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Context legislativ
Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2014-2019 este conceput în
conformitate cu următoarele acte normative:
 Legea Educației Naționale nr.1/2011;
 O.M.E.C.T.S. nr. 3753/09.02.2011 privind aplicarea unor măsuri tranzitorii în
sistemul naţional de învăţământ;
 Nota M.E.C.T.S. nr. 209/BO/01.09.2011 privind publicarea Planificărilor
calendaristice;
 O.M.E.C.T.S. nr. 5547/2011, Regulamentul de inspecţiei a unităţilor de
învăţământ preuniversitar;
 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Naționale;
 O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005 cu privire la Regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, modificat şi completat prin
O.M.E.C.T.S. nr. 4106/2010, O.M.E.C.T.S. nr. 5619/2010, şi O.M.E.C.T.S. nr.
4607/2012;
 Raportul Școlii Gimnaziale Aricestii-Rahtivani privind starea și calitatea
învăţământului în anul şcolar 2013-2014;
 LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
 Ordinul M.E.C.T.S nr. 6143/2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de
evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din
învţământul preuniversitar;
 Ordinul nr. 5561/2011 privind aprobarea Metodologia formării continue a
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;
 Ordinul M.E.N nr. 3637/19.06.2014, cu privire la structura anului şcolar 20142015;
 Evaluarea calității în educația preuniversitară, Parlamentul European si Consiliul
Uniunii Europene, Bruxelles, februarie 2001;
 Educaţie şi formare, 2010. Succesul Strategiei de la Lisabona, Comisia
Europeana, 2001;
 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 20132020;
 Programul de Educație și Formare pe parcursul întregii vieți, 2007 – 2013:
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Gruntvig, Jean Monnet – Parlamentul
European și Consiliul Uniunii Europene, 14 iulie 2004; Ministerul Educatiei
Naționale - Organismul intermediar POS DRU – Instrumente Structurale ale
Politicii de Coeziune Economică și Socială a Uniunii Europene, 2007-2013;
 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 04.03.2011, Concluziile Consiliului
Europei privind rolul educaţiei şi formării în cadrul punerii în aplicare a Strategiei
Europa 2020.
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PROIECTULUI

DE

I.

ARGUMENT
“Toate institutiile exista si isi desfasoara activitatea in doua perioade de timp, cea

de azi si cea de maine. Viitorul se se pregateste azi si este, de cele mai multe ori,
irevocabil. De aceea managerii trebuie sa organizeze atat prezentul – probleme
fundamentale ale organizatiei - cat si viitorul. In vremuri de schimbare, managerii nu
trebuie sa-si inchipuie ca viitorul reprezinta o continuare a prezentului. Dimpotriva, ei
trebuie sa se orienteze catre schimbare, atat ca oportunitate, cat si ca amenintare.” (Peter
Drucker, “Managing in Turbulent Times”, 1980).
Schimbarile organizatorice sunt din ce in ce mai importante si mai frecvente. Cu
toate acestea, cand oamenii sunt implicati intr-o situatie, in propria lor activitate, cand
incearca sa inplementeze, se izbesc adesea de dificultati. Schimbarea poate fi
perturbatoare si suparator de imprevizibila, ceea ce detemina oamenii sa-i opuna
rezistenta, iar managerii, coplesiti de nevoia de a gestiona situatia asa cum este – constata
ca o schimbare le poate oferii multe oportunitati de succes.
Schimbarea organizationala nu este un simplu eveniment, ci este un proces
natural, societal, este rezultatul unui proces complex in care se stabileste un echilibru
intre fortele care se opun schimbarii si cele care conduc la schimbarea analizei
campurilor de forta. Ea corespunde unei noi orientari, fundamentale si radical, privind
modalitatile in care organizatia urmeaza sa-si desfasoare activitatea, avand implicatii
esentiale asupra comportamentului tuturor componentilor unei organizatii, de la seful
executiv/directorul unitatii, pana la personalul de executie/cadre didactice, cadre
nedidactice, personal auxiliar.
Schimbarea organizationala presupune modificarea misiunii si a viziunii unei
organizatii/institutii de ivatamant, introducerea de noi tehnologii cu noi tipuri de
activitati, de noi tehnici de predare si evaluare a performantelor angajatilor si
reconceperea sistemului de salarizare, modificari de esenta in structura organizationala,
orientarea spre noi grupuri de clienti – tinta cu alte necesitati si comportament total diferit
decat al clientilor avuti in vedere pana atunci, introducerea sistemului de managemant
prin obiective, si altele.
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In acest sens, planificarea este functia manageriala de start, kilometrul 0 pentru
mangemant. Inainte ca un manager sa organizeze, sa coordoneze si sa controleze, el
trebuie sa aiba un plan, altfel, activivitatile ulterioare (celelalte functii manageriale) nu au
scop sau directie.
De ce Proiectul de Dezvoltare Institutionala ?
Proiectare/ planificarea reprezinta stabilirea traiectului ipotetic de la “ceea ce
este”- starea actuala a sistemului sau procesului organizational- la „ceea c ear trebui sa
fie”- starea dezirabila a sistemului sau a procesului respective.
Proiectul de dezvoltare institutionala, reflecta competentelede manager ale celui
care il elaboreaza si care ar trebui prin acest proiect sa asigure valorificarea maximala a
resurselor curriculare, umane, materiale si financiare ale institutiei pe care le conduce,
functionarea optima in conditiile unui mediu dinamic si competitiv a acesteia.
Pentru ca planificarea presupune proiectarea si estimarea viitoarei evolutii a
organizatiei, incluzand toate activitatile care conduc la definirea obiectivelor si la
determinarea cursurilor de actiune adecvate care sa faca posibila atingerea obictivelor
stabilite.
Proiectul de Dezvoltare Institutionala este rezultatul planificarii strategice, obtinut
prin analiza mediului organizatiei, formularea viziunii si misiunii organizatiei, stabilirea
obiectivelor strategice si formularea strategiilor, in vederea realizarii obiectivelor si
misiunii propuse.
Si nu in ultimul rand, o planificare strategica pentru ca prezinta anumite avantaje
si anume:
- determina managerii sa gandeasca in perspectiva si sa fixeze obiective clare;
- creeaza unitatea de viziune si focalizeaza eforturile tuturor angajatilor catre
actiuni convergente;
- conduce la dezvoltarea standardelor de performanta care permit un control
managerial mult mai eficace;
- planificarea permite organizatiei sa fie mai bine pregatita pentru situatii
neasteptate, adica este instrument de adaptare la schimbare.
Managementul strategic, indispensabil oricarui domeniu de activitate si tip de
organizatie, este o stare de spirit a epocii contemporane, prin care, folosindu-se un sistem
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de metode si tehnici adecvate, se incearca atat detectarea cu anticipatie a principalelor
probleme ce vin din viitor, cat si pregatirea rezolvarii rationale a acestora.
I.1. Argumentarea necesităţii şi oportunităţii întocmirii unui nou PDI pentru perioada
2014 - 2019
În contextul legislativ actual, când se produc o serie de schimbări privind reforma
învăţământului românesc, este imperios necesar ca unitatea noastră de învăţământ să se
înscrie pe coordonatele reformei educaţiei ceea ce impune elaborarea unor noi documente
de proiectare orientate pentru a realiza dezvoltarea instituţională şi recunoaşterea Școlii
Gimnaziale ARICESTII-RAHTIVANI ca furnizoare de servicii educaţionale pentru
nivelul de învăţământ preşcolar, primar si gimnazial.
Ne propunem realizarea unui nou proiect de dezvoltare instituțională cu duratade
cinci ani, al cărui scop principal este furnizarea unei educații de calitate la standarde
europene. Proiectul este un set de intenţii privind orientarea dezvoltării instituţionale
conform misiunii şi a unor scopuri generale de schimbare motivată, a unui sistem de
selectare a opţiunilor strategice de acţiune care să conducă la rezultatele concrete
aşteptate.
Argumentăm alegerea perioadei de viaţă a proiectului pe durata 2014–2019
considerând-o ca optimă pentru realizarea componentei strategice, „perene“ (misiunea,
ţintele, opţiunile strategice) dar şi a componentei operaţionale (programe, activităţi,
acţiuni concrete prin care se ating ţintele).
PDI 2014 - 2019 se doreşte a fi o schimbare, comparativ cu PDI 2013 - 2018 şi
dorește să implementaze noutăţile intervenite în învățământul preuniversitar la nivel
național transpuse la

nivelul Școlii Gimnaziale, comuna ARICESTII-RAHTIVANI.

Noul PDI se dorește un instrument de schimbare a managementului școlii.
Prin noul PDI personalul școlii primeşte o direcţie şi un ţel de îndeplinit, sublinierea
scopurilor şi obiectivelor şcolii. Acesta este un document de lucru pentru şcoală. El se
bazează pe analiza nivelului actual de performanţă, evaluează modul în care
tendinţeleactuale şi factorii care vor acţiona în viitor pot avea un impact asupra şcolii şi
stabileşte priorităţi şi ţinte pentru ameliorarea activităţii viitoare.
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Analizând rezulatele PDI 2013-2018 echipa managerială a regândit PDI 2014-2019
din mai multe perspective:
-strategic - upgradare conceptual-modală şi reevaluare pe direcţia guvernanţei
(management care corelează acţiunea diferiţilor factori umani şi materiali);
-tactic – reorientare procalitativă şi propunere ca sursă de responsabilitate;
-tehnic – reconfigurare ca instrument de lucru şi operaţionalizare proactivă.
Cheia punerii în practică a noului PDI este promovarea drept prioritate strategică a
refundamentării identităţii şcolii. Reconceperea Planului de Dezvoltare Instituţională a
Școlii Gimnaziale ARICESTII-RAHTIVANI vizează instrumentalizarea şi
operaţionalizarea ceea ce strategic şi tactic reprezintă modul de organizare a resursei
umane generatoare de calitate, susţinute, desigur, de resurse financiare asiguratoare
defavorabilităţi. Proiectul de dezvoltare instituțională a scolii trebuie să devină, în mod
real, programul de guvernare a şcolii. Demersul nostru are la bază:


Analiza de opțiuni;



Proiectarea – previziunea – profilarea;



Analiza de stare: diagnoza (în baza datelor obiective) - cognoză (cunoaştere
împărtăşită) – eugnoză ("citire" a realităţii care generează un "anatext"
interpretativ al acesteia, proiectând "viitorul") – prognoza (analiza caracterului
consecinţelor produse de decizie şi de soluţiile prevăzute);



Planificarea - organizarea– monitorizarea;



Analiza de parcurs;



Evaluarea - reanalizarea-revizuirea;



Analiza de impact.
Scopul: Proiectului de Dezvoltare Instituţională este să contribuie la ameliorarea

permanent acalităţii învăţării şi predării printr-un proces de planificare continuă,
regulată, evaluare şi revizuire.
Beneficiile utilizării noului Proiect de Dezvoltare Instituţională:
•va stimula eficacitatea şcolii şi va asigura condiţiile pe baza cărora toţi cei
implicaţi în procesul de planificare şi punere în practică a PDI vor avea o
înţelegere comună asupra politicilor, procedurilor şi practicilor din şcoală;
•va furniza un mecanism pentru stabilirea priorităţilor şi alocarea resurselor;
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• va asigura ameliorarea calităţii învăţării şi predării;
•va asigura ameliorarea calităţii experienţelor elevilor şi va servi la ridicarea
standardelor atinse de elevi.

II.

FUNDAMENTAREA

NOULUI

PROIECT

DE

DEZVOLTARE

INSTITUŢIONALĂ 2014-2019 PE REZULTATELE PROIECTULUI ANTERIOR
2013- 2018

II.1. Studiu diagnostic
SCURT ISTORIC: Unitate de învăţământ cu personalitate juridică, Şcoala AriceştiiRahtivani, include, pe lângă şcoala de centru:
Şcoala Gimnazială, sat Stoeneşti, comuna Ariceştii-Rahtivani,
Grădiniţele cu program normal Ariceştii-Rahtivani, Stoeneşti, Tîrgşoru-Nou
Un istoric al şcolilor şi al grădiniţelor din cadrul acesteia este dificil de realizat,
din cauza lipsei unor documente ori a unor precizări clare.
În Ariceştii-Rahtivani , unitatea şcolară datează din 1935, construcţia clădirii
fiind începută în 1933. Localul avea o singură clasă, era încălzit cu gaze şi avea o
extindere – locuinţă de serviciu pentru cele 2 cadre didactice de aici. Şcoala deţinea
grădină, un teren arabil de 5 ha (după cum reiese procesul-verbal 23/ 1943), cantină
şcolară (la care se servea hrană caldă), o farmacie şcolară, o bibliotecă şcolară şi un
început de muzeu şcolar. Funcţionând ca şcoala mixtă încă de la înfiinţare, a asigurat
şcolarizarea elevilor pentru clasele I-VII, până în 1966, când devine şcoală cu clasele IVIII. Cadrele didactice au dovedit încă de la începuturile activităţii acestei şcoli pregătire
profesională superioară, devotament şi spirit de iniţiativă, unii dintre profesorii de aici au
predat la Şcoala Agricolă Stoeneşti, unitate care a funcţionat până în anii ’70. Din 2011,
şcoala are şi un teren sportiv polivalent.
În Tîrgşoru-Nou, a existat şcoala primară care a funcţionat în localul vechi (al
fostei grădiniţe, local ce există din 1891, fiind extins în 1937). Din 1948 a devenit şcoală
elementară cu 2 cicluri. Unitatea avea în posesie 4 ha teren arabil (prin împroprietărirea
din 1921), 3100 m.p. în vatra satului (Fişa A16/ 1949) şi o casă a cadrelor didactice. În
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1965-1966, s-a dat în folosinţă localul nou, iar în cel vechi a funcţionat grădiniţa. În
2007, gimnaziul a fost desfiinţat, şcoala rămânând doar cu clasele I-IV. Localul a fost
extins şi modernizat, împărţit în două, iar din 2008 în el se află atât grădiniţa, cât şi
clasele ciclului primar.
Şcoala Stoeneşti (actualmente Școala Gimnazială, sat Stoenești) şi-a desfăşurat
activitatea -din anii ’20 până în 1970- în localul actualei grădiniţe, ca şcoala cu clasele IIV. Unitatea avea anexă, livadă şi 5 ha de teren arabil, de asemenea o casă pentru cadrele
didactice. Dacă până în anii ’70 elevii de clasele V-VII (VIII) mergeau la Tîrgşoru-Nou,
odată cu darea în folosinţă a noului local, aici au funcţionat pentru o scurtă perioada
clasele a IX-a şi a X-a pentru întreaga comună Ariceştii-Rahtivani.
Unitate de învățământ cu personalitate juridică, Şcoala Gimnazială, comuna
Ariceştii-Rahtivani funcţioneaza pe baza Deciziei nr. 547/22.02.2011 a Inspectoratului
Şcolar al Judeţului Prahova şi a Hotărârii Consiliului Local al comunei AriceştiiRahtivani, jud. Prahova, nr. 25/17.05.2012. În prezent, are 4 structuri, incluzând 6 grupe
pentru nivelul preşcolar, 12 clase pentru nivelul primar şi 12 clase pe nivelul gimnazial.
În şcoală sunt cuprinşi numai copii din mediul rural şi din Organizaţia Umanitară
Concordia. Astfel, la nivelul întregii unități (PJ) 4,5% sunt copii cu cerințe educative
speciale; 25 % provin din mediu economic precar; 10,5% sunt din familii dezorganizate
și 5,6% din familii monoparentale; 1,93 % fiind orfani.
Demersul diagnostic pe care dorim să îl prezentăm este de fapt diagnoza
organizaţională, stadiul realității din școala noastră. Diagnoza organizaţională realizată de
noi are scopul de a cunoaşte realitatea din școala noastră, nivelul de îndeplinire a țintelor
strategice și a obiectivelor proiectate în perioada 2013- 2018, de a prezenta capacitatea
Școlii Gimnaziale Aricestii-Rahtivani, de a oferi programe de educaţie în conformitate cu
standardele de calitate aprobate la nivel national.
Acest studiu se doreşte o”radiografie” a organizaţiei ţintă Școlii Gimnaziale
Aricestii-Rahtivani realizată în scopul oferirii de informaţii relevante pentru dezvoltarea
instituțională care se concentrează pe următoarele domenii:
I.MANAGEMENT și DEZVOLTARE INSTITUȚIONALÃ;
- Management strategic;
- Management operational;
- Managementul evaluãrii.
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II.PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT: organizare, funcționare, rezultate:
-

Condiții de organizare și funcționare;

-

Activitatea curentă la clasă;

-

Rezultate ale procesului de învățământ.

III.RELATIA CU COMUNITATEA, PARTENERIATE:
-

Relația cu părinții;

-

Relația cu comunitatea locală și parteneriatele încheiate.

IV.RESURSE resursele materiale și financiare:
-

Resurse materiale;

-

Resurse umane;

-

Resurse financiare;

-

Resurse curriculare.

De ce școala realizează acest studiu diagnostic?
Pentru că suntem o școală care are capacitatea de a se autoevalua și prezenta
propriile calități, puncte tari și puncte slabe și bazându-ne pe cunoașterea realității,
stabilirea neconformităților minore și/sau majore, acest studiu ne ajută la stabilirea
măsurilor preventive și corective și ameliorarea activității școlii, realizându-l avem
convingerea că ne va conduce spre o școală europeana mai bună.
Scoala Gimnaziala Aricestii-Rahtivani realizează acest studiu diagnostic pentru ca:
-

să determine stadiul de dezvoltare a unităţii de învăţământ preuniversitar, precum
şi eficienţa internă şi externă a unităţii de învăţământ, pe ultimul ciclu de
învăţământ;

-

să identifice obstacolele/barierele în calea eficienţei resursei umane;

-

să implementeze soluţii pentru a creşte performanţa individuală și/sau colectivă;

-

să îmbunătăţească anumite aspecte ale culturii organizaţiei, aspecte legate de
comunicare;

-

să identifice şi să măsoare diferite atitudini ale cadrelor didactice sau ale unor
grupuri din școală;

-

să se certifice în rigorile unui anumit standard de calitate recunoscut de
comunitatea locală;

-

să fie punct de revizuire si imbunatatire pentru PDI 2013- 2018.
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I.MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALÃ
Diagnoza organizațională pentru perioada 2013–2018 pornește de la analiza
proiectării instituționale, a strategiei de dezvoltare a școlii. În urma evaluării PDI 2013 2018 apreciem concordanța între strategia de dezvoltare a școlii și contextul socioeconomic existent în acea perioadă, corelarea conținuturilor documentelor manageriale
(PDI și planuri manageriale) cu politicile educaționale la nivel național, corelarea cu
prioritățile ISJ Prahova, derivate din strategia de dezvoltare a învățământului
preuniversitar, adaptarea la specificul unitățiide învățământ particular, coerența și
corectitudinea în formularea obiectivelor generale și specifice.

I.Management strategic:
I.1.Proiectul de dezvoltare instituțională al Scolii Gimnaziale Aricestii-Rahtivani,
elaborat pentru perioada 2013–2018, înregistrat cu nr. 29/06.09.2013 a fost apreciat
astfel:
Puncte tari

Puncte slabe

Oportunități

Amenințări

-au fost stabilite
viziunea și misiunea
școlii;
-s-a realizat analiza
diagnostică;
- au fost proiectate
etapele transpunerii în
realitate a țintelor
stategice;
- identificarea resursele
umane, materiale și
informaționale;
- au fost proiectați
itemii de evaluare;
- au fost proiectate
etapele transpunerii în
realitate a PDI;
-au fost identificate
resursele umane,
materiale și
informaționale.

-fundamentarea
minimală
și
maximală;
-în PDI nu există
bugetul prognozat/
acesta a fost
separat de
documentul de
proiectare;
-cuprinderea în
PDI a strategiei de
marketing
educațional.

-analiza riscurilor
și avantajelor PDI;
-implicarea reală a
CA în elaborarea
PDI;
-monitorizarea
implementării PDI
prin rapoarte
semestriale.

-neîndeplinrea
nivelului
maxim al
indicatoriului de
performanţă
privind structura şi
conţinutul
documentelor
proiective
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Punctaj realizat: 7 puncte, din totalul de 10 puncte, rezultă că 70% PDI a fost proiectat
corect.
Măsura corectivă: Remedierea punctelor slabe. Cuprinderea în noul PDI aspectelor
omise în PDI anterior.
I.2.Planurile manageriale/operaționale pentru realizarea PDI 2013-2018.
Studiu nostru face referire la fiecare an școlar și se caracterizează prin:

Puncte tari
-coerența cu conținutul proiectului
de dezvoltare instituțională;
-operaționalizarea /etapizarea
transpunerii în practicã a planului;
-implicarea unui număr cadrelor
didactice în realizarea planului;
-respectarea termenelor și
activităților propuse pentru
punerea în practicã a planului;
-proiectarea bugetului necesar
realizării activităților proiectate;
-proiectarea indicatorilor de
performanță;
-proiectarea modalităților/
itemilor de evaluare;
-elaborarea unor itemi de
verificare a îndeplinirii sarcinilor
propuse și de evaluare a gradului
de realizare a acestora.

Puncte slabe

Oportunități

Amenințări

- analiza
avantajelor si a
riscurilor
planului;
-planurile
managerial nu
conțin
mecanisme de
evaluare şi
revizuire.

-implicarea părinților
în elaborarea
planurilor
manageriale/operațio
nale
-mai multe dovezi
privind
implementarea
planurilor
operaționale.

-insuficienta
cunoaștere a
planurilor
manageriale de
către
personalul
școlii.

Punctaj realizat: 8 puncte, din totalul de 10, rezultă 80% planurile manageriale/
operaționale sunt proiectate corect.

I.3.Documente legislative și de organizare, planificare, evidență și control
Apreciem ca puncte tari existența în unitate a documentelor legislative (actualizate
permanent): legi, regulamente, metodologii aprobate de MEN etc.;
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-

regulament de ordine interioară pentru fiecare an școlar;

-

documentele Consiliului de administrație;

-

documentele Consiliului Profesoral;

-

registrul unic de control;

-

documentele comisiilor metodice și ale responsabililor/ comisii;

-

documentele de evidență a activității și sarcinilor cadrelor didactice;

-

fișe de evaluare internă și evidență a calificativelor acordate;

-

documente care evidențiază curriculum la decizia școlii;

-

documente care evidențiază activitățile extrașcolare;

-

documente de secretariat completate la zi (registre de evidență, foi matricole, acte
școlare,diplome, certificate, registre matricole etc.);

-

documentele de evidență financiar-contabilă ale școlii, completate la zi;

-

dosarele personale ale angajaților, date Revisal, completate la zi;

-

orarul unității de învățământ, întocmit corect;

-

graficul și tematica ședințelor Consiliului profesoral;

-

graficul și tematica ședințelor Consiliului de Administrație;

-

programe de activitate ale comisiilor metodice, compartimentelor funcționale;

-

programe de perfecționare/evaluare continuă pentru personalul didactic și didactic
auxiliar;

-

buget de venituri și cheltuieli;

-

programe speciale: PSI, PM, educație sanitară, evenimente istorice etc.

100% indicator realizat

I.2. Management operațional:
I.2.1.Politica de personal
Puncte tari

Puncte slabe

Oportunități

Amenințări

-politicile de personal privind personalul
de conducere, didactic, didactic auxiliar
şi nedidactic sunt realizate potrivit
legislației in vigoare;
-respectarea legalității încadrării

- furnizorii cursurilor
de perfecționare/
formare nu respectă
totdeauna programul
datorită fluctuației

-o mai bună
colaborare cu ISJ
privind
perfecționarea
personalului

-fluctuația de
personal, solicitarea
transferului de către
titulari.

- 14 -

personalului didactic;
numărului de persoane
-respectarea legalității încadrării
interesate.
personalului didactic auxiliar;
-respectarea legalității încadrării
personalului nedidactic;
-completarea și semnarea fișelor de post
pentru toate categoriile de personal;
- existența unei strategii pe termen mediu
de recrutare a personalului necesar și de
perfecționare/formare continuă a
acestuia;
- existența unui program viabil privind
perfecționarea/formarea continuă a
personalului;
-în buget sunt proiectate sume pt.
dezvoltarea profesională a personalului;
-programul de formare are la bază analiza
de nevoi de formare a personalului.
Indicator realizat 90%.
I.2.2.Stilul de conducere și climatul de muncă
Puncte tari

Puncte slabe

Oportunități

Amenințări

- transparenţa procesului decizional şi
co-participarea la decizie;
- aplicarea fermă și continuă a
deciziilor comunicate
compartimentelor subordonate;
- strategia de abordare a urgențelor
pentru ca acestea să nu se transforme
în crize;
-modul de soluționare a conflictelor;
- realizarea și păstrarea în întreaga
unitate de învățământ a unui climat de
muncã și responsabilitate, de studiu,
de competiție, favorabil desfășurării
eficiente a activității;
-preocupări pentru asigurarea
protecției și siguranței elevilor;
-relaționarea corectă a directorului
școlii cu participanții la actul
educațional

-decizii luate în
pripă fără o analiză
prealabilă a
datelor.

- stil de conducere
democratic;
-verificarea deciziei
luate.

-climat de muncă
tensionat;
-nu toate problemele
sunt ușor detectabile.

În proporție de peste 85% indicatorul este corect realizat.
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I.2.3.Activitatea de îndrumare și control
Asistențele la ore efectuate de către directorul și directorul adjunct, ca și de
către responsabilii Comisiilor Metodice, în scopul cunoașterii activității cadrelor
didactice și aprecierii calității actului de predare sunt realizate la peste 90% din
personalul didactic existent în unitate, într-un număr de corespunzător legislației în
vigoare (3-4 asistențe săptămânal).
I.2.3.1.Controlul actelor/ documentelor școlare și arhivarea acestora

( intrări–ieșiri).

Puncte tari:
-

la nivelul unității de învățământ există arhivă;

-

documentele sunt păstrate în concordanță cu legea arhivelor;

-

documentele sunt menținute în concordanță cu reglementările privind regimul
juridic al actelor de studii și al documentelor de evidență școlarã;

-

cataloagele sunt corect completate;

-

registrele matricole sunt corect completate;

-

registrul pentru înscrierea și evidență a elevilor este corect completat;

-

datele din Revisal sunt corect completate și actualizate;

-

registrul de corespondență este corect completat.
Indicator 100% îndeplinit.

I.2.4.Respectarea normelor PSI și SSM.
Puncte tari/ parametrii 100% respectați:
-

existența dotărilor conform normativelor PSI;

-

existența dotărilor conform normativelor elaborate de Inspectoratul pentru
Protecția Muncii;

-

existența proceselor verbale de control;

-

existența dosarului cu componența și atribuțiile comisiei PSI din unitatea
de învãțământ,

-

existența fișelor de instruire a personalului din școală pe linie PSI;
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-

existența dosarului cu componența și atribuțiile lucrătorului specializat din
unitatea de învățământ,

-

existența fișelor de instruire a personalului din școală pe linie SSM.

I.2.5. Gestionarea manualelor școlare -

100% conform reglementărilor legale în

vigoare.
I.3.Managementul evaluării:
I.3.1 Evaluarea elevilor; preocuparea conducerii unității de învățământ pentru o
evaluare sistematică unitară și obiectivă a elevilor de către cadrele didactice, în cadrul
procesului instructiv-educativ.

Puncte tari

Puncte slabe

Oportunități

Amenințări

-respectarea prevederilor legale în vigoare
privind respectarea ritmicității;
-planificarea evaluărilor inițiale, sumative, a
lucrărilor scrise semestriale;
-respectarea numărului minim de
calificative/note acordate fiecărui elev, la fiecare
disciplină de studiu, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
-elaborarea unor teste de evaluare unitară pentru
elevii aceluiași an de studiu;
-îmbunãtățirea metodelor și instrumentelor de
evaluare a elevilor.

-lipsa spaţiului
necesar
organizării
activităţilor de
pregătire
suplimentară.

-corelarea
evaluărilor interne
cu cele externe
-organizarea unor
schimburi de
experiență pe
tematica evaluării.

-posibilitatea
apariţiei unor
nemulţumiri
privind
evaluarea.

Realizat peste 85 %

I.3.2. Evaluarea personalului; respectarea criteriilor de evaluare a personalului:


pentru personalul didactic :

-realizarea evaluării interne prin asistență la ore;
-completarea la timp, de către cadrele didactice, a fișelor de autoevaluare, în vederea
respectării procedurii de evaluare a activității și a acordării calificativelor;


pentru personalul didactic auxiliar:
- 17 -

- realizarea evaluării personalului didactic auxiliar la începutul fiecărui an calendaristic,
ținînd cont de sarcinile prevăzute de fișa postului și de modul și gradul de îndeplinire a
acestora;
-stabilirea punctajului corespunzător criteriilor de evaluare din fișa de evaluare;
-calcularea salariului de încadrare în funcție de punctajul obținut;


pentru personalul nedidactic:

-realizarea evaluării personalului nedidactic la începutul fiecărui an calendaristic ținînd
cont de sarcinile prevăzute de fișa postului, precum și de modul și gradul de îndeplinire a
acestora;
-stabilirea punctajului corespunzător criteriilor de evaluare din fișa de evaluare;
-calcularea salariului de încadrare în funcție de punctajul obținut.

Puncte tari

Puncte slabe

Oportunități

Amenințări

-realizarea evaluării
cf.metodologiilor aprobate de
ministerul educației;
-elaborarea unor criterii proprii de
evaluare;
-cunoașterea de către personalul
școlii a criteriilor de performanță;
- elaborarea de către școală a
indicatorilor de performanță pentru
fiecare categorie de personal;
- implicarea comisiei metodice în
evaluare;
-elaborarea procedurii de evaluare
anuală a personalului;
-respectarea 100% a legislației;
-100% personalul școlii a obținut
calificative de FB

-autoevaluare
subiectivă la 20%
din persoanele
angajate

-asigurarea unui
sistem motivaţional
care să determine
creşterea
performanţelor
profesionale
individuale;
-cunoașterea
procedurii de evaluare
de către întreg
personalul.

-crearea unor
stări
conflictuale,
nemulțumiri
privind
calificative
acordate.

II.PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT- ORGANIZARE , FUNCȚIONARE și
REZULTATE în perioada 2013-2015
Studiul diagnostic ne va ajuta să răspundem următoarelor probleme:
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-Oferă Școala Gimnaziala, comuna ARICESTII-RAHTIVANI

condițiile necesare și

suficiente organizării și desfășurării corecte a procesului instructiv- educativ?
-Asigură cadrele didactice transmiterea integrală a conținuturilor programelor școlare?
-Există concordanță între rezultatele elevilor la evaluările interne și cele obținute la
evaluările externe?
- Reușește școala să asigure valoare adăugată pentru fiecare elev?
II.1. a. Grupe de preșcolari/învățământ preșcolar
b. Clase de elevi pentru învățământul primar si gimnazial
Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, în perioada
2013-2015:
2013-2015
Nivel de învăţământ

a.Preşcolar,
2013-2014
din care

2014-2015

Număr de clase/
grupe

Număr de elevi
/ copii

Forma
de învăţământ

Limba de
predare

1,25
2,25

27
53

Zi
Zi

romana
romana

2,50
6
1
3

61
141
20
60

Zi

romana

zi

romana

zi

romana

2

51

zi

romana

Total

6

131

cl.
pregătitoar
e
cl. I
cls.II

2

33

zi

romana

2
3

42
59

zi
Zi

romana
romana

Cls.III

3

63

Zi

romana

grupa mică
grupa
mijlocie
grupa mare
Total
grupa mică
grupa
mijlocie
grupa mare

b.Primar,
2013-2014
din care
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2014-2015

c)Gimnaziu
2013-2014

2014-2015

Zi

romana

64

zi

romana

1

31

zi

romana

cls.II

2

45

zi

romana

Cls.III

3

59

zi

romana

Cls. IV

3

61

zi

romana

Total

12

260

cl. V

3

60

zi

romana

cl.VI

3

58

Zi

rromana

cl.VII

3

66

Zi

romana

cl.VIII

2

46

Zi

romana

Total

11

230

cl. V

3

71

zi

romana

Cls. IV

4

70

Total

14

267

cl.
pregătitoar
e

3

cl. I
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cl.VI

3

63

zi

romana

cl.VII

3

61

zi

romana

cl.VIII

3

62

zi

romana

Total

12

257

-la toate nivelurile de învățământ, pentru toți anii de studiu, sunt organizate clase de
elevi,dimensionate în raport cu prevederile legale/ hotărârea CA a Școlii Gimnaziale
Aricestii-Rahtivani;
II.1. 2. Durata orelor de curs / activităților didactice:
O activitate cu copiii durează între 15 şi 50 de minute, în funcţie de nivelul şcolar:
de regulă, 15 minute la grupa mică, 20 minute la grupa mijlocie, 30- minute grupa mare,
30-45 la pregătitoare, 45 minute la ciclul primar; la gimnaziu ora de curs este de 50 de
minute. La nivelul prescolar in funcţie de nivelul grupei, de particularităţile individuale
ale copiilor din grupă, de conţinuturile şi obiectivele propuse la activitati, educatoarea va
decide care este timpul efectiv necesar pentru desfăşurarea fiecărei activităţi.
II.1.3. Organizarea procesului didactic în spații de învățământ corespunzătoare.
UNITATEA DE INVATAMANT:
SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA ARICESTII-RAHTIVANI, judetul Prahova
TIPUL UNITATII: DE STAT
PROFILUL UNITATII: INVATAMANT PRESCOLAR, PRIMAR SI GIMNAZIAL
COORDONATELE UNITATII: str. Principală, nr. 96
Tel. 0244/380017, Fax 0244/380014, e-mail sc_aricesti_rahtivani@yahoo.com
DIRECTOR: Prof. Mînzățeanu Carmen, specialitate:chimie-fizică, gradul didactic I,
director din anul 1998, documentul de numire: decizia ISI Prahova nr 958/2014.
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Statutul proprietăţii unitatii de invatamant:
Amplasată în zona central a satului, lângă Primăria comunei, școala de centru este
o clădire pe 2 nivele, izolată fonic, geamuri termopan, racordată la gaz metan, apă şi
electricitate, dispunând și de o fosă septică.
La parter există 9 săli de clasa cu dubla functionalitate, grupuri sanitare (pentru
băieți, pentru fete și pentru cadre), sală de sport, o bibliotecă, un oficiu, iar la etajul I- o
singură sală, funcționând drept cabinet de consiliere și orientare.
Clasele sunt amenajate la cele mai inalte standarde.
Capacitate număr de copii – 200, pe fiecare schimb.

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE PE UNITĂȚI DE STRUCTURĂ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ARICESTII-RAHTIVANI
Nr.
Tipul de spaţiu
Tipul
şi
Număr spaţii
crt.
numărul
documentului
de deţinere
1.
Săli de clasă /grupă
4
2.
Cabinete*
4
3.
Laboratoare*
2
4.
Ateliere*/ Alte spații (bibl.)
1
5.
Sală şi / sau teren
1 sală
de educaţie fizică şi sport*
1 teren polisportiv
6.
Spaţii de joacă *
1
TOTAL
13
LOCAL ANEXĂ
Nr.
Tipul de spaţiu
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipul şi
numărul
documentului
de deţinere

Săli de clasă /grupă
Cabinete*
Laboratoare*
Ateliere*
Sală şi / sau teren
de educaţie fizică şi sport*
Spaţii de joacă *
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Suprafaţa (mp)

150
200
100
25
100
600
2000
3175

Număr spaţii

Suprafaţa (mp)

2
-

80
-

1

500

TOTAL

3

580

Număr spaţii

Suprafaţa (mp)

2

120

-

-

1
3

500
620

GPN ARICEȘTII-RAHTIVANI
Nr.
crt.

Tipul de spaţiu

1.
2.
3.
4.
5.

Săli de clasă /grupă
Cabinete*
Laboratoare*
Ateliere*
Sală şi / sau teren
de educaţie fizică şi sport*
Spaţii de joacă *

6.
TOTAL

Tipul şi
numărul
documentului
de deţinere

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT STOENEȘTI, COMUNA ARICEȘTII-RAHTIVANI
Nr.
Tipul de spaţiu
Tipul şi
Număr spaţii
Suprafaţa (mp)
crt.
numărul
documentului
de deţinere
1.
Săli de clasă /grupă
3
150
2.
Cabinete*
1
50
3.
Laboratoare*
1
50
4.
Ateliere*/ Alte spații (bibl.)
1
25
5.
Sală şi / sau teren
de educaţie fizică şi sport*
6.
Spaţii de joacă *
1
1000
TOTAL
7
1275

GPN STOENESTI
Nr.
Tipul de spaţiu
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipul şi
numărul
documentului
de deţinere

Săli de clasă /grupă
Cabinete*
Laboratoare*
Ateliere*
Sală şi / sau teren
de educaţie fizică şi sport*
Spaţii de joacă *
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Număr spaţii

Suprafaţa (mp)

2
-

100
-

1

1500

TOTAL

GPN TÎRGȘORU-NOU
Nr.
Tipul de spaţiu
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
TOTAL

Tipul şi
numărul
documentului
de deţinere

3

1600

Număr spaţii

Suprafaţa (mp)

2
-

100
-

1
3

500
600

Săli de clasă /grupă
Cabinete*
Laboratoare*
Ateliere*
Sală şi / sau teren
de educaţie fizică şi sport*
Spaţii de joacă *

II.1.4. Școala respectă structura anului școlar aprobată de MEN

II.2. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC
II.2.1. Activitatea curentă la clasă
Rezultatele studiului diagnostic au la bază analiza documentelor (programe
școlare, planificări, grafice, condici de prezență, documente ale catedrelor, documente
doveditoare ale participării la diverse acțiuni), aprecierilor elevilor, părinților și
conducerii unității, asistența la ore / activități didactice, interviuri și discuții cu cei în
drept sã facă aprecieri asupra calității activității cadrelor didactice (responsabili de arie
curricularã, director, inspector de specialitate/ metodist ) etc.
II.2.2. Prestația pedagogică relevată prin asistența la ore/ activități didactice
Puncte tari

Puncte slabe

Oportunități

Amenințări

-calitatea documentelor școlare;
- 100% cadrele didactice au
întocmit documentele de
proiectare didactică de
perspectivă,conform
reglementărilor în vigoare;
-100% cadrele didactice au
întocmit proiectarea
săptămânală/ secvențială;

-lipsa
caracterului
unitar al fişelor
de evaluare;
-dificultatea
realizării
asistenţelor la
cadrele
didactice

-folosirea
mijloacelor
multimedia;
-introducerea
manualelor
digitale;
-atractivitatea
orelor.

-salarizarea
necorespunzătoare
a personalului
didactic;
-schimbările
permanente din
sistemul de
învăţământ.

- 24 -

-peste 85% cadrele didactice
fișe de evaluare didactică
conform reglementărilor în
vigoare;
-80% ponderea documentelor
comisiei metodice corect
întocmite/ conform
reglementărilor în vigoare

având ore doar
în 1-2 zile.

II.2.3.Prestația pedagogică relevată prin inspecții școlare
Puncte tari

Puncte slabe

Oportunități

Amenințări

-peste 80% dintre cadrele didactice
asistate au obținut calificativul FB
în urma asistențelor la lecții;
- peste 85% cadrele didactice
asistate au dovedit competențe
profesionale corespunzătoare (de
proiectare, comunicare,
psihorelaționale);
-formularea și operaționalizarea
obiectivelor;
-organizarea logică a informației
-adecvarea metodelor didactice și
a mijloacelor de învățământ la
conținuturile temelor;
- evaluarea nivelului de asimilare
de către elevi;
-încadrarea în timpul alocat;
-realizarea de activități didactice
adaptate elevilor cu CES.
II.2.4. Prestigiul didactic.

-unele cadre
didactice nu
utilizează des/
constant
metodele
moderne;
-unele cadre
didactice nu
aplică metode
alternative de
evaluare;
- slaba
implicare în
viaţa şcolii a
unor cadre
didactice.

-disponibilitatea
profesorilor
pentru realizarea
de pregătiri
suplimentare cu
elevii;
- activităţile
comune ale
cadrelor
didactice în afara
orelor de curs
favorizează
împărtăşirea
experienţei;
-existența unor
programe de
formare continuă
variate.

-programa
încărcată;
-lipsa unui
psiholog
şcolar;
-lipsa de
cadre tinere
motivate,
loiale școlii,
titularizate pe
posturi
rămase libere
în urma
pensionărilor;
-număr
insuficient de
profesori
itineranți.

Peste 70% dintre cadrele didactice se bucură de prestigiu în comunitatea didactică și
în rândul părinților. Evaluarea s-a realizat pe baza sondajelor realizate de director.
II.2.5. Activități didactice suplimentare cu elevii:
a) Activități suplimentare de pregătire a elevilor cu ritm lent de lucru
b) Activități suplimentare de pregătire pentru examene
c) Activități suplimentare de pregătire a elevilor dotați/performanți pentru olimpiade
și/sau concursuri.
Concursuri:
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2013/2014: Dezleagă tainele bunelor maniere; Știu, vreau să știu, am învățat; Teste din
poveste – Moș Crăciun; Concursuri naționale: Amintiri din copilărie, Piciul, Poveștile
Cangurului, Comper; Concursurile naționale Proeducația; Eurojunior; olimpiada faza pe
școală și pe localitate la matematică; Premiul Nobel

la ceas de înnoire (concurs

Didactic.ro și Intuitext)
2014/2015: Concursuri naționale: Amintiri din copilărie, Comper; Proeducația,
olimpiada faza pe școală și pe localitate la matematică; faza pe școală la română.
II.3. Programe / activități educative:
Participarea la programe / seminarii / alte întâlniri organizate în perspectiva
integrării europene și a colaborării internaționale:
-Participarea la activitățile din cadrul Campaniei Globale pentru Educație , ediția 2013,
organizată de MEN, Centrul Educația 2000+, Step by Step, Cetrul romilor pentru
intervenție social și studii, Asociația Ovidiu, Roma Education Fund Romania, Worl
Vision.
II.4. Activități extrașcolare:
S-au desfășurat parteneriate educaționale cu ONG-uri, poliția, jandarmeria,
primăria, alte organizații și asociații cu deschidere spre problemele educației copiilor,
tinerilor (educație rutieră, educație pentru sănătate, educație în vederea eliminării
violenței, pentru drepturile copiilor etc.), susținute de documente doveditoare.
II.4.1.Parteneriate educaționale

Partener
Palatul Copiilor, Ploiești

Perioada pentru care s-a
încheiat parteneriatul

Obiectul parteneriatului

16.09.2013-31.08.2014

Biserica Sf.Ilie,
Ariceștii-Rahtivani

Sem. al II-lea 2013/ 2014

Activități extrașcolare conform
calendarului județean/național al
acțiunilor educative și extrașcolare; cerc
gimnastică ritmică
Cultivarea comportamentului moral

Post Poliție, Ariceștii-Rahtivani
Comper
Proeducația

Sem. al II-lea 2013/ 2014
An școlar 2013/ 2014
An școlar 2013/ 2014

Educația rutieră
Desfășurare concurs școlar
Activitate extrașcolară
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I.S.U.Șerban Cantacuzino, Prahova
Școala Specială Gimnazială, comuna
Filipeștii de Târg
Concursul național Piciul
Asociația Tenis pentru toți

An școlar 2013/ 2014
An școlar 2013/ 2014

Pregătirea pentru situațiile de urgență
Integrarea elevilor cu CES

An școlar 2013/ 2014
2013 - 2014

Școala Siguranței Brumi

An școlar 2013/ 2014

Organizarea concursului
Atragerea copiilor spre jocuri și
activități sportive extrașcolare
Concurs școlar

Muzeul Județean de Istorie și
Arheologie, Prahova
C.S.S.Ploiești
Școala Gimnazială Vișina, jud.Olt

An școlar 2013/ 2014

Asociația pentru promovarea lecturii

An școlar 2013/ 2014

S.C.Norand SRL, editura Kreativ
Editura Esențial Media Press

An școlar 2013/ 2014
Februarie 2014

An școlar 2013/ 2014
An școlar 2013/ 2014

Parcurgerea programului educativ
Arheologia pentru copii
Activități cu caracter extracurricular
Derularea concursului național: Știu,
vreau să știu, am învățat
Concursul național: Teste din povesteMoș Crăciun
Acțiuni, evenimente destinate copiilor
Metode și tehnici de evaluare în
învățământul primar

II.4.2.Programe educative / programe de colaborare cu diverse instituții/ organizații la
nivel internațional/ național/ regional, unitatea de învățământ beneficiind de participarea
cel puțin a unui partener din afara țãrii și a unor parteneri/ persoane oficiale din țarã (alte
localități, alte județe)/ reprezentanți oficiali ai comunității locale. Există dovezile
participării (prin fotografii, înregistrãri video sau audio, confirmãri de participare, alte
documente).
Proiecte în care furnizorul de educaţie a fost implicat, în calitate de beneficiar sau
partener, în ultimii trei ani:
Nr.
crt.

Nume proiect

1

Călători prin
anotimpuri

2.

Asociația
neguvernamentală
Speranța Sonnen
Blume

Tip de proiect */
modalitate de
finanţare **

Beneficiar/
Partener

Proiect educational

Partener cu
Școala
Gimnazială
Vadu-Săpat

Program de
colaborare

Partener
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Procent cadre
didactice
implicate

Procent copii/
elevi
implicaţi

30%

30%

10%

10%

II.2.4.3. Participarea elevilor și cadrelor didactice la activitățile educative
extrașcolare (activități artistice, excursii, vizite în muzee, spectacole): au participat la cel
puțin patru activități educative extrașcolare pe semestru, în ultimii trei ani

Nr.
crt.

Tipul activității
educative
extracurriculare

1

Festivitate

2
3

Educaţie globală
cultural-artistică
Educaţie globală

4

Educaţie globală

5

Educaţie globală
cultural-artistică

6

Educaţie globală

7

Educaţie
financiară

8

Excursie

9
10
11

Educaţie globală
cultural-artistică
Educaţie globală
cultural-artistică
Educaţie civilă şi
PSI

12

Educaţie globală

13

Educaţie globală

14
15
16
17

Educaţie pentru
sănătate
Educaţie globală
Educaţie globală
cultural-artistică
Educaţie globală
cultural –artistică

Denumirea sub care
activitatea este
cuprinsă în planul
managerial al
activităților
extracurriculare

Procent
cadre
didactice
implicate

Procent
copii/
elevi
implicaţi

Perioada
desfășurării

Deschiderea anului
şcolar 2013-2014

100%

Ziua limbilor europene

30%

30%

26.09.2013

Let s do it, Romania!
Ziua internaţională a
animalelor
Ziua internaţională a
cadrelor didactice
Satul meu în prag de
toamnă
Banul e rotund şi se
rostogoleşte repede
Să cunoaştem
frumuseţile ţării!
Halloween, sărbători
împrumutate
Ziua Naţională a
României
Focul-efecte benefice,
efecte distructive
Ziua mondială a
drepturilor copiilor

70%

70%

28.09.2013

10%

10%

4.10.2013

5%

5%

10.10.2013

15%

15%

23.10.2013
28.10.2013

10%

10%

17.10.2013

10%

10%

16.10.2013

50%

50%

31.10.2013

20%

20%

29.11.2013

10%

10%

20.11.2013

40%

40%

20.11.2013
28.11.2013

În lumea basmelor

10%

10%

29.11.2013

Farfurii gradate

10%

10%

26.11.2013

Planeta albastră
Crăciunul-darul
bucuriei
Eminescu-expresioa
integrală a sufletului
românesc

10%

10%

100%

100%

25.11.2013
decembrie
2013

40%

40%
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100%

16.09.2013

15.01.2014

18
19
20
21
22

23

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Educaţie globală
cultural-artistică
Educaţie globală
cultural-artistică
Educaţie globală
cultural-artistică
Spectacol de
teatru de păpuşi
Educaţie pentru
sănătate
Educaţie
anticorupţie
Educaţie globală
cultural-artistică
Educaţie globală
cultural-artistică
Educaţie globală
cultural-artistică
Educaţie globală
Cultural-artistică
Educaţie
ecologică
Educaţie rutieră
Educaţie pentru
viaţa de familie
Educaţie globală
cultural-artistică
Festivitate

Pe-al nostru steag e
scris Unire!
Să ne cunoaştem
localitatea natală
Biblioteca-altar, nu
închisoare a cărţilor
Lumea magică a
poveştilor
Ce bem, ce
mâncăm…ne defineşte
Campanie de
informare şi
responsabilizare a
elevilor asupra
riscurilor şi efectelor
negative ale corupţiei

10%

10%

24.01.2014

25%

25%

21.01.2014

25%

25%

27.01.2014

5%

55

17.02.2014

10%

10%

21.02.2014

85%

85%

14.02.2014

Ziua mamei

100%

100%

7.03.2014

Şcoala altfel

100%

100%

711.04.2014

Ziua Europei

45%

45%

9.05.2014

Ziua copilului

5%

5%

30.05.2014

Frumoasă-i ţara mea!

5%

5%

23.05.2014

Micii pietoni
Ziua mondială a
familiei
Dragă-mi eşti,
copilărie!
Final de an, cu
bucurii!

25%

25%

16.05.2014

20%

20%

22.05.2014

20%

20%

iunie 2014

80%

80%

20.06.2014

II.2.4.4. Cercuri, cenacluri, expozitii etc. (activități organizate în unitate sau la care au
participat reprezentanții unității, îndrumarea și sprijinul acordat elevilor pentru realizarea
unor reviste școlare, publicații școlare)
Unitatea școlarã realizeazã cel puțin trei materiale cu caracter informativ (reviste,
prezentări, cataloage cu rezultatele muncii copiilor, pliante)
Expoziţii – Concursuri de artă plastică: Toamna pe meleaguri ariceştene;
Credinţe populare în limbaj artistic; Unirea cea mare se clădeşte zi de zi!; Ianuarie sub
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semn cultural; Creăm propriile mărţişoare!; Martie la feminin; Icoanele, semn de
Înviere; Desenând printre cărţi; Călător prin anotimpuri; Europa suntem noi!; Cireşar
cu zvon de vacanţă.
Cercuri pedagogice: Activitate desfăşurată la Şcoala Gimnazială, sat Stoeneşti, în
cadrul cercului pedagogic 7
II.2.5.Activitatea de consiliere și orientare

Puncte tari
-există cabinet de consiliere si
orientare în care activitatea
beneficiază de colaborarea cu CMI
Olteanu-Donose;
-în scoală se derulează programe
speciale de consiliere pentru părinti
si copii;
-există o evidentă clară a
persoanelor/ copiilor consiliate/
consiliati.

Puncte slabe

Oportunități

Amenințări

-lipsa
psihologului
şcolar.

-noutăți în domeniu;
-armonizarea cerințelor
educaționale ale celor
implicați;
-descoperirea, cultivarea și
valorificarea aptitudinilor
elevilor;
-stabilirea măsurilor
educaționale comune optime;
-stabilirea programelor de
pregătire suplimentară pentru
elevi;
-rezolvarea amiabilă, promptă
și nepărtinitoare a diferențelor
de opinie între elevi.

-transformările
sociale
permanente;
-plecarea
părinților în
străinătate;
-scăderea
interesului față de
învățătură și
autoinstruire;
-rutina;
-insuficienta
pregătire.

II.3. REZULTATE ALE PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
II.3.1. Fluxuri școlare/ rata de promovabilitate
Nivel de
invățământ/ani
școlari
Nivel preșcolar
2013-2014
Nivel primar
Clasa pregătitoare
2013-2014
Clasa I
2013-2014

Nr. copii
înscriși la
începutul
anului
școlar
142

Nr. copii
rămași la
sfârșitul
anului școlar

33
42

33
43

Promovați pe
medii

142

-

-

-
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-

Procent de
promovabilitate

-

-

-

6

-

36

-

100%
100%

Clasa II
2013-2014
Clasa III
2013-2014
Clasa IV
2013-2014
Nivel gimnazial
2013-2014
Cls.V
Cls.VI
Cls. VII
Cls.VIII

59

60

-

-

6

20

30

93,33%

63

62

-

-

12

20

25

91,93%

70

71

-

5

15

20

25

91,55%

60
58
66
46

60
58
66
46

2
-

2
5
15
4

11
14
19
9

22
18
12
12

18
11
13
18

88,33%
86,20%
89,39%
93,47%

Rata de repetenție -7,85%
Rata de abandon – 0,2%
Rata de absenteeism-2,5%
Nivel de invățământ/ani
școlari
Învățământ preșcolar
2013-2014
Învățământ primar
2013-2014
Invatamant gimnazial
2013-2014
Nr. total

Nr. total de absențe

Nr. absențelor motivate

248

208

630

168

4912
5542

2398
2566

II.3.2. Rezultate școlare (evaluare internã)

Puncte tari

Puncte slabe

Oportunități

Amenințări

-există observaţii şi înregistrări curente
privind progresul copilului raportat la
obiectivele curriculare;
-rezultatele evaluărilor inițiale, formative,
continue, sumative sunt aduse la cunoștință
părinților;
- rezultatele școlare pe ultimul ciclu de
învățămât sunt înregistrate fidel în fișele de
evaluare a comportamentelor;
-există fișe de monitorizare a rezultatelor
școlare/ grupe/ semestru/ an școlar

- participarea unui
număr mic de părinţi
la ședințele de analiză
a rezultatelor în
vederea îmbunătăţirii
rezultatelor la
examenele de
Evaluare Naţională.

-îmbunătățirea
ofertei
educaționale
de către
cadrele
didactice,
propuneri de
noi
CDS-uri

-scăderea
interesului unor
cadre didactice
și a unor elevi
pentru
pregătirea
suplimentară în
vederea
participării la
concursuri și
olimpiade
școlare.
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II.3.3. Rezultate ale evaluãrii externe:
Calificativele obținute cu prilejul inspecțiilor școlare/ evaluărilor externe în
intervalul 2013-2014-2015:

Nr. crt
1
2

Tipul inspecției/ evaluării
externe
IC1 GR I
IC2 GR II
IC2 GR I

3
4
6
8
11
12

Inspectie tematica
Inspectie speciala
Inspectie speciala GR II
Inspectie tematica
Inspectie tematica
Inspectie speciala DEF

13

Inspectie tematica

Anul
3.03.2014
6.03.2014
28.03.2014
31.03.2014
26.08-6.09.2013
16.01.2014
22.01.2015
19.03-4.04.2014
13.10.2014
16.01.2014
12.02.2014
19.02.2014
30.04.2014
9.05.2014
29.05.2014
7-17.10.2014

Rezultatul
(Calificativ/nota)
F BINE
F BINE
F BINE
F BINE
10
10
F BINE
10
10
9
9.87
9
9.50

II.3.4.Progresul elevilor și atingerea standardelor naționale pe discipline (existența și
utilizarea instrumentelor pentru a măsura valoarea adăugată de școalã nivelului inițial
de cunoștințe al elevilor).
Puncte tari
-realizarea și administrarea
de teste/ probe de evaluare
bazate pe standarde de
performanță pe discipline

Puncte slabe

Oportunități

Amenințări

-lipsa interesului
elevilor
pentru
promovarea
examenelor
naționale la final
de gimnaziu.

-crearea contextului
pentru
abordarea
corectă a probelor
la examene, prin
standardele
de
evaluare utilizate în
școală.

-posibilitatea
absolvenților
de a accede la
liceu/SAM fără
promovarea
E.N.
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III. RELAȚIA CU COMUNITATEA. PARTENERIATE
III.1.RELAȚIA CU PĂRINȚII
III.1.1. Implicarea părinților în activitatea unității de învățământ
Puncte tari

Puncte slabe

Oportunități

Amenințări

-participarea
reprezentantului Consiliului
reprezentativ al părinților la
ședintele Consiliului de
Administrație în proporție
de 80%;
-implicarea Consiliului
reprezentativ al pãrinților în
activitatea de consiliere și
orientare;
-implicarea Consiliului
Local în atragerea de
resurse financiare
extrabugetare din partea
unor persoane fizice sau
juridice pentru
modernizarea și întreținerea
patrimoniului școlii;
-acordarea de premii și
burse elevilor;
-sprijinirea financiarã a
unor activități extrașcolare;
-acordarea de sprijin
material și financiar
copiilor, în cazuri
deosebite;
-implicarea Consiliului
reprezentativ al părinților în
organizarea și desfãșurarea
consultațiilor cu părinții pe
teme educaționale

-existența elevilor cu
rezultate slabe la
învăţătură;
-frecvența problemelor de
disciplină sau de stabilitate
emoţională la elevă și
preșcolari;
-familia nu se implică
suficient în educarea
copiilor;
-existenţa problemelor
familiale: familii
monoparentale/ părinţi
plecaţi în străinătate,copiii
fiind lăsaţi în grija
bunicilor sau a unor rude;
-nivelul scăzut de cultură
şi instruire al unor părinţi;
-starea materială precară a
unor familii;
-absentarea nemotivată a
părinţilor unor copii atât
de la şedinţele cu părinţii,
cât şi de la activităţile
extraşcolare organizate în
şcoală;
-neimplicarea unor părinţi
în activităţi desfăşurate la
nivelul şcolii/ comunei;
-necunoaşterea de către
părinţi a preocupărilor,
dorinţelor, aptitudinilor
propriilor copii;
-refuzul categoric al unor
părinţi de a accepta ideea
că au un copil cu diferite

-posibilitatea
creşterii
randamentului şcolar
prin implicarea
tuturor factorilor
educaţionali în
procesul instructiv –
educativ;
-creşterea ofertelor
educaţionale prin
curriculum la decizia
şcolii;
-diversificarea
activităţilor
extraşcolare şi
implicarea părinţior
alături de elevi şi
dascăli în
desfăşurarea şi
pregătirea acestora;
-consilierea
părinţilor pentru
cunoaşterea copiilor
şi înţelegerea
problemelor dintre
părinţi şi copii;
-dezvoltarea
personalităţii
complexe a copiilor
prin implicarea
acestora în proiecte
educaţionale diferite,
concursuri,
festivaluri.
-contactul permanent
al instituţiilor şcolare

-rezultate din ce în ce
mai slabe ale elevilor la
învăţătură;
-creşterea numărului
elevilor cu abandon
şcolar;
-creşterea numărului de
cazuri de indisciplină;
-situații frecvente de
instabilitate emoţională
şi lipsa de comunicare a
elevilor şi preşcolarilor
cu părinţii, educatorii şi
colegii;
-izolarea copiilor cu
probleme
comportamentale de
către colegii de grup.
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probleme fizice sau
psihice;
-necunoaşterea de către
unii părinţi a programului
de lucru al copiilor,a
grupului de prieteni;
-lipsa de comunicare a
părinţilor cu copiii, dar şi
cu partenerii lor de viaţă
sau cu cadrele didactice,
care poate avea
repercursiuni asupra
dezvoltării ulterioare a
copiilor;
-vizitele cadrelor didactice
din ce in ce mai rare la
domiciliile preşcolarilor şi
elevilor.

cu colectivele de
părinţi şi alţi factori
educaţionali din
comunitate;
-realizarea de
parteneriate eficiente
intre instituţiile
educaţionale şi
familie.

III.1.2. Asistență acordată părinților
III.1.2.1. Audiențe/ consultații acordate părinților de către conducerea unității și/ sau
cadre didactice: existã program de audiențe, consultații, întâlniri cu părinții stabilite
pentru director și cadre didactice îndrumătoare la clasă/ grupă;
-programele sunt afișate la loc vizibil, aduse la cunoștința părinților și au o periodicitate
saptamanală ce permite participarea părinților .
-programele menționate sunt respectate de către cei responsabili, respectiv: director și
cadre didactice îndrumătoare la clasă/ grupă.
III.1.2.2 Parteneriatul între cadrele didactice și familii/ părinți pentru a asigura
susținerea optimă a pregătirii copiilor și a nevoilor lor de dezvoltare.
Cadrele didactice utilizează în relația cu familia o varietate de metode de comunicare
pentru a discuta și rezolva problemele fiecărui copil.
III.1.2.3. Informarea părinților privind legislația școlară, regulamentele școlare,
concursurile etc.
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-toate informațiile despre concursuri, evaluări, regulamente etc, se află afișate în școalã,
la loc vizibil, actualizate permanent și au fost prelucrate cu elevii și părinții (cu procesverbal)
III.2. RELAȚIA CU COMUNITATEA ȘI PARTENERIATELE ÎNCHEIATE
Puncte tari

Puncte slabe

Oportunități

-colaborarea între unitatea de învățământ
și reprezentanții administrației locale;
-școala organizeazã periodic activități în
colaborare cu reprezentanții autorităților
locale, ai poliției, bisericii și altor instituții
și își acordă sprijin reciproc;
-școala derulează parteneriate cu instituții,
fundații, organizații nonguvernamentale și
unitãți de învățământ, înfrățiri, proiecte și
programe comune.
- există o bună colaborare cu părinţii, care
participă la întâlniri cu învăţătorii,
diriginţii şi conducerea şcolii
- parteneriat între părinţi şi şcoală, cu
accent pe consilierea părinţilor elevilor cu
probleme de comportament, în vederea
integrării acestora în mediul şcolar.

- familia nu se
implică suficient în
activitatea de
educare a copiilor;
- comunicarea
dintre toate cadrele
didactice şi
comunitate ar
trebui să fie mai
puternică în toate
direcţiile.

-disponibilitatea şi
responsabilitatea
unor instituţii
publice de a veni
în sprijinul şcolii
(Poliţie, Biserică,
Primărie, instituţii
culturale);
- crearea de
parteneriate cu
şcoli din ţară şi UE

Amenințări
- migrarea

părinţilor elevilor
în alte ţări la lucru;
- concurenţa cu
celelalte şcoli;
- timpul liber
limitat al părinţilor
conduce la slaba
implicare în
activităţile şcolii;
- posibila
instabilitate socială
şi economică a
partenerilor şcolii.

IV.RESURSE
Studiul diagnostic ne ajută să identificăm:
- Dacă școala dispune de resurse pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ?
- Resursele sunt suficiente, de calitate și variate?
Răspunsurile obiective la aceste întrebări ne vor edifica asupra aspectelor ce necesită
măsuri preventive sau corective în vederea ameliorării calității resurselor de care dispune,
dar și în vederea diversificării lor.

IV.1. RESURSE MATERIALE
IV.1.1. Ponderea spațiilor școlare adecvate desfãșurării procesului instructiv-educativ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ARICEȘTII-RAHTIVANI
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE
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Nr.
crt.

Tipul de spaţiu

1.
2.
3.
4.
5.

Săli de clasă /grupă
Cabinete*
Laboratoare*
Ateliere*
Sală şi / sau teren
de educaţie fizică şi sport*
Spaţii de joacă *
TOTAL

6.

Tipul
şi
numărul
documentului
de deţinere

Număr spaţii

Suprafaţa (mp)

4
4
2
1 sală
1 teren polisportiv
1
13

150
200
100
100
600
2000
3150

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE
Nr.
Tipul de spaţiu
Tipul şi numărul documentului de
crt.
deţinere
1.
Bibliotecă şcolară /
centru de informare şi
documentare
2.
Sală pentru
servit masa*
3.
Dormitor *
4.
Bucătărie *
5.
Spălătorie *
6.
Spaţii sanitare
7.
Spaţii depozitare
materiale didactice
TOTAL
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE
Nr.
Tipul de spaţiu
Tipul şi numărul
crt.
documentului de
deţinere
1.
Secretariat
2.
Spaţiu destinat echipei
manageriale
3.
Contabilitate*
4.
Casierie *
5.
Birou administraţie*
TOTAL

LOCAL ANEXĂ
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE
Nr.
Tipul de spaţiu
Tipul şi
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Număr
spaţii
1

Suprafaţa
(mp)
25

-

-

4
1

80
50

6

155

Numărspaţii Suprafaţa(mp)

Număr spaţii

1
-

40
-

1

40

Suprafaţa (mp)

numărul
documentului
de deţinere

crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
TOTAL

Săli de clasă /grupă
Cabinete*
Laboratoare*
Ateliere*
Sală şi / sau teren
de educaţie fizică şi sport*
Spaţii de joacă *

2
-

80
-

1
3

500
580

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE
Nr.
Tipul de spaţiu
Tipul şi numărul documentului de
crt.
deţinere
1.
Bibliotecă şcolară /
centru de informare şi
documentare
2.
Sală pentru
servit masa*
3.
Dormitor *
4.
Bucătărie *
5.
Spălătorie *
6.
Spaţii sanitare
7.
Spaţii depozitare
materiale didactice
TOTAL

Număr
spaţii
1

Suprafaţa
(mp)
25

-

-

2
1

30
10

4

65

GPN ARICEȘTII-RAHTIVANI
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE
Nr.
crt.

Tipul de spaţiu

1.
2.
3.
4.
5.

Săli de clasă /grupă
Cabinete*
Laboratoare*
Ateliere*
Sală şi / sau teren
de educaţie fizică şi sport*
Spaţii de joacă *

6.
TOTAL

Tipul şi
numărul
documentului
de deţinere

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE
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Număr spaţii

Suprafaţa (mp)

2

120

-

-

1
3

500
620

Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tipul de spaţiu

Tipul şi numărul documentului de
deţinere

Bibliotecă şcolară /
centru de informare şi
documentare
Sală pentru
servit masa*
Dormitor *
Bucătărie *
Spălătorie *
Spaţii sanitare
Spaţii depozitare
materiale didactice
TOTAL

Număr
spaţii
-

Suprafaţa
(mp)
-

-

-

1
1

30
10

2

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT STOENEȘTI, COMUNA ARICEȘTII-RAHTIVANI
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE
Nr.
Tipul de spaţiu
Tipul şi
crt.
numărul
documentului
de deţinere
1.
Săli de clasă /grupă
2.
Cabinete*
3.
Laboratoare*
4.
Ateliere*
5.
Sală şi / sau teren
de educaţie fizică şi sport*
6.
Spaţii de joacă *
TOTAL

Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Număr spaţii

Suprafaţa (mp)

3
1
1
-

150
50
50
-

1
7

1000
1250

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE
Tipul de spaţiu
Tipul şi numărul documentului de
deţinere
Bibliotecă şcolară / centru
de informare şi
documentare
Sală pentru
servit masa*
Dormitor *
Bucătărie *
Spălătorie *
Spaţii sanitare
Spaţii depozitare
materiale didactice
TOTAL
- 38 -

Număr
spaţii
1

Suprafaţa
(mp)
25

-

-

4
1

80
50

6

155

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE

Nr.
crt.

Tipul de spaţiu

1.
2.

Secretariat
Spaţiu destinat echipei
manageriale
Contabilitate*
Casierie *
Birou administraţie*
TOTAL

3.
4.
5.

Tipul şi numărul
documentului de
deţinere

GPN STOENESTI
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE
Nr.
Tipul de spaţiu
Tipul şi
crt.
numărul
documentului
de deţinere
1.
Săli de clasă /grupă
2.
Cabinete*
3.
Laboratoare*
4.
Ateliere*
5.
Sală şi / sau teren
de educaţie fizică şi sport*
6.
Spaţii de joacă *
TOTAL

Numărspaţii Suprafaţa(mp)

10

1

10

Număr spaţii

Suprafaţa (mp)

2
-

100
-

1
3

1500
1600

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE
Nr.
Tipul de spaţiu
Tipul şi numărul documentului de
crt.
deţinere
1.
Bibliotecă şcolară / CID
2.
Sală pentru
servit masa*
3.
Dormitor *
4.
Bucătărie *
5.
Spălătorie *
6.
Spaţii sanitare
7.
Spaţii depozitare
materiale didactice
TOTAL
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1

Număr
spaţii
-

Suprafaţa
(mp)
-

2
1

40
10

3

50

GPN TÎRGȘORU-NOU
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE
Nr.
Tipul de spaţiu
Tipul şi
Număr spaţii
crt.
numărul
documentului
de deţinere
1.
Săli de clasă /grupă
2
2.
Cabinete*
3.
Laboratoare*
4.
Ateliere*
5.
Sală şi / sau teren
de educaţie fizică şi sport*
6.
Spaţii de joacă *
1
TOTAL
3
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE
Nr.
Tipul de spaţiu
Tipul şi numărul documentului de
crt.
deţinere
1.
Bibliotecă şcolară /
centru de informare şi
documentare
2.
Sală pentru
servit masa*
3.
Dormitor *
4.
Bucătărie *
5.
Spălătorie *
6.
Spaţii sanitare
7.
Spaţii depozitare
materiale didactice
TOTAL

Suprafaţa (mp)

100
500
600
Număr
spaţii
-

Suprafaţa
(mp)
-

-

-

2
1

30
50

3

80

59

8395

TOTAL

Puncte tari

Puncte slabe

Oportunități

Amenințări

-numărul grupelor/claselor de copii este
egal cu numărul sălilor care respectă
normele ergonomice și de igienă școlară în
conformitate cu legislația în vigoare;
-există un număr suficient de sãli de clasã
pentru ca școala sã asigure integral
desfãșurarea procesului instructiv- educativ;
-numărul de laboratoare, cabinete, ateliere,
teren de sport, salã de sport, bibliotecã sunt

-spațiile pentru
activitatea la
Grădinița Aricești
sunt în locații
diferite;
-lipsa sălii de sport
și terenul de sport
neamenajat la
Școala Gimnazială,

-descentralizare şi
autonomie
instituţională;
- parteneriat cu
comunitatea locală
(primărie, părinţi),
ONG, firme;
- posibilitatea
antrenării elevilor

- administrarea
necorespunzătoare
a resurselor
materiale şi
financiare
existente;
- conştiinţa
morală a elevilor
privind păstrarea
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adecvate cerințelor din planul de
învățământ;
-calitatea construcției școlare și întreținerea
spațiilor exterioare;
-încadrarea celor mai multe spații școlare în
normele de igienă școlară și PSI și existența
autorizației sanitare și PSI;
-încadrarea spațiilor și a mobilierului în
normele ergonomice prevãzute de legislația
în vigoare.

sat Stoenești;
-2 dintre sălile de
clasă de la școala
de centru nu se
încadrează în
normele de igienă
școlară, din punct
de vedere
dimensional

şi părinţilor în
activităţi de
întreţinere a şcolii.

şi întreţinerea
spaţiilor şcolare;
- ritmul accelerat
al schimbărilor
tehnologice
conduce la uzura
morală a
echipamentelor
existente.

IV.1.2.Dotarea cu echipamente și mijloace de învățămât. Ponderea mijloacelor de
învățământ și a materialelor didactice înconformitate cu normativele de dotare prevăzute
de legislația în vigoare: Dotarea este realizată potrivit normativelor de dotare minimală
pentru nivel prescolar, primar si gimnazial
IV.1.3.Dotarea cu echipamente șimijloace de informatizare și echipamente tehnice,
conectarea la INTERNET.
Unitatea de învățământ dispune de 43 de calculatoare, din care conectate la Internet 43; 7
imprimante/ multifuncționale. Există 2 laboratoare de informatică, în care există 35 de
calculatoare.
1. Număr de computere utilizate în administraţie (cabinet director, cancelarie,
secretariat, bibliotecă etc.)
2. Număr de computere utilizate exclusiv de cadrele didactice
3. Număr de computere utilizate în activităţi cu elevii şi de către elevi
4. Număr de computere cu acces la internet, utilizate în activităţi cu elevii şi de
către elevi
Total computere

5
3
35
35
43

IV.1.4.Dotarea cu echipamente tehnice moderne (telefon, fax, copiator);
IV.1.5.Biblioteca școlarã/ fondul de carte existent: 13 200 de volume.
a) fond de carte actualizat prin achiziționarea de volume în ultimii 3 ani: 1150 de
volume;
b) achiziționarea de publicații metodico-științifice și psihopedagogice: 50 de volume;
c) existența unui spațiu adecvat de depozitare a fondului de carte: da;
d) existența unui sistem de evidență a volumelor și cititorilor, cu fișe: da.
IV.2. RESURSE UMANE
2.1. Preșcolari și elevi
2.1.1. Politica unității de învățământ privind accesul, recrutarea și selecția
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elevilor/copiilor.
a.gradul de atractivitate a unității de învățământ: foarte bun
b.nr. copii înscriși: 647; nr. locuri prognozate: 650
2.1.2. Includerea absolvenților într-o formă superioară de învățământ/câți dintre
preșcolarii care au frecventat nivelul prescolar, continua cu nivelul primar si gimnaziu
2.2. Personalul didactic (evaluarea vizeazã numai personalul care funcționeazã efectiv în
unitate la momentul evaluării; cadrul didactic este calificat dacă este profesor prin
formare ințială și predã în specialitate sau este specialist prin pregãtire inițialã și a
parcurs modulul de psihopedagogie)
PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE
Director
(nume şi
prenume)
Mînzăţeanu
Carmen

Director
adjunct
(nume şi
prenume)
Călinoiu
Elena-Sonia

Calificare
a

Gradul
didactic

Vechime
la catedră

Documentul
de numire
în funcţie

Modalitatea
numirii pe
funcţie

Chimiefizică

I

24

958/
6.08.2014

delegație

Ed.tehnol
ogicăTIC

I

14

958/
6.08.2014

delegație

Unitatea de
învăţământ
la care are
norma de
bază
Șc.Gimn.
com.Ariceșt
ii-Rahtivani

Unitatea de
învăţământ la
care este
titular
(dacă e cazul)
Șc.Gimn.
com.AriceștiiRahtivani;
Șc.Gimn., sat
Nedelea

Șc.Gimn.
com.Ariceșt
ii-Rahtivani

Șc.Gimn.
com.AriceștiiRahtivani
Șc.Gimn., sat
Nedelea

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE
Număr
total de
cadre
didactice

Număr
de
norme
întregi/
posturi

Număr de
cadre
didactice cu
norma de
bază în
unitatea de
învăţământ

Număr de cadre
didactice
titulare ale
unităţii de
învăţământ
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Număr de
cadre
didactice
calificate/
procent din
numărul total
al cadrelor
didactice

Modalitatea
angajării pe
post
(de
ex:concurs
titularizare,
detaşare,
suplinire,
transfer)

Observaţii,
dacă este cazul
(de ex: personal
didactic cu
studii în
străinătate
echivalate
/neechivalate în
România)

38

38

33

34

36

1-detașare
5-suplinire
8-transfer
24-concurs

-

Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat:
vechi
me

deb.

2-6
ani

6-10
ani

4

5

3

10-14 ani 14-18 ani 18-22 ani 22-25 ani 25-30
ani
3

6

1

2

3

30-35
ani

35-40
ani

2

9

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
Număr personal didactic calificat

Număr personal
didactic

Cu doctorat
-

gradul I

gradul II

17

7

cu definitivat
10

fără definitivat

Necalificat

2

2

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
Categorie
de
personal

Număr
de
persoane
încadrate

Număr
de
persoane
calificate

Număr de
norme
pentru
fiecare
categorie
de personal

auxiliar

3

2

Secretar-1
Contabil0.5
Bibliotecar0.5

Numărul de personal este:
sub normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal
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la nivelul
normativelor
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal
X

peste
normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

PERSONALUL NEDIDACTIC

Categorie
de
personal

Număr
de
persoane
încadrate

Număr
de
persoane
calificate

Număr
de norme
pentru
fiecare
categorie
de
personal

nedidactic

9

9

6.75

Numărul de personal este:
sub normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

la nivelul
normativelor
privind încadrarea
categoriei
respective de
personal

peste
normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

X

Ponderea personalului didactic cu performanțe în activitatea metodică și științifică,
obținerea masteratului/gradelor didactice, absolvirea unor cursuri postuniversitare,
publicații în specialitate și /sau în domeniul psihopedagogiei, elaborarea de manual
școlare, auxiliare curriculare, participarea la simpozioane, congrese, sesiuni de
comunicãri științifice etc., este de 89,47 %
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice în ultimii 5 ani (prin:
programe transnaționale, CNFP, CNFPA).
An şcolar

2009-2010

Număr
cadre
didactice
titulare în
unitate

27

Procentul
cadrelor
didactice
titulare care au
urmat cursuri
de formare
profesională
continuă
25,92%

Domenii de formare

TIC
Management financiar
Mentorat
Dezvoltare profesională
Programul: Descoperă
Dezvoltarea profesională a
cadrelor didactice prin activități
de mentorat
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Valoarea cursurilor *

2
30 credite
40 ore
40 ore
25 credite
18 credite
60 credite

2010-2011

2011-2012

2012-2013

26

28

29

38,46

32,14

37,93%

Dezvoltare personală pe baza
desfășurării activității proprii
PIR
Program de perfecționare pentru
directori

2
30 credite
40 ore

Calitate în managementul
unității școlare

2
74 ore

Managementul clasei de elevi

25 credite

PRET

25 credite

Formarea competențelor IT în
procesul didactic
Profesionalizarea carierei
didactice
Progresul carierei didactice în
societatea cunoașterii
Mediator școlar
PRET
Instruire diferențiată

25 credite
25 credite
25 credite
60 ore
34 credite
25 credite

Abilitare curriculară
Formarea didactică a
profesorilor de fizică și
tehnologie
Managementul administrației
publice
Utilizarea avansată a
instrumentelor TIC
Dezvoltarea resurselor umane în
învățământul preșcolar
Profesionalizarea carierei
didactice
Dezvoltarea și implementarea
sistemului de monitorizarea a
evaluării calității
Organizarea interdiscipinară a
ofertelor de învățare prin
formarea competențelor cheie
Cunoașterea copilului și
relaționarea în educația timpurie

25 credite
40 credite

Dezvoltarea profesională și
oportunități de carieră

25 credite

Abilitare curriculară

25 credite
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42 ore
25 credite
2
20 ore
5
100
-

2
34 credite
1
17 credite

2013-2014

26

46,15%

Dezvoltarea profesională a
cadrelor didactice prin activități
de mentorat

10
25 credite

ECDL

-

Utilizarea mijloacelor
multimedia

10 credite

IV.3.RESURSE FINANCIARE
În perioada 2012 - 2014 bugetul unităţii de învăţământ, ca instrument de realizare
a politicii instituţionale, a fost constituit în conformitate cu legislaţia în vigoare.În fiecare
an proiectul de buget a fost supus dezbaterii şi aprobat în şedinţele consiliului de
administraţie, au fost cunoscute de către conducerea scolii, sumele proiectate şi sumele
aprobate. Apreciem că proiectarea bugetară este echilibrată (veniturile sunt egale cu
cheltuielile).
Principalele surse/ venituri ale bugetului unităţii noastre de învăţământ sunt:
bugetul de stat, bugetul local şi din donaţii şi sponsorizări.
Veniturile proiectate au acoperit cheltuielile anuale: cheltuieli de personal şi
cheltuieli materiale şi servicii.
Cheltuieli de personal:
2013 - 1430289 lei
2014 - 1894177 lei
Cheltuieli de capital/investiții în baza materială:
Asa cum se poate desprinde din situatia patrimoniala anexa la prezenta documentatie
cheltuielile cu baza materiala au inregistrat urmatoarele valori:
2013 – 573918 lei
2014- 430164 lei
IV.4. RESURSE CURRICULARE:
Curriculum-ul în sens larg este definit ca ansamblul proceselor educative şi al
experienţelor de viaţă prin care trece elevul pe parcursul său şcolar.
Curriculum-ul oficial (formal) reprezintă ansamblul documentelor de tip reglator
în cadrul cărora se consemnează datele esenţiale privind procesele educative şi
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experienţele de învăţare pe care şcoala le oferă elevului. Curriculum-ul oficial are
următoarele componente:
- documentele de politică educaţională care consemnează idealul educaţional şi
finalităţile sistemului de învăţământ;
- finalităţile pe niveluri de şcolaritate care descriu specificul fiecărui nivel de şcolaritate
reprezentând repere pentru orientarea demersului didactic;
- planul-cadru cuprinzând schemele orare pentru fiecare ciclu de şcolaritate;
- programele şcolare unitare pentru disciplinele din curriculum-ul de bază, iar pentru
curriculum-ul la decizia şcolii s-a lăsat posibilitatea reflectării personalităţii
şi/relaţiilor/şcolii;
-manuale şi mijloace auxiliare pentru uzul elevilor;
-ghiduri şi alte materiale complementare pentru profesori;
-instrumente de evaluare elaborate la nivel naţional şi adaptate specificului şcolii.
Resursele curriculare specifice învățământului preșcolar și utilizate în școala
noastră sunt: planul cadru cuprins în “Curriculum pentru învăţământul preşcolar” aprobat
prin OM 5233/01.09. 2008, auxiliare curriculare avizate de MEN și diverse materiale
suport.
Începând din 2013 la clasa pregătitoare si cls.I s-a utilizat Curriculumul pentru
clasa pregătitoare, aprobat prin OMECTS nr. 3654 din 29.03.2012 si pentru nivelul
gimnazial OMEN nr. 3638/11.04.2001
Argumente privind realizarea țintelor strategice din PDI 2013-2018
Etapa evaluării rezultatelor este foarte importantă prin compararea rezultatelor
obţinute cu cele planificate, prin măsurarea acestora utilizând instrumente adecvate
deculegere a datelor.
Analiza datelor, a rezultatelor obţinute determină atât compararea cu ce s-a planificat, dar
şi analiza cauzelor care au dus la aceste rezultate. Am putea spune că analiza realizată
este de două tipuri:
• Analiza rezultatelor,prin compararea rezultate proiectate - rezultate obţinute,pe baza
indicatorilor propuşi; rezultatele pot fi separate în trei categorii: subaşteptări, peste
aşteptări, preconizate.
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• Analiza demersului parcurs, adică analiza implementării activităţilor proiectate.
Analiza realizată în această etapă are rol diagnostic pentru etapa următoare în
identificarea cauzelor, în aprecierea lor în scopul evitării şi/sau utilizării încontexte şi
etape similare în alte activităţi, precum şi în gestionarea factorilor care determină, întreţin
şi accentuează cauzele.
Simpla analiză pe care am realizat-o în studiul diagnostic este de ajutor pe de-o parte,
pentru identificarea imaginii exacte aderulării activităţii proiectate şi a obţinerii
rezultatelor, iar pe de altă parte pentru reflecţiapaşilor ce urmează a fi parcurşi.
Pornind de la premisa că autoevaluarea instituţională este procesul de identificare
a punctelor tari, a celor care necesită a fi îmbunătăţite, prin analiza tuturor aspectelor
legate de performanţele realizate prin raportare la indicatorii cuprinşi în standardele
naţionale, autoevaluarea este o etapă obligatorie a procesului de diagnoză cu scop
prognostic, de planificare ameliorativă. Autoevaluarea instituţională este rezultatul
muncii în echipă, ca şi proces colaborativ.
Pe baza rapoartelor de analiză anuale, a rezultatelor obţinute pe domenii de
activitate, apreciem îndeplinirea indicatorilor din vechiul PDI, în proporţie de 80%, din
ţinte strategice stabilite, sunt realizate 100%.
Dovezile realizării ţintelor strategice şi a obiectivelor din planurile operaţionale sunt uşor
de identificat pentru fiecare domeniu funcţional din datele prezentate anterior, dar şi din
cele ce urmează a fi detaliate mai jos.
Ţinta strategică

Dovezi privind
realizarea
Liste de achiziții

Motivele nerealizării

T2 – Flexibilitatea ofertei
curriculare și extracurriculare a
unitatii de invatamant care să
permită dezvoltarea liberă și
armonioasă a copiilor,integrarea
cu ușurință în activitatea școlară

5% copii supradotați
evaluați de
educatoare și
psiholog
Numar mare de
domenii pe care se
pot realiza cercuri.

Motivarea slaba a
cadrelor didactice

Îmbunătățire ofertei
educaționale;
propuneri de noi
CDS-uri
Activități
extraşcolare şi
extracuriculare
variate

T3 – Dezvoltarea profesională –

Procentul cadrelor

Majoritatea

Creșterea

T1 – Asigurarea resurselor
materiale prin achiziționarea și
utilizarea mijloacelor moderne
în procesul de predare, învățare,
evaluare
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OU 34/2009
interzice achizitia de
mobilier,
echipamente, etc.

Măsuri de
îmbunătățire
Achizitionarea de
laptopuri,ecrane
proiecție,
videproiectoare
(câte unul din
fiecare/ sală clasă)

stimularea inovației didactice
pornind de la cerințele unei
realități în schimbare

didactice
participante la
cursuri de formare

cursurilor de formare
sunt contra cost,
presupunand eforturi
financiare din partea
cadrului didactic.

procentului
cadrelor didactice
participante la
cursuri de formare

T4 – Asigurarea relației cu
comunitatea – parteneriate cu
organismele coordonatoare,
organele administrativ-locale,
nonguvernamentale, familie,
școală

Existenta
parteneriatelor si
proiectelor
desfasurate la nivel
de comunitate

Slaba motivare a
personalului didactic
îndepărtează tinerii
profesori de sistemul
educațional: scăderea
salariilor și scăderea
nivelului de trai fac ca
majoritatea cadrelor
didactice să mai aibă
un job și nu mai pot
participa la activități
extrașcolare și
extracurriculare

Participarea la
programe si
parteneriate cu
instituții ale
comunității locale,
ONG-uri,
parteneriate școlare
cu școli din județ și
din țară

T5 –Dezvoltarea
managementului institutional si
educational in unitatea de
invatamant

Cursuri de formare
cadre didactice,
cercuri pedagogice,
grade didactice, etc.

Nivelul scazut de
implicare a
familiilor.

Activităţi
extraşcolare şi
extracuriculare
variate şi o bună
colaborare cu
comunitatea locală,
cu organismele
locale, cu Palatul
Copiilor.

V. MOTIVAREA NECESITĂŢII, FEZABILITĂŢII ŞI A OPORTUNITĂŢII NOULUI
PDI PENTRU PERIOADA 2014- 2019
Elaborarea unui nou proiect de dezvoltare instituţională este justificată pe de o parte
de necesitatea de a asigura calitatea serviciilor educaţionale oferite beneficiarilor şi pe de
altă parte de abordarea schimbării ofertei educaționale, de reconsiderare a
managementului participativ.
Fezabilitatea şi oportunitatea proiectului este întărită de noua direcţie în care vor fi
îndreptate energiile factorilor educaţionali, calitatea comunicării, nivelul de satisfacţie şi
mândrie profesională a colectivului școlii, gradul de conştientizare faţă de problematica
educaţiei timpurii, răspuns solicitărilor de autorizare a nivelului de învățământ primar.
Necesitatea şi oportunitatea acestui nou PDI decurge din nevoia de a implementa
schimbările intervenite în raport cu standardele naţionale de calitate, stabilindu-ne noi
ţinte, noi direcţii de acţiune, vom fi puşi în situaţii noi de administrare şi coordonare a
sarcinilor propriei dezvoltări.
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VI. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ȘCOLII GIMNAZIALE, COMUNA ARICEŞTIIRAHTIVANI
Deviza unitatii de invatamant este:
ȘCOALA E VIAȚĂ, IAR VIAȚA ÎNSĂȘI E O ȘCOALĂ.
Școala noasră este locul unde toți copiii învață, într-un mediu plăcut și atractiv,
care integrează elevii capabili de performanță, cât și pe cei cu cerințe educative speciale,
pentru a deveni cetățeni europeni responsabili, cu înalte valori morale.
MISIUNEA
Școala Gimnazială, Comuna Aricestii-Rahtivani îşi propune educarea elevilor
deplasând direcția actului educaţional de la prelegere către un demers activ-participativ.
Unitatea noastră de învățământ urmărește să fie o instituție educațională modernă,
dezvoltând aptitudinile conform capacităților, nevoilor și intereselor copiilor, prin
activități cu caracter formativ ce oferă fiecărui elev informaţiile,

priceperile şi

deprinderile corespunzătoare.
Scopul fundamental al școlii noastre este de a oferi un învățământ la standarde
internaționale pentru: grădiniță, școala primară și gimnaziu. Misiunea pe care ne-o
asumăm răspunde următoarelor nevoi:


oferirea serviciilor de educaţie calitative pentru a sprijini potenţialul
beneficiarilor, spre a deveni oameni cu valoare recunoscută la nivel global;



responsabilitatea de a forma tineri bine pregătiţi, cu spirit internaţional şi tolerant;



dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii fiecărui copil, în
conformitate cu ritmul propriu şi trebuinţele sale;



dezvoltarea capacităţii de a interacţiona constructiv, încurajând experienţele
autonome de învăţare;



încurajarea fiecărui elev în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi și
atitudini necesare acestuia în şcoală şi în viaţă;



sprijinirea fiecărui educabil pentru descoperirea propriei identităţi şi dezvoltarea
unei imagini de sine pozitive.
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VII. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ. ASIGURAREA EDUCAŢIEI INCLUZIVE ŞI
INTERCULTURALE.
Cultura organizaţională reprezintă „Un complex specific de valori, credinţe
conducătoare, reprezentări, înţelesuri, căi de gândire neîmpărtăşite de membrii unei
organizaţii care determină modurile în care aceştia se vor comporta în interiorul şi în
afara organizaţiei respective şi care sunt transmise noilor membri drept corecte“. (S.
Iosifescu „Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ“, Bucureşti, 2001).
Cultura organizaţională este mediul intern care caracterizează fiecare organizaţie,
în care acţionează şi se dezvoltă grupurile şi fiecare individ în parte şi care determină
comportamentul/ atitudinile ce conduc la eficienţa organizaţiei respective.
„Cultura organizaţională este personalitatea unei organizaţii”, (McNamara 1997).

(după Schein 1996)
Cultura organizaţională a scolii noastre este influenţată de fiecare dintre
componentele menţionate mai sus, dar mai ales de modul cum aceste componente
relaţionează cu factorii mediului extern dar şi între ele.
Formularea valorilor organizaţiei noastre porneşte de la preambulul Convenţiei
ONU cu privire la drepturile copilului potrivit căruia copilul „trebuie să crească într-un
mediu familial, într-o atmosferă de fericire, dragoste şi înţelegere” pentru a-şi dezvolta
complet şi armonios personalitatea”.
Școala Gimnazială, comuna Aricestii-Rahtivani:
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 Se caracterizează prin promovarea unui climat de muncă susţinut prin
următoarele valori: egalitarismul, cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc,
profesionalismul, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de
exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare norme după care se conduce activitatea cadrelor didactice şi a copiilor, precum şi
modul în care managerul conduce structurile unitatii în activitatea instructiveducativă; relaţiile interpersonale sunt bazate pe colaborare, deschidere,
comunicare. Se înlătură cazurile de elitism profesional, individualism, competiţie,
rutină, conservatorism, automulţumire. Cultura organizaţională a scolii noastre
este caracterizată printr-un ethos profesional înalt.
o Climatul organizaţiei şcolare este deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt
de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă
satisfacţii.
o Calitatea managementului şcolar este recunoscuta, directorul unitatii de
invatamant, împreună cu o echipă de cadre didactice abilitate prin cursuri de
perfecţionare în domeniul managementului educaţional, au iniţiat şi dezvoltat
activităţi (relaţii) de parteneriat cu alte unitati din ţară si cu comunitatea locală.
Scoala funcţionează după un plan managerial propriu.
Având in vedere efectele de comunicare urmărite ne propunem următoarele
mijloace de promovare si advertising:
 publicarea de anunţuri sau articole in revistele pentru copii;
 crearea site-ului propriu;
 editarea de pliante ale scolii si distribuirea lor;
 reclama directa prin poştă si poştă electronică.
 proiecte naţionale şi internaţionale
 Obiecte promoţionale;
 Asistenţă pentru beneficiari în vederea respectării cerinţelor de informare şi
publicitate
În Școala Gimnazială, Comuna Aricestii-Rahtivani, din punctul de vedere al unei
educatii incluzive:
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Scoala este primitoare pentru toată lumea şi dezvoltă relaţiile cu comunitatea;



În scoala şi în sălile de clasa sunt promovate prin practici cotidiene valori precum
respectul, toleranţa, grija, atenţia faţă de celălalt, cooperarea, implicarea comună,
co-responsabilitatea;



Valorizează nevoile şi interesele copiilor şi nevoile specifice ale familiile
acestora.

Din punct de vedere al unor practici incluzive, se urmăreşte:
 participarea activă a tuturor copiilor la activităţi;
 valorificarea experienţelor tuturor copiilor şi valorizarea diferenţelor
dintre experienţele lor;
 explicaţii clare astfel încât să înţeleagă şi să înveţe toţi copiii;
 adaptarea activităţilor în funcţie de nevoile şi disponibilităţile
copiilor.
În învăţământul preuniversitar se pune puternic accentul pe abordarea integrală a
copilului şi a educaţiei sale, pe principul nediscriminării - adică un învăţământ pentru toţi,
împreună cu toţi. Integrarea/incluziunea trebuie să fie susţinute de interesul şi
disponibilitatea noastră, bazată pe empatie, toleranţă şi respect faţă de toţi copiii,
indiferent de naţionalitate, rasă, religie, nivel de dezvoltare sau statut socio-economic
Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei
şcolare, având ca scop valorificarea optimă a resurselor existente, mai ales a resurselor
umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din
cadrul unei comunităţi.
Practica a demonstrat că integrarea presupune adaptare, deci instrumentele de
lucru propuse şi proiectele de intervenţie unitară corectiv-compensatorie trebuie să ofere
idei flexibile, uşor adaptabile la situaţii concrete.
Capacitatea de relaţionare, profesionalismul, exemplul de dăruire, perseverenţa cu
care cadrele didactice îşi vor desfăşura activitatea impulsionează şi oblig: „Din suflete
formate, pentru suflet în formare”.
Conştient de această realitate, învăţătorul va avea în vedere realizarea umătoarelor
obiective:
· Încurajarea relaţiilor naturale de sprijin;
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· Promovarea interacţiunilor copiilor de aceeaşi vârstă prin stategii de tipul „învăţarea în
cooperare şi parteneriat între elevi”;
· Dezvoltarea prieteniei prin cunoaştere reciprocă;
· Consilierea părinţilor copiilor.
Introducerea în clasa integratoare a elevului cu dizabilităţi nu se va face
întâmplător, prezentarea acestuia trebuie pregătită în prealabil, printr-un proces de
sensibilizare şi informare a factorilor implicaţi. Această activitate este necesară pentru ca
integrarea să nu se facă brutal, iar învăţătorul/profesorul şi copiii să fie pegătiţi, să
cunoască ce poate şi ce nu poate să ofere, să realizeze ce reprezintă un copil cu nevoi
speciale, cât, cum şi unde trebuie ajutat şi nu în ultimul rând, să conştientizeze faptul că
este copil, un copil ca toţi ceilalţi.
Modalităţi de depăşire a barierelor:
· Informarea eficientă în şcoala publică şi în comunitate;
· Cursuri specifice pentru cadrele didactice din şcolile publice ce urmează a fi
integratoare;
· Metodologie adecvată;
· Motivarea personalului;
· Set de materiale şi instrumente de evaluare.
În complexul proces de integrare a copiilor cu dizabilităţi în şcoala publică,
luarea deciziilor asupra conţinutului şi a strategiilor de instruire cele mai potrivite
constituie inima predării strategice. Conceptul de predare strategică se conturează în
principal pe rolul profesorului ca model şi ca mediator, deşi nu exclude rolul său de
manager şi conducător al procesului de instruire.

- 54 -

VIII. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN
VIII.1. Diagnoza mediului extern
Analiza nevoilor educaţionale în contextul politic, economic, social, tehnologic, ecologic - analiza P.E.S.T. (E)

a. CONTEXTUL POLITIC
Analiza politicilor educaţionale atât pe plan internaţional cât şi naţional, demonstrează că investiţia în educaţie şi în pregătirea capitalului
uman este una dintre cele mai profitabile investiţii.
Dreptul la educaţie este unul dintre drepturile fundamentale ale omului. Consacrarea dreptului la educaţie:
a. Pe plan internaţional:
Dreptul la educaţie este prevăzut în documente de referinţă în privinţa drepturilor omului:
● Declaraţia Universală a Drepturilor Omului ;
● Pactul Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale;
● Convenţia cu privire la drepturile copilului;
●Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului ;
● Declaraţia Drepturilor Copilului ;
● Declaraţia de la Salamanca, Spania.
b. Pe plan naţional:
Dreptul la educaţie în România este asigurat, în principal prin prima lege a ţării, Constituţia României, şi prin Legea 1/2011 a educaţiei
naţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011.
În conformitate cu Actul său constitutiv, „Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură a stabilit colaborarea între
naţiuni, în scopul asigurării pentru toţi a respectului universal al drepturilor omului, precum şi posibilităţile egale de a primi educaţie, respectarea
diversității sistemelor naţionale de educaţie, condamnarea a orice discriminare în domeniul învăţământului, promovarea în acelaşi timp a
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egalității de posibilităţi şi de tratament pentru orice persoană în acest domeniu”(Convenţia UNESCO privind lupta împotriva discriminării în
domeniul învăţământului, Paris,1960).
Politicile educaţionale promovate de către Guvernul României, demonstrează efortul pe care îl depune pentru a asigura creşterea
accesului la educaţia de calitate al tuturor elevilor şi studenţilor. Programul de Guvernare 2013-2016, în Capitolul – Educaţie, oferta politică a
Guvernului pentru învăţământ, este construită în jurul unor obiective majore, dintre care:
1. creşterea performanţei sistemului românesc de învăţământ;
2. asigurarea politicilor de echitate socială;
3. stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului anteprenorial, la toate nivelele de educaţie şi de formare profesională;
4. asigurarea competitivităţii la nivel european şi internaţional;
5. creşterea vizibilităţii internaţionale a României prin rezultatele obţinute în educaţie;
6. deschiderea sistemului de educaţie, formare profesională şi cercetare către societate, către mediul social, economic şi cultural.
Potrivit politicilor educaționale stabilite prin LEN nr. 1/2011, unitățile particulare de învățământ sunt unități libere, deschise, autonome
atât din punct de vedere organizatoric, cât și economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituție.
Promovarea principiului educației permanente prin învățarea pe tot parcursul vieții reprezintă pentru România o direcție de acțiune
prioritară, dată fiind serioasa rămânere în urmă în privința participării la diferite forme de calificare, reciclare sau perfecționare profesională (de
peste 5 ori sub media UE). Preocupările în acest domeniu sunt esențiale pentru dezvoltarea personală, civică și socială, precum și din perspectiva
șanselor de obținere a unui loc de muncă mai bine remunerat prin valorificarea rezultatelor învățării dobândite, de la educația timpurie până la
studiile post-universitare.

b. CONTEXTUL ECONOMIC
Comuna Aricestii-Rahtivani, respectiv zona in care este amplasata scoala este o comunitate care dispune de resurse economice și oferă
condiţii normale de educaţie si instruire tuturor elevilor. Forţa de muncă este ocupată în diferite sectoare: învățământ, comerţ, întreprinderi mici
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şi mijlocii atat de stat cât și private, imobiliare, transporturi, s.a. O parte a părinților elevilor cuprinsi în școala noastră beneficiază de un statut
economic mediu sau ridicat iar implicarea în viata școlii este activă.

c.CONTEXTUL SOCIAL
Majoritatea familiilor care au copii la şcoală văd prin educaţie singurul mod de progres al societăţii, realizarea profesională și materială a
cetăţeanului de mâine. Există familii care au în componență membri cu cerințe educative speciale.

d. CONTEXTUL TEHNOLOGIC
Pentru creşterea calităţii procesului instructiv-educativ o activitate de mare importanţă o constituie formarea continuă a resurselor
umane în sensul aplicării celor mai moderne metode de predare-învăţare evaluare: învăţarea centrată pe elev,utilizarea calculatorului şi a
mijloacelor audio-video,lucrul în echipă, stimularea elevilor cu cerințe educative speciale, utilizarea tuturor metodelor de evaluare în funcţie
de nivelul de pregătire al elevilor, încurajarea participării la activităţi extracurriculare.Punerea în valoare a învăţării centrate pe elev se
realizează în mod eficient prin activitatea practică care reprezintă simularea unor situaţii similare vieţii reale.

e. CONTEXTUL ECOLOGIC
Școala noastră, prin activitatea desfășurată, contribuie la păstrarea unui mediu sănătos și curat.

VIII.2. Diagnoza mediului intern - Analiza SWOT
Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern,
pe următoarele paliere:
-

resursele umane;
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-

resursele materiale şi financiare;

-

relaţiile cu comunitatea;

-

oferta curriculară.

PUNCTE TARI :
 Unitatea şcolară cuprinde nivelurile de învăţământ (prescolar, primar si gimnazial), incluzand elevi cu cerinte speciale, elevi defavorizati
si cei capabili de performanta.
 Rezultate bune obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare
 Pentru toate nivelele de şcolarizare unitatea de invatamant dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe
şcolare, programe şcolare alternative, auxiliare curriculare– manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare,culegeri de probleme,
îndrumătoare etc.);
 Nevoile de învăţare ale elevilor sunt corelate cu metodele şi tehnicile de predare;
 Şcoala încurajează diversificarea activităţii în unitate şi crearea unui climat centrat pe respectarea persoanelor implicate in activitatea
scolii;
 Personal didactic calificat în proporţie de 95 %;
 Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic este de 89.5 %;
 Pondere mare a cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică;
 Relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesoriprofesori etc.) existente favorizează crearea unui
climat educaţional deschis, stimulativ;
 Stabilirea CDŞ-ului în funcţie de decizia majorităţii elevilor din clase;
 Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice, există comisii constituite pe diverse probleme precum şi o bună
coordonare a acestora;
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 Preocupări în direcţia predării cunoştinţelor prin introducerea softului educaţional;
 Cadrele didactice au abilităţi în domeniul IT şi preocupări pentru predarea lecţiilor asistată pe calculator.
 Şcoala dispune de un local spaţios, amenajat cu toate utilităţile necesare;
 Baza materială bună în continuă modernizare;
 Realizarea de venituri extrabugetare din donaţii şi sponsorizări;
 Şcoala dispune de o bază didactică bună, înnoita permanent prin eforturi proprii, de manuale, auxiliare didactice;
 Conectarea la Internet și la televiziune prin cablu;
 Menţinerea stării de funcţionare prin activităţi de întreţinere şi reparaţii periodice;
 Colaborarea cu Primaria, Politia de proximitate, Grupul de pompieri, ISU.
 Colaborare bună cu preoţii bisericilor din Aricestii-Rahtivani și Stoenești;
 Relaţii de parteneriat cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor.

PUNCTE SLABE
o De multe ori propunerile parintilor pentru activitatile optionale nu satisfac în totalitate nevoile educaţionale ale elevilor şi nu constituie
întotdeauna o activitate atractivă pentru aceştia;
o Lipsa unei evidenţe și a unui control în vederea recuperării pagubelor realizate de către elevi;
o Lipsa zonelor verzi, amenajate corespunzator, in curtea scolii;
o Utilizarea incorectă a unor utilităţi de către elevi;
o Ancorarea unor cadre didactice in proiectarea si desfasurarea procesului instructiv-educativ in maniera traditionala.
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OPORTUNITĂŢI
 Majoritatea părinţilor colaborează cu cadrele didactice în vederea procurării de auxiliare;
 Oferta mare de auxiliare didactice permite o selecţie riguroasă în vederea achiziţionării;
 Legislaţia muncii permite angajarea de către şcoală a personalului calificat pentru compartimentele deficitare;
 Părinţi care solicită şi manifestă interes pentru o pregătire de calitate;
 Număr mare de solicitări de înscriere din toate cartierele municipiului;
 Sprijin din partea Primariei Aricestii-Rahtivani pentru rezolvarea problemelor materiale curente;
 Paletă largă de oferte pentru proiectele de parteneriat;


Asistenţă de specialitate în realizarea de proiecte de parteneriat;



Lobby din partea părinţilor privind realizările şi performanţele şcolii;



Şcoala are CDI (centru de documentare şi informare cu un numar mare de volume);



Conştientizarea comunităţii şi a opiniei publice în direcţia înţelegerii problemelor şcolii;



Instituirea unui cadru de monitorizare a performanţelor şcolare în unitate

AMENINŢĂRI
 Existenţa unor necorelaţii între programele şcolare de la învăţământul prescolar, primar cu cele de la învăţământul gimnazial;
 Incoerenta politicilor educationale; Ritmul alert al schimbarilor reclamate de alinierea la standardele europene (incepand cu 2007, anul
integrarii Romaniei in Uniunea Europeana);
 Ritmul accelerat al schimbarilor tehnologice conduce la uzura morala a echipamentelor existente;
 Insuficienta pregatire a managerilor scolii pentru o fundamentare realista si in timp util a solicitarilor;
 Fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valutele de referinţăafecteaza contractele de achiziţii pe termen mediu si lung;
 Instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere;
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 Criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât
în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor;
 Scăderea populaţiei şcolare din comunitate (în cele două localități: Stoenești și Tîrgșor).
Pornind de la politicile educaţionale şi priorităţile strategice stabilite de MEN pentru următoarea perioadă, de la analiza diagnostică şi de la
studiul prognostic al contextului politic, economic, social şi tehnologic specific localităţii, Școala Gimnaziala Comuna Aricestii-Rahtivani şi-a
stabilit viziunea, misiunea, direcţiile de acţiune, obiectivele generale – ţintele strategice şi obiectivele specifice pe domenii funcţionale, după cum
urmeaza:

T1 – Asigurarea resurselor materiale prin achiziționarea și utilizarea mijloacelor moderne în procesul de predare,
învățare, evaluare
T2 – Flexibilitatea ofertei curriculare și extracurriculare a unitatii de invatamant care să permită dezvoltarea liberă și
armonioasă a copiilor, integrarea cu ușurință în activitatea școlară
T3 – Dezvoltarea profesională – stimularea inovației didactice pornind de la cerințele unei realități în schimbare
T4 – Asigurarea relației cu comunitatea – parteneriate cu organismele coordonatoare, organele administrativ-locale,
nonguvernamentale, familie, școală
T5 – Dezvoltarea managementului institutional si educational in unitatea de invatamant
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I.

OBIECTIVE SPECIFICE:

ŢINTA PROPUSĂ

T1 Asigurarea
resurselor materiale
prin achiziționarea
și utilizarea
mijloacelor moderne
în procesul de
predare, învățare,
evaluare
T2 – Flexibilitatea
ofertei curriculare și
extracurriculare a
unitatii de
invatamant care să
permită dezvoltarea
liberă și armonioasă
a copiilor,integrarea
cu ușurință în
activitatea școlară

OBIECTIVE SPECIFICE
1. Creşterea indicatorilor de calitate privind existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare;
2.Asigurarea necesarului de materiale şi mijloace didactice în conformitate cu Standardele privind materialele de predare-învăţare
în educaţia timpurie, OM 3850/17.05.2010, Normativ de dotare minimală pentru învăţământul primar O.M. 3263/15.02.2006 si
OMEN nr. 3638/11.04.2001 .

1. Creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor serviciilor educaţionale în urma promovării ofertei educaţionale folosind
mijloace clasice şi/sau electronice.
2. Proiectarea şi realizarea obiectivelor prevăzute de Curriculum preşcolar/primar si gimnazial
3. Evaluarea rezultatelor şcolare și extrașcolare;
3. Creşterea calităţii şi eficienţei din perspectiva pregătirii pentru o societate bazată pe cunoaştere şi în vederea promovării
dezvoltării durabile:
-abordarea integrată a activităţilor, incluziune şi predare diferenţiată, activităţi „outdoor”.;
- interdisciplinaritate și cross-curricularitate;
- incluziune şi predare diferenţiată;
- materiale suport inclusiv planuri de intervenţie personalizate;
4. Creşterea calităţii actului educațional prin schimbarea paradigmei instrucţionale, cu deplasarea centrului de greutate spre
formarea competenţelor funcţionale, esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gândire critică, dezvoltarea unor valori şi
atitudini adecvate societăţii contemporane, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe.
5. Asigurarea calităţii educaţiei prin implementarea principiilor educaţiei incluzive, valorizarea diversităţii, respectarea demnităţii,
centrarea pe nevoile individuale ale preşcolarilor/elevilor, acordarea de şanse egale, cultivarea responsabilităţii colective;
6. Stimularea predării cu ajutorul mijloacelor TIC și a mijloacelor audio-video;
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7. Pregătirea preşcolarilor/elevilor pentru concursurile avizate de MEN, în scopul valorificării competenţelor dobândite la clasă;
8. Monitorizarea, evaluarea şi optimizarea calităţii procesului educaţional.
T3 -Dezvoltarea

1. Formarea şi dezvoltarea profesională a personalului de conducere şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;

profesională –

2.Recrutarea şi selecţia personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic performant; realizarea unui management dinamic şi

stimularea inovației

activ ;

didactice pornind

3.Dezvoltarea competenţelor psihopedagogice, metodice şi de specialitate ale cadrelor didactice;

de la cerințele unei

4.Ameliorarea/eliminarea disfuncţionalităţilor în activitatea didactică, constatate cu prilejul inspecţiilor şcolare/asistenţelor la

realități în

clasă.

schimbare

5. Creşterea indicatorilor de calitate privind managementul resurselor umane.

T4 – Asigurarea
relației cu
comunitatea –
parteneriate cu
organismele
coordonatoare,
organele
administrativ-locale,
nonguvernamentale,
familie, școală
T5 – Dezvoltarea
managementului
institutional si
educational in
unitatea de
invatamant

1. Dezvoltarea parteneriatului educaţional – local, regional, naţional şi internaţional, la standarde europene;
2. Inventarierea, gestionarea eficientă şi transmiterea informaţiilor de interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr.
544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
3. Elaborarea şi reactualizarea periodică a bazei de date a unităţii de învăţământ;
4. Comunicarea sistematică a şcolii cu părinţii şi alţi beneficiari ai comunităţii.
5. Transmiterea raportărilor, situaţiilor statisticilor solicitate de IŞJ Prahova, MEN, respectând termenele;
1. Revizuirea procedurilor de autoevaluare instituţională;
2. Identificarea modalităţilor de promovare a culturii organizaţionale, a valorilor-cheie ale şcolii, şi utilizarea consecventă a
acestora;
3. Măsurarea periodică a gradului de satisfacţie a beneficiarilor relevanţi ai serviciilor educaţionale;
4. Evaluarea activităţii personalului (didactic, didactic auxiliar şi nedidactic) aplicând criterii, metode şi instrumente de evaluare
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cunoscute acestora;
5. Utilizarea benchmarking-ului în scopul creşterii calităţii serviciilor educaţionale oferite de către instituţia noastră;
6. Realizarea Raportului Anual de Evaluare Internă, cu raportarea obiectivă la Standardele de acreditare şi evaluare periodică a
unităţilor de învăţământ, respectiv Standardele naţionale de referinţă.

IX. STUDIUL DE FEZABILITATE:
Apreciem posibilă realizarea proiectului de dezvoltare instituţională pornind de la analiza resurselor umane şi materiale. Date reale
existente, personal calificat, baza materială şi mai ales strategiile proiectate se vor realiza ţinând seama de o proiectare rezonabilă, ţintele
strategice sunt realiste proiectate cu acordul principalelor grupe de interes. Fezabilitatea este întărită de avantajul că asigurăm copiilor o educaţie
de calitate şi părinţilor sprijin social pe durata când sunt angajaţi în câmpul muncii.
X. ETAPELE DE REALIZARE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA
SCOPURI STRATEGICE/ȚINTE
A. SCOPURI STRATEGICE:
Optimizarea procesului de predare/învăţare în cadrul preșcolar, primar si gimnazial, prin utilizarea unor instrumente moderne, compatibile cu
nivelul actual al sistemelor educaţionale folosite în EU (TIC);
O nouă perspectivă a managementului la nivelul unității școlare şi al clasei în vederea egalizării şanselor, asigurarea unei imagini pozitive a
şcolii pentru părinţi şi potenţialii parteneri;
Programe educaţionale specifice (educaţie pentru sănătate, educaţie ecologică şi de protecţie a mediului, educaţia pentru calitate, educaţia
pentru democraţie şi cetățenie europeană) și programe extracurriculare adecvate copiilor pe toate nivelele de învățământ.
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B. OPŢIUNI STRATEGICE
a) Dezvoltarea curriculară
-uri în functie de particularităţile zonei şi opţiunile elevilor/părinților;
u fiecare nivel de
învățământ;
cu cea extracurriculară pentru a crea oportunităţi de formare, dezvoltare și stimulare a creativitaţii copiilor.

b) Dezvoltarea resurselor umane
pentru domeniile în care şcoala nu are
cadre calificate;
ătăţirea relaţiei profesor-elev,profesor-părinți,copii – părinți;
;
c) Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale
iecte cu finanţare
externă, atragerea de fonduri extrabugetare prin colaborarea cu agenţii economici, ONG-uri, comitetul de părinţi etc.
d) Dezvoltarea relaţiilor comunitare
rganizate de unitatea școlară în vederea elaborării CDȘ-urilor precum şi la elaborarea ofertei
educaţionale a unității școlare
reșterea calității vieții.
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C). OBIECTIVE
C.1.Management educațional
- Eficientizarea calităţii procesului de învăţământ şi satisfacerea nevoilor de cunoaştere ale copiilor
- Eficientizarea formării elevilor, prin modernizarea bazei materiale şi realizarea unui proces instructiv-educativ calitativ superior
- Implicarea activă a partenerilor în formarea elevilor prin participarea la asigurarea condiţiilor optime de instruire a elevilor şi prin urmărirea
integrării elevilor cu performante deosebite și a elevilor cu cerințe educative speciale
- Perfecţionarea instrumentelor de implementare a sistemului calităţii prin elaborarea de proceduri specifice unităţii şcolare, pe toate nivelele de
învățământ

Acțiuni pentru atingerea

Rezultate așteptate

Data până la

Persoana/persoane

obiectivelor

(măsurabile)

care vor fi

responsabile

Parteneri

Sursa de
finanțare

finalizate
*Aplicarea chestionarelor prin care se

Toți elevii/părinții vor

Septembrie

vor stabili pentru toți elevii unității

completa chestionarele

/fiecare an

școlare, stilurile individuale de

privind identificarea

școlar

învățare;

stilurilor individuale de

*Elaborarea și implementarea

învățare

Cadrele didactice

Elevi

strategiilor de învățare pentru a
răspunde stilurilor individuale de
învățare, nevoilor, abilităților și

Cadre didactice

gradului de motivare a fiecărui elev:

Toți preșcolarii/ elevii

-programe speciale de recuperare

identificați prin testele

Permanent
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Parinti

Autofinantare

pentru elevii/ copiii cu nivel mediu al

inițiale, vor beneficia de

pregătirii inițiale

programe speciale de

- programe speciale de pregătire a

pregătire

preșcolarilor/ elevilor în vederea
participării la concursuri și olimpiade
școlare
*Asigurarea condițiilor optime de Condiții optime de

Septembrie

Echipa managerialã a

Comunitatea

Finanțare

formare

/fiecare an

unității școlare

locală

nerambursabilă

unității școlare;

Echipa managerialã a

Comitetul de

-transformarea spațiilor existente în

școlii

părinți

în

învățământul desfășurare a activităților

preșcolar/primar/gimnazial prin:

didactice pentru toți

școlar

-modernizarea corpurilor de clădiri ale elevii

cabinete și laboratoare de cultură
generală și specialitate;

Permanent

- dotarea cabinetelor și a laboratoarelor
cu tehnică și echipamente
corespunzătoare cerințelor actuale de
formare profesională;
- modernizarea bibliotecii.
*Diseminarea informațiilor privind
cadrul asigurării calității în educație;

Planuri manageriale

Septembrie
/fiecare an
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Echipa managerială

*Proiectarea riguroasă a tuturor

Obținerea de informații

activităților la nivelul fiecărei structuri

de la 60% din beneficiari

funcționale din unitatea școlară;

referitoare la nevoile de

Cadre didactice

*Realizarea planului operațional

instruire, educație și

responsabili comisii

Finanțare

privind asigurarea calității educației

formare.

metodice

nerambursabilă

*Aplicarea de chestionare cadrelor

școlar

Anual în luna

Consiliul de

octombrie

administrație

didactice, pentru identificarea nevoilor

80 % din personalul

de dezvoltare profesională

didactic participă la

*Cursuri de formare pentru întreg

cursurile organizate pe

Anual în luna

personalul didactic privind aplicarea

metode active de învățare

octombrie

curriculum-ului, a metodelor de

și a metodelor alternative

învățare centrate pe elev și a

de evaluare

Comisia de asigurare
a calității

CCD
ISJ Prahova
Autofinantare

Cadre didactice

metodelor alternative de evaluare;
*Implementarea metodelor active de
învățare și a metodelor alternative de

90 % din cadrele

evaluare;

didactice aplicã metodele

*Adaptarea stilului de predare și a

active de predare/

strategiilor la particularitățile și

învãțare /evaluare

Permanent

Cadrele didactice

Finanțare
nerambursabilă

nevoile de învățare și de comunicare

Responsabilul cu

specifice grupurilor de preșcolari/elevi

Anual în

sau/și colectivului cu care se lucrează

septembrie
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perfecționarea
cadrelor didactice

*Diversificarea și modernizarea
Finanțare

strategiilor de predare-învățareevaluare, în scopul :

Echipa managerialã a

-stimulării interesului

unității școlare

preșcolarilor/elevilor pentru studiu și

Permanent

extrabugetară

Echipa managerialã a

pentru disciplină;

30% din conținuturile

unității școlare

Alți furnizori

-încurajării și aprecierii

programelor școlare sunt

Responsabilii

de formare și

preșcolarilor/elevilor pentru

predate cu ajutorul soft-

comisiilor metodice

soft-uri

participarea directă și activă la

urilor educaționale

educaționale

desfășurarea orelor didactice;

Echipa managerialã a

-valorificării cunoștințelor de cultură

unității școlare

generală ale preșcolarilor/elevilor în
predarea noțiunilor specifice;
-dezvoltării capacității de autoevaluare

Toate

și interevaluare a performanțelor și a

Permanent

didactice

atitudinii față de cadrele didactice și
colegi;
-stimulării și valorificării spiritului

80% din personalul

competițional și potențialului creativ

angajat în servicii de

al elevilor .

secretariat, bibliotecă și

*Perfecționarea personalului

contabilitate vor opera

Permanent
Personalul
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cadrele

administrativ (secretariat,

pe calculator

administrativ

contabilitate,bibliotecă) în vederea
folosirii tehnicii de calcul și a softului
specializat
*Consiliere preșcolar/elev-părinte

Furnizarea datelor legate

privind creșterea interesului acordat

de comunicarea

procesului instructiv-educativ

copil/părinte

*Realizarea orientării școlare prin

Permanent

Consilier educativ

ISJ Prahova

Autofinantare

Agenți
Lunar

Cadrele didactice

economici

Anual

Cadre didactice

Autorități

lecții/ vizită
Informarea elevilor,
*Editarea unei oferte educaționale

părinților

Extrabugetare

locale
ISJ Prahova
Agenti
economici

*Consilierea elevilor din clasele I-

Parcurgerea celor 8 ani în Câte două

Consilierul educativ

Comitetul de

VIII în vederea continuării studiilor în

aceeași unitate;

activități pe

Cadrele didactice

părinți

cadrul aceleiași unități școlare , nivel

Număr mare de

semestru până

Consiliul

gimnazial;

absolvenți care să fie

în 2019

elevilor

*Evaluarea anuală a opțiunilor elevilor admiși la licee.

Consiliul de

claselor terminale și popularizarea

Anual în lunile

administrație

planului de școlarizare prin:

noiembrie și

Consilier educativ
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ISJ Prahova

Autofinantare

-lansare oficialã a ofertei

mai

Cadre didactice

-prezentare ofertã în grădiniță, școală-

Autorități

ciclul primar-gimnazial

Anual în luna

Echipa managerială a

locale

-publicitate în mass-media

octombrie

unității școlare

Massmedia
locală

permanent
*Identificarea partenerilor (autorități

Numãr de contracte de

Anual, luna

Echipa managerială a Autorități

locale, agenți economici, instituții

colaborare încheiate

decembrie

unității școlare

Autofinantare

locale

culturale) pentru a realiza parteneriate

Agenti

cu unitatea școlară

economici
Instituții
culturale

*Dezbateri cu agenții economici.

Inventarierea abilitãților

*Efectuarea unor ore de instruire

practic-aplicative ale

practica a elevilor în cadrul orelor de

preșcolarilor/elevilor

Anual

educație tehnologică, pentru

Echipa managerială a

Agenți

unității școlare

economici

Reprezentanți ai

dezvoltarea abilităților practic-

Asigurarea flexibilității și

agenților economici

aplicative ale preșcolarilor/elevilor;

adaptabilității

parteneri

-organizarea de lecții tip la unitãțile

preșcolarilor/elevilor

economice din zona si la muzee;

Cadre didactice de

- susținerea unității școlare cu

Creșterea calității actului

sponsorizãri financiare și materiale;

educațional

specialitate
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Autofinantare

-acordarea de burse pentru elevii cu

Echipa managerială

rezultate deosebite;

a unității școlare

*Întocmirea planului operațional
pentru rețele interne de colaborare
*Întocmirea planului operațional

Creșterea calității actului

Anual

Consilier educativ

Comitetul de

pentru rețele de colaborare între unități educațional

pãrinți

școlare la nivel extern

Biserica

*Organizarea acțiunilor cu caracter

Numãr de acțiuni

Autofinantare

Poliția

Permanent

extrașcolar în parteneriat cu instituții

Instituții

și organizații locale pe teme de:

culturale

sãnãtate, culturã, drepturi ale

Instituții de

copilului, ecologie, protecția mediului

sănătate
publică
Instituții de
protecție a
mediului

*Implicarea unității școlare în

Scrierea și depunerea a

Conform

Comisia pentru

Școli

realizarea de proiecte Erasmus Plus în

unui proiect pentru

apelurilor

parteneriate și

europene

calitate de solicitant sau partener

finanțare din fonduri

naționale

proiecte europene

ONG - uri

europene
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Finanțare din
fonduri europene

C.2.Management instituțional
OBIECTIVE
- Creșterea rolului și, mai ales, asumarea responsabilității de către fiecare manager din instituție, în vederea realizării unui proces de învățământ
de calitate
-Eficientizarea activității tuturor structurilor manageriale (atât cele administrative dar, mai ales, cele ce vizează activitatea instructiv – educativă)
din instituție.
-Asigurarea fluidizării circulației informației aferente componentei managementului instituțional
-Asigurarea imaginii instituționale
Acțiuni pentru atingerea obiectivelor


Realizarea materialului de analiză a activității unității de

Termen

Persoane

de realizare

care răspund

Dovezi

Septembrie /anual

Echipa managerială

Raport de activitate

Septembrie/ anual

Echipa managerială și

Proces verbal

învățământ din anul școlar precedent


Organizarea Consiliului profesoral, fixarea secretarului,

stabilirea comisiei pentru asigurarea calității, numirea

Consiliul Profesoral

coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și
extrașcolare, consilierului educativ


Organizarea Consiliului de administrație: stabilirea atribuțiilor

Septembrie/ anual

membrilor săi, realizarea tematicii și graficului ședințelor de
lucru
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Echipa managerială

Proces verbal



Organizarea colectivelor metodico-științifice, cu fixarea

Septembrie/ anual

Echipa managerială

Proces verbal

Consiliul de administrație

liderilor acestor structuri organizatorice.

Echipa managerială

Proces verbal

elaborarea unor programe subordonate planului de acțiune al

responsabilii comisiilor

Planuri operaționale

unității școlare

metodice

Tabelul de





Organizarea activităților catedrelor/ comisiilor metodice și

Elaborarea Planului de Acțiune al unității școlare pentru anul

Octombrie/ anual

Octombrie /anual
Echipa managerială

școlar în curs


Acordarea burselor elevilor



Asigurarea cu manuale

 Întocmirea fișelor postului pentru personalul nou angajat și

centralizare a

Octombrie/ anual

datelor
Proces verbal
Bază de date unitate

Octombrie/ anual

Manager unitate școlară,

școlară

Consiliul de

reactualizarea celei vechi pentru personalul deja existent

administrație,

Dosare Comisii

întocmirea schemei orare în conformitate cu noul curriculum și

responsabilii de

Fișa postului

cu principiile psiho-pedagogice aferente.

compartimente

Procese verbale





Finalizarea încadrării instituției cu personal didactic și

Asigurarea documentelor școlare aferente noului an școlar și

Octombrie /anual

Octombrie/ anual

completarea lor în conformitate cu reglementările în vigoare


Reactualizarea și validarea regulamentului intern



Atragerea de resurse extrabugetare: sponsorizări, închirieri de

Octombrie/ anual

Comisia de orar

Dosare catedre

Echipa managerială

Contabil

Responsabilii Comisiilor

Planuri operaționale

metodice

spații, prestări servicii, proiecte de finanțare internă și externă


Echipa managerială

Rectificarea bugetului instituției în vederea asigurării
Comisia de reactualizare

resurselor financiare necesare desfășurării procesului instructiv-
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educativ


Fundamentarea cifrei de școlarizare



Elaborarea ofertei curriculare CDȘ prin consultarea elevilor și

părinților
 Asigurarea imaginii instituției prin mass-media.
C.3.Asigurarea resurselor materiale necesare procesului de învățământ
OBIECTIVE:
- Atragerea de resurse financiare extrabugetare
Acțiuni pentru atingerea obiectivelor


Asigurarea fondului de carte, manuale și publicații în

Termen

Persoane

de realizare

care răspund

Permanent

Echipa managerială

conformitate cu curriculum-ul fiecărei discipline de

Dovezi

Adrese de solicitare
Procese verbale

învățământ


Documente fiscale

Optimizarea cheltuielilor pentru materialele necesare
efectuării lucrărilor de întreținere a spațiului de învățământ

Permanent

Responsabili
compartimente

C.4.Procesul instructiv-educativ
OBIECTIVE
- Asigurarea calității actului educațional
- Stabilirea de programe adecvate încât, în fiecare catedră/comisie metodică pe arie curriculară/discipline, să se atingă finalitățile procesului de
învățământ.
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-Depistarea și stimularea elevilor cu aptitudini.
Acțiuni pentru atingerea obiectivelor

Termen de realizare

Persoane

Dovezi

care răspund


Implicarea factorilor educaționali, a Consiliului

Permanent

Profesoral și a Consiliului de Administrație în actul de

Consiliul de administrație

Procese verbale

Consiliul Profesoral

analiză a procesului de învățământ


Realizarea planificărilor activității didactice în
conformitate cu noile cerințe ale curriculum-urilor.





Procese verbale

Întocmirea și demararea programelor de pregătire

Conform planului

Echipa managerială

Convenții de

intensivă cu elevii performanți la olimpiadele școlare și

operațional pentru

Responsabili comisii

colaborare

concursurile sportive

rețele de colaborare

metodice

permanent

Echipa managerială

Creșterea rolului stimulativ al evaluării nivelului de
pregătire al elevilor prin urmărirea ritmicității notării și a

Echipa managerială

Planificări

prin utilizarea metodelor moderne de evaluare, testele de

Responsabili comisii

calendaristice

evaluare, teste grilă, portofolii, eseuri, referate, excursii

metodice

Semestrial

numărului minim de note la fiecare disciplină de studiu și

Programe de

tematice


Echipa managerială

pregătire

unui design instrucțional și a unor strategii de predare-

Responsabilii comisiei

Programe de

învățare-evaluare cu un înalt grad de profesionalism

metodice

Permanent

Parcurgerea integrală a programelor școlare și asigurarea

76

recuperare



Realizarea unor baze de date cu itemi pentru măsurarea

Permanent

Echipa managerială

competențelor, capacităților și abilităților elevilor în

Responsabili comisii

vederea compatibilizării pregătirii lor cu standardele

metodice

Baza de date

naționale și europene

C.5. Activitatea educativă școlară și extrașcolară
OBIECTIVE
- Creșterea rolului comisiei metodice în vederea eficientizării activităților educative
- Implicarea activă a părinților, a comunității locale, a celorlalte instituții educative în formarea la copii și tineri a unor atitudini pozitive
- Schimburi parteneriale cu școli din EU-între prioritate și necesitate;
Acțiuni pentru atingerea obiectivelor
 Întocmirea documentelor de proiectare a muncii educative la

Termen

Persoane

de realizare

care răspund

Septembrie /anual

Consilier educativ

Procese verbale

Cadrele didactice

nivelul grupelor/ claselor
 Pregătirea orelor de consiliere și abordarea problematicii
specifice vârstei și sexului

Dovezi

Planuri de activitate
permanent

Consilier educativ
Psihologul școlar

 Consilierea elevilor cu nevoi speciale
 Organizarea întâlnirilor cu părinții, ori de câte ori este cazul și

Portofolii cadre
didactice
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informarea corectă a acestora despre situația școlară și frecvența
copiilor lor

Consilierul educativ
permanent

Cadrele didactice

 Organizarea de acțiuni educative (simpozioane, serbări,

consiliere

excursii, seri culturale și de dans etc.) cu participarea nemijlocită
a părinților

Programe de

Consilierul educativ
permanent

Cadrele didactice

 Realizarea programelor de educație juridică, antiinfracțională,

Echipa managerială

Programe de

în colaborare cu I.S.J. Prahova, C.C.D. și Inspectoratul de Poliție

Cadrele didactice

parteneriat
Planuri operaționale

 Formarea ținutei morale, decente, a comportamentului

conform planului

civilizat, eliminarea absenteismului de la activitățile școlare, a

operațional

Cadrele didactice

delicvenței juvenile, respectarea legilor, a normelor de igienă

permanent

Echipa managerială

Premii

 Participarea la diverse concursuri școlare și extrașcolare
C.6. Formarea continuă (dezvoltarea profesională)
OBIECTIVE
- Stimularea perfecționării cadrelor didactice prin grade didactice
- Extinderea experiențelor profitabile în managementul administrativ și cel didactic
- Participarea permanentă a cadrelor didactice la cursuri de perfecționare pentru dezvoltarea profesională
Acțiuni pentru atingerea obiectivelor
 Informarea personalului didactic cu elemente de noutate

Termen

Persoane

de realizare

care răspund

permanent

apărute în cadrul curriculum-ului disciplinei
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Dovezi

Responsabili comisii

Mape cadre

metodice

didactice

 Perfecționarea actului didactic prin abordarea metodelor
moderne de învățare-centrate pe elev

permanent

Echipa managerială

 Diseminarea informațiilor primite de profesorii participanți la
cursuri de formare și perfecționare

Baza de date
permanent

 Utilizarea ofertei programelor de perfecționare ale CCD și ale
altor instituții de formare acreditate

permanent

 Perfecționarea personalului didactic auxiliar (secretariat,

Responsabilii comisiilor

formare

metodice

continuă

Responsabil comisie
formare

Certificate de
participare

contabilitate, bibliotecar), în vederea folosirii tehnicii de calcul și
a softului specializat.
C.7.Activitatea de sănătate și securitate în muncă, de apărare împotriva incendiilor și apărare civilă

OBIECTIVE
- Asigurarea protecției personalului din unitatea școlară și a elevilor pe durata desfășurării tuturor activităților
- Asigurarea accesului la informațiile noi, aferente domeniilor;
Acțiuni pentru atingerea obiectivelor
 Organizarea comitetului de sănătate și securitate în muncă și a

Termen

Persoane

de realizare

care răspund

Septembrie/anual

Manager unitate școlară

comisiei de apărare împotriva incendiilor
 Redactarea documentelor, realizarea instruirilor și semnarea

Dovezi

Decizii de
constituire a

Conform planului
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Responsabil CSSM

comisiilor

proceselor verbale în conformitate cu legislația în vigoare

operațional

Comisia PSI și echipa

 Asigurarea condițiilor materiale și organizatorice în vederea

Permanent

managerială

Dosar CSSM

Conform graficului

Comisia PSI, echipa

Dosar CTPSI

prevenirii accidentelor și incendiilor cât și pentru intervenții reale
 Simularea de exerciții de evacuare a localului unității școlare

managerială

în caz de incendii sau calamități împreună cu organele locale de
pompieri și apărare civilă

Conform planului

Echipa managerială

 Asigurarea securității și siguranței elevilor și personalului din

operațional

Rresponsabil CSSM

Plan operațional

instituție
XI. DEFINIREA MECANISMELOR DE ASIGURARE A CALITĂŢII
În conformitate cu precizările OUG nr. 75 din 12 iulie 2005 şi a Legii 87/ 2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, unitatea noastră
şcolară elaborează şi adoptă propria strategie de asigurare a calităţii educaţiei la nivelul grădiniţei, asigurând constituirea CEAC care are ca
obiectiv asigurarea calităţii educaţiei printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi
implementare a programei de studiu prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie respectă standardele de
calitate.
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 7 membri. Conducerea ei operativă este asigurată de directorul
organizaţiei, coordonator fiind desemnat prof. MOLDOVAN CIPRIAN.
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din Școala Gimnaziale ARICESTII-RAHTIVANI are următoarele atribuţii:


elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare,
conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
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elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară respectivă, pe baza căruia directorul
elaborează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor
beneficiarilor, prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;



elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; elaborează proceduri pentru asigurarea calităţii la nivelul scolii



cooperează cu ISJ Prahova şi cu ARACIP;



orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a
MEN se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară.

Procese de asigurare a calităţii la nivelul Școlii Gimnaziale ARICESTII-RAHTIVANI
- planificare - analiza mediului extern şi a mediului intern
- stabilirea priorităţilor/ţintelor strategice de dezvoltare
- elaborarea planului operaţional
- implementare
- monitorizare - internă realizată de grădiniţă
- externă realizată de ISJ Prahova
- evaluarea - internă= autoevaluarea-realizată la nivelul scolii
- externă - realizată de ARACIP
- îmbunătăţirea continuă a rezultatelor
XII . ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ȘI ACTUALIZARE A PLANULUI
Implementarea planului va fi realizată de către întregul personal al unității școlare.
Procesul de monitorizare și evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a planului prin:


întâlniri și ședințe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
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includerea de acțiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administrație, ale Consiliului profesoral, ale comisiilor
metodice;



prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral și al Consiliului de Administrație;



revizuire periodică și corecții.
Programul activității de monitorizare și evaluare
Tipul activității

Responsabilitatea

Frecvența

Datele întâlnirilor de

monitorizării și

monitorizării

analiză

evaluării
Intocmirea seturilor de date care să sprijine monitorizarea țintelor

Responsabil proiect

Monitorizarea periodică a implementării acțiunilor individuale

Manager
Responsabil proiect

Comunicarea acțiunilor corective în lumina rezultatelor obținute

Manager
Responsabil proiect

Analiza informațiilor privind progresul realizat în atingerea țintelor

Manager
Responsabil proiect

Stabilirea metodologiei de evaluare, a indicatorilor de evaluare și a

Consiliul de

impactului asupra comunității

Administrație

Prezentarea generală a progresului realizat în atingerea țintelor

Manager
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lunar

trimestrial

trimestrial

decembrie
martie
decembrie
aprilie
decembrie
aprilie

anual

Iunie

anual

septembrie

anual

Iunie

XIII. PROIECTAREA BUGETARĂ PENTRU REALIZAREA PDI 2014- 2019
Monitorizarea, evaluarea bugetului şi controlul financiar:
Activitatea de monitorizare a bugetului trebuie să răspundă la următoarele întrebări:
Se corelează ciclul bugetar cu acţiunile din planul operaţional pentru fiecare an din PDI?
Cum se realizează activitatea financiar contabilă, activitatea de control financiar preventiv, de audit financiar?
Cum se realizează revizuirea bugetului?
Cum se adoptă priorităţile pentru anul viitor?
Proiectăm monitorizarea sumelor financiare pentru fiecare activitate din planul operaţional.
Activitatea financiar - contabilă va fi asigurată de către dna ......................., are ca scop preîntâmpinarea acţiunilor şi cheltuielilor ilegale,
preîntâmpinarea imobilizării fondurilor. Controlul preventiv urmăreşte legalitatea, necesitatea, oportunitatea şi eficienţa utilizării fondurilor
financiare de către agenţii economici şi instituţiile publice /private, respectarea obligaţiilor faţă de bugetul public naţional, faţă de furnizori,
creditori, respectarea clauzelor contractuale.
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