertei
educative a
unității de
învățământ cu
nevoile
identificate

Cadrele
didactice

3. Parteneriat
educațional cu
autoritățile
locale
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S5. Promovarea imaginii unității de învățământ pe plan național, regional, județean, local;
O6.Dezvoltarea unui CDȘ adecvat nevoilor identificate în educa ție ținând cont și de opțiunile părinților și
elevilor;
Activități

Resurse
materiale

umane

Termene

Responsabili

Indicatori de
performanță

financiare

Diriginți
Învățători
Elevi
Părinti

Chestionare
Reglementările
în vigoare
privind
organizarea
CDȘ

Surse
extrabugetare

anual

Directorul
Comisia
Pentru
Curriculum

Alcătuirea unui
centralizator al
opțiunilor

2. Identificarea
resurselor
existente în
vederea
alcătuirii CDȘ

Cadre
didactice

Baza materială

Surse
extrabugetare

Decembrie
2018

Directorii
Comisia
Pentru
Curriculum

Listarea
resurselor
existente privind
potențialele
optionale

3. Realizarea
ofertei școlii în
funcție de
nevoile
beneficiarilor și
de resursele
existente

Cadre
didactice

Spații și dotări
Reglementarile
în vigoare
privind
organizarea
CDȘ

Surse
extrabugetare

Ianuarie-mai
2019

Directorii
Comisia
Pentru
Curriculum

Oferta pentru anul
următor de studiu
să contină cel
putin cinci
opționale

1. Identificarea
cererii și nevoii
de educație a
beneficiarilor

Prioritatea: Participarea cadrelor didactice la programe de instruire modernă
Plan de formare continuă a cadrelor didactice și didactice auxiliare
S6. Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare cont inuă și perfecționare în vederea
îmbunătățirii procesului instructiv-educativ.
O8. Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea și menținerea profesorilor cu
rezultate bune în pregătirea elevilor;
O9. Creșterea performanțelor profesionale a personalului școlii prin participarea la cursuri de formare
continuă/perfecționare.
Activități
umane
1.Identifica-rea
nevoilor de
formare a
membrilor
Consiliului de
Administratie și a
directorilor școlii
2.Identificarea
ofertei de
formare
profesională și a

Resurse
materiale

Termene

Responsabili

Indicatori de
performanță

financiare

Membrii C.A.
directorii

Chestionare
grafice
Centraliza-tor
opțiuni

Surse
proprii

Sept.
2018

Responsabilul
cu dezvoltarea
profesională și
perfecționarea
cadrelor
didactice

Dezbaterea în
Consiliul profesoral
privind nevoia de
formare

Membrii
CA
Directorii
Cadrele

Materiale de
analiza

Surse
proprii

Sept.
2016
Oct.
2018

Responsabilul
cu dezvoltarea
profesională și
perfecționarea

Posibilități de
formare
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furnizorilor de
formare
profesională

didactice

cadrelor
didactice

3.Participarea la
cursuri de
formare

Furnizori de
formare

Bază de date
Panouri
afisaj

4.Prezenta-rea în
cadrul Consiliului
Profesoral a
noutăților
legislative în
domeniu
5.Realizarea si
respectarea
Regulamentului
de ordine
interioara
6.Organizarea
Consiliului de
Administratie

Cadrele
didactice

7.Organizarea
Comisiilor pe
probleme și a
celor permanente
8.Dezvoltarea
legăturii școlii cu
părinții
Parteneriate

Sumele
necesare
achitarii
cursurilor

Periodic

Responsabilul
cu dezvoltarea
profesională și
perfecționarea
cadrelor
didactice

Materiale de
analiza

Periodic

Directorii

Cadrele
didactice
Elevii
Parintii

Proceseverbale

Permanent

Directorii

Respectarea de
către toți
participanții la
educație a R.O.I.

Cadrele
didactice

Reglementări în
vigoare
Logistică

Sep.

Director

Proiectarea/
organizarea a
100% din Comisii

Consiliul de
Administrație

Reglementări în vigoare
Logistică

Sep.

Director

Monitorizarea
activităților

Diriginți
Părinți

Parteneriate

Permanent

Director
Consilier
educativ

Implicarea activă
a 50% dintre
părinți în
activitatea
școlară

Surse
extrabugetare

Întruniri tematice
de catedră
Intruniri tematice
semestriale la nivel
de sector
Realizarea orelor
obligatorii formare
a tuturor cadrelor
didactice

Prioritatea: Participarea cadrelor didactice la programe de instruire moderne
Program de eficientizare a activită ții manageriale
S6. Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă și perfecționare în vederea
îmbunătățirii procesului instructiv-educativ.
O8. Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea și menținerea profesorilor cu
rezultate bune în pregătirea elevilor;
O9. Creșterea performanțelor profesionale a personalului școlii prin participarea la cursuri de formare
continuă/perfecționare.

Activități
umane

Resurse
materiale

Termene

Responsabili

financiare
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1.Realizarea
analizei și a
diagnozei
activității
desfășurate
în anul
școlar
anterior
2.Analiza și
diagnoza
activității de
formare și
dezvoltare
profesională
a cadrelor
didactice

Responsabili
i Comisiilor
metodice

Rapoartel
e de
analiză

Surse proprii

Octombrie

Directorul

Publicarea/Afișarea
raportului de analiză

Responsabili
i Comisiilor
metodice

Proceseverbale

Resurse
bugetare și
extrabugetare

Octombrie

Responsabilu
l Comisiei de
formare și
perfecționare

Publicarea/Afișarea
raportului de analiză

3.Elaborarea
planurilor
manageriale
ale
comisiilor pe
domenii de
activitate
4.Elaborarea
planurilor
manageriale
ale
comisiilor pe
domenii de
activitate
5.Proiectare
a activității
de asistențe
la activități
didactice
pentru anul
școlar în
curs

Cadrele
didactice

Rapoarte
de analiză
pentru
anul
școlar
anterior

Resurse proprii

Octombrie

Directorul
Responsabilii
Comisiilor
metodice

Aprobarea în C.A. a
planurilor
manageriale ale
comisiilor

Cadrele
didactice

Rapoarte
de analiză
pentru
anul
școlar
anterior

Resurse
bugetare

Octombrie

Directorul
Responsabilii
Comisiilor

Aprobarea în C.A. a
planurilor
manageriale ale
comisiilor

Cadre
didactice

Metodiști
pentru
inspecția
școlară

Resurse
extrabugetar
e

Octombri
e

Directorii

Publicarea/Afișare
a planului și
graficului de
asistențe la ore ale
directorilor

Monitorizarea si evaluarea în implementare
Pentru implementarea proiectului s-a stabilit competența echipei de monitorizare, implementare și evaluare, precum
și responsabilitatea fiecăruia.
Pentru monitorizare se vor aplica chestionare colaboratorilor. Evaluarea se va realiza în funcție de țintele, opțiunile
stategice și acțiunile concrete. Se vor realiza rapoarte trimestriale privind stadiul implementării Proiectului de
dezvoltare instituțională.
Coordonarea generală a activității va fi realizată de Directorul și Consiliul de Administratie al Școlii.
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Grafic de monitorizare a activită ții PSI
Tipul activității

Activități pentru
atingerea țintei

Coordonare

Constituirea Comisiei
pentru Curriculum

Monitorizare

Participarea cadrelor
didactice la cursuri
de formare

Responsabilul
comisiei de formare
și perfecționare

Semestrial

Diseminare

Realizarea unor
proiecte regionale/
municipale

Consilierul pentru
programe și
proiecte educative

Periodic

Monitorizare

Consolidarea
parteneriatului
școală-polițiecomunitate localăasociația părinților
Prezentarea generală
a rezultatelor
obținute de elevii
școlii

Consilierul pentru
programe și
proiecte educative

Anual

Responsabilii
C.E.A.C.

Iunie

Diseminare

Persoana care
realizează
monitorizarea și
evaluarea
Directorul

Perioada

Indicatori de realizare

Septembrie

Întocmirea documentelor
(decizia de numire și
profilul comisiei)
Întocmirea unei
centralizări cu privire la
numărul de participanți și
a cursurilor urmate în
anul școlar
Realizarea a două
proiecte regionale și
două municipale în anul
școlar
Întocmirea documentelor
care atestă
parteneriatele

Întocmirea rapoartelor de
activitate
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