SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE
Str. Mircea Eliade nr.3, 440152, loc. Satu Mare
Jud. Satu Mare, tel/fax 0261-742290; 0361-405844

„Cea dintâi şi singura esenţiala datorie a omului este caritatea, adică o
neobosită justificare a bucuriei existenţei.A face din viaţa şi cunoaşterea ta
o permanentă bucurie-în pofida tuturor mizeriilor,şi întunecimilor,şi
păcatelor,şi neputinţelor,şi deznădejdilor-iată o datorie... a omului şi a
omeniei din tine.”
Mircea Eliade
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I.1.1 CONTEXTUL SOCIO-ECONOMIC
Scoala Gimnazială MIRCEA ELIADE este una dintre scolile
reprezentative ale municipiului SATU MARE.Este aşezată in cartierul
MICRO 14, la o distanţă reletiv mică de centrul civic al municipiului SATU
MARE.

Municipiul Satu Mare, la recensământul din 2011, municipiul Satu Mare
avea o populație de 94.948 locuitori. Satu Mare este un oraș multicultural cu
o populație de etnie română, maghiară, romă, germană și alte etnii. Proporția
diferitelor grupuri etnice a variat de-a lungul timpului.
Din punct de vedere economic municipiul Satu Mare se situează la un
nivel mediu.Principalul domeniu de dezvoltare este cel comercial, urmat de
agricultura si apoi de industrie.
Un număr foarte mare de cetăţeni au emigrat în străinătate pentru
găsirea unui loc de muncă mai bine plătit.Acest lucru însă are două efecte
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majore.Unul benefic pentru familie din punct de vedere financiar, dar din
punct de vedere a educaţei, copii rămaşi acasă fie în grija bunicilor, fie în
grija fraţilor mai mari, au de suferit.
În acest context şcoala noastră oferă oportunităţi de studiu copiilor
cu vîrsta între 6-14 ani, respectând princiul şanselor egale.

I.1.2

Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o
mare măsură de factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici,
care se manifestă în mediul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.
Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de
conjunctura politică şi legislativă, de evoluţia economică la nivel local,
regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de integrarea
în structurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene.
Analiza PEST(E) a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea
ŞCOLII GIMNAZIALE MIRCEA ELIADE.
Factori politici
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cadrul legislativ specific învăţământului preconizează descentralizarea
şi autonomia sistemului de învăţământ - Planul strategic al Ministerului
Educaţiei şi Cercetării cu priorităţile: descentralizare, asigurarea calităţii,
resurse umane, învăţarea continuă, ofertă educaţională flexibilă,
accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, standarde europene;
apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice
favorabile în administraţie şi finanţare şi existenţa unor strategii de
dezvoltare care valorifică potenţialul unităţilor de învăţământ.
deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare,
evaluare şi consiliere;
existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ
românesc la standardele europene şi internaţionale;
cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare
complementare pentru dezvoltarea infrastructurii învăţământului - Programe
de finanţare a învăţământului preuniversitar: PHARE, PRIS (Proiectul pentru
Reabilitarea Infrastructurii Şcolare),etc.
sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor
de învăţământ prin proiecte şi programe finanţate de statul român sau de
către organismele europene - programele de dotare a laboratoarelor şi
cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, îmbunătăţirea fondului de
carte, SEI (sistem educaţional informatizat);
finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru
elevi -” Programul „Euro 200”, acordarea burselor pentru elevii proveniti din
medii cu risc economic şi pentru elevii capabili de performanţă;
existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor
didactice şi a programelor cu finalităţi de educaţie şi formare profesională.

Factori economici
cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau
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nerambursabile de la diverşi agenţi economici (donaţii, sponsorizări)
precum şi parteneriate pentru finanţarea acţiunilor sistemului de
învăţământ (stagii de practică, cercetare ştiinţifică etc.);
descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea
învăţământului, astfel încât unităţile şcolare să poată valorifica superior
potenţialul financiar, uman şi material de care dispun;
orientarea actuală impune translarea interesului unităţilor şcolare spre
o cultură a proiectelor;
Factori sociali
fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale
unităţilor de învăţământ ;
creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului
şcolar, creşterea ratei infracţionalităţii în rândul tinerilor, creşterea ratei
divorţurilor;
plecarea părinţilor la muncă în străinătate.

Factori tehnologici
civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de
timp, cunoştinţele să fie actualizate şi impune redimensionarea sistemului de
formare profesională a cadrelor didactice;
răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de
calcul (internet, televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează
transmiterea informaţiilor în timp scurt;
rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul să
înveţe pe tot parcursul vieţii, şi implică o reactualizare a cunoştinţelor
profesionale pe fiecare treaptă a carierei;
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generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AEL, SEI,
învăţământ la distanţă) conduce la modernizarea actului educaţional
tradiţional;
apariţia şcolii virtuale şi a spaţiilor de învăţare virtuală şi derularea
cursurilor de instruire şi formare;
Factori ecologici
integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme
precise în protejarea mediului de către unităţile şcolare;
educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară;
prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea
problemelor de mediu prin sortarea deşeurilor provenite
din activitatea unităţii de învăţământ pe categorii – plastic, hârtie, resturi
alimentare etc.);
economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică,
apă etc. astfel încât să se protejeze mediul înconjurător.

POLITICI

ECONOMICI

 Primăria Satu Mare

 Firmele locale în dezvoltare

 Inspectoratul Şcolar Judeţean
Satu Mare

 Politicile economice regionale

 Ministerul Educaţiei Naţionale

 2% din impozitul pe venitul
global

 Politicile ministeriale

 Fonduri structurale

 Prefectura

 Economia română în creştere

 Consiliul Judeţean

 Dinamica pieţei muncii

 Comisia Europeană

 Instabilitatea economică

 Consiliul Local

 Lipsa corelării între nevoile
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 Sistemul politic şi legislativ
instabilitatea

pieţei şi oferta şcolară
 Firmele străine cât mai multe
 Discrepante economice şi
sociale
 Restructurarea industriei
locale
 Salarii mici

SOCIO-CULTURALI
 Interes pentru aspect
exterior
 Interes pentru studiile
superioare
 Scăderea interesului pentru
munca fizica
 Timpul petrecut pe internet
 Timpul petrecut în faţa TV
 Migrarea forţei de muncă
 Reconfigurarea celulei sociale
 Obsesia pentru carieră
 Creşterea rolului activ a
violenţei în societate
 Mediatizarea excesivă a
violenţei şi sexualităţii
 Creşterea ratei divorţului
 Creşterea importanţei
aspectului financiar
 Tot mai mulţi se implică în al

TEHNOLOGICI
 Modernizarea tehnologică
 Telefonia mobilă
 Automatizarea producţiei
 Internetul
 Apariţia de noi meserii în
conformitate cu cererea de pe
piaţă
ECOLOGICI
 din punct de vedere ecologic
zona în care se află clădirile
şcolii este destul de
aglomerată, poluarea este în
limite normale
 ecosistemul spaţiului,
persoanelor, stărilor afective,
ambientul grupurilor, a claselor
asigură dezvoltarea
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doilea job

personalităţii elevilor

 Neglijarea interesului faţă de
educaţie
 Individualism

I.1.3

A. DOMENIUL CURRICULUM

PUNCTE TARI
 Existenţa în şcoala a tuturor
documentelor curriculare elaborate
la nivel de trunchi comun şi C.D.Ş.;
 Cadrele didactice au documente de
planificare anuală şi secvenţială de
calitate,
în
concordanţă
cu
curriculumul naţional şi resursele
disponibile;
 Proiectarea corectă a activităţii
didactice, cu accent pe obiective
operaţionale;
 Evaluarea se realizează formativ şi
sumativ .
 Se utilizează auxiliare curriculare în
scopul
sporirii
randamentului
învăţării;

PUNCTE SLABE
 Şcoala nu poate oferi un C.D.Ş. care
să fie în deplină concordanţă cu
cerinţele părinţilor şi a elevilor.
 Fundamentarea
şi
proiectare
uniformă, fără diferenţieri a CDŞ la
toate nivelurile de învăţământ,
cantonarea conţinuturilor acestuia în
vechiul curriculum;
 Colectivul de cadre didactice, nu
cuantifică
suficient
,
prin
intermediul rezultatelor evaluărilor,
progresul şcolar
şi nu iau în
considerare
acest
aspect
la
evaluarea activităţii didactice;
 Strategiile didactice continuă să fie
majoritar tradiţionale, bazate pe
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Evaluările prin examenele de ieşire
din sistem fac dovada unei pregătiri
corespunzătoare
cerinţelor 
standardelor educationale;
Atitudinea elevilor faţă de educaţia 
pe care o furnizează şcoala este
pozitivă, motivată şi responsabilă;

OPORTUNITĂŢI
 Utilizarea de manuale alternative
luându-se în considerare capacităţile
de asimilare la nivelul fiecărei clase;
 Stabilirea CDŞ-ului în funcţie de
resursele
umane
şi
materiale
existente în şcoală, precum şi de
opţiunile elevilor şi ale părinţilor;
 Raportarea permanentă în evaluare la
standardele de evaluare existente;
 Utilizarea în cadrul lecţiilor
a d
metodelor activ-participative;
 Participarea
la
Programul
de
Granturi pentru dezvoltare şcolară.
 Oferta sporită a activităţilor cu
caracter extracurricular.

activitatea
preponderentă
a
profesorului;
Nu există o bază materială în
concordanţă cu cerinţele actuale.
În majoritatea cazurilor elevii nu
sunt implicaţi în procesul
de
informare individuală

AMENINŢĂRI
 Elevii riscă să acumuleze cunoştinţe
parţiale;
 Şcoala riscă să aibă o ofertă
educaţională limitată;
 Perpetuarea aceloraşi greşeli în
evaluare;
 Participarea elevilor la lecţii se va
realiza în mică măsură;
 Şcoala riscă să
aibă o cultură
organizaţională de nivel mediu.
 Elevii nu sunt au posibilitatea de a
se informa.
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B. DOMENIUL RESURSE UMANE
PUNCTE TARI
 Încadrarea şcolii cu cadre didactice
calificate, în proporţie de 100%;
 Participarea cadrelor didactice la
perfecţionări prin grade didactice şi
cursuri de formare;
 Participarea cadrelor didactice la
cursurile de formare;
 Instituţionalizarea
stagiilor
de
formare/informare cu şefii de
comisii metodice şi metodiştii;
 Există elevi capabili de performanţă,
dat care nu pot fi sustinuţi
întotdeauna de propriile lor familii.

PUNCTE SLABE
 Diseminarea
defectuoasă
a
informaţiei
intraşi
interinstituţională;
 Evaluarea defectuosă a activităţii
depuse de cadrele didactice, fără a
cuantifica ceea ce aceştia realizează
în afară fisei elaborate de M.Ed.C.;
 Utilizare cu minimă eficienţă a
metodiştilor şi a cadrelor didactice
cu experienţă sporită.

OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
 Existenţa fişei postului pentru cadrul  Scăderea populaţiei şcolare;
didactic;
 Supraîncărcarea cadrelor didactice
 Posibilitatea parcurgerii unor stagii
cu sarcini şi activităţi care nu sunt
de formare continuă.
remunerate;
 Starea
materială
precară
a
sistemului, lipsa de fonduri şi
motivare în dezvoltarea personală.
 Orientarea elevilor spre alte şcoli.

C. DOMENIUL RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Unitatea şcolară dispune de o bază
materială care necesită deschisă  Existenta unei baze materiale încă
dezvoltării.
modeste;
 Există proiecte de finanţare depuse  Motivare slabă a cadrelor didactice
în vederea înlocuirii totale a
în domeniul dezvoltării
bazei
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instalaţiei termice, a şarpantei
acoperişului,

Conducerea şcolii este preocupată
permanent de modernizarea bazei
materiale conform cu cerinţele 
curriculumului;

materiale;
Gestionare necorelată a fondurilor
cu necesităţile destinate dezvoltării
resurselor materiale;
Demers
laborios
în
vederea
efectuării documentaţiei necesare;

OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
 Evaluarea instituţională raportată la  Cuantumul
mic
al
fondurilor
acest criteriu;
destinate de primării cheltuielilor
 Accesul la programe europene,
materiale pentru dotare;
naţionale
sau
judeţene
de  Fonduri
limitate
din
resurse
dezvoltare ;
extrabugetare.
 Deschiderea
guvernului
pentru
cunoaşterea problemelor de ordin
material cu care se confruntă şcoala
şi rezolvarea acestora.

D.DOMENIUL DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE
PUNCTE TARI
 Relaţii
bune de colaborare cu
primăria şi cu membrii consiliului
local, fundaţii, O.N.G-uri;
 Relaţii foarte bune de colaborare cu
comitetele de părinţi si ASOP Mircea
Eliade.

PUNCTE SLABE
 Reţinerea privind promovarea unor
proiecte;
 Lipsa experienţei în elaborarea unor
programe de parteneriat şcolar la
nivel european.
 Lipsa unui sistem de comunicare
eficient între şcoală-comitetul de
părinţi-consiliul local

OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
 Organizarea unei echipe pentru  Elevii şi întregul corp profesoral nu
întocmirea si promovarea proiectelor;
pot beneficia de alternative în
 Abilitate
din
partea
echipei
procesul educaţional;
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manageriale în menţinerea unor 
relaţii de colaborare cu O.N.G.-urile.

Lipsa parţială a fondurilor
demararea acestor proiecte.

I.2

I.2.1 ISTORICUL SCOLII
În anul 1901, pe malul Stâng al Someşului s-a înfiinţat prima şcoală de
stat nr. 3 din marginea Sătmarului – cu predare în limba maghiară.
În anii 1913, 1914 şcoala primeşte numele de „Kültelki Iskola”. 1919 –
1920 şcoala se transformă in „Scoala primară de stat cu predare în limba
română”, când apare si prima clasa a V-a .
Anii 1935–1936 debutează cu câteva noţiuni noi, conducătorii claselor
se numesc diriginţi şi învăţători.
În perioada dictatului de la Viena 1940 – 1941, şcoala primeşte numele
de „Szatmárnémeti 5 Sz. Méntelepi Magyar Királyi Állami Iskola”.
După al II-lea Război Mondial se revine la denumirea de Şcoala Primară
nr.5, astfel în anul 1948, considerat anul reformei învăţământului se
reînfiinţează clasele V-VI-VII, în cadrul „Şcolii de 7 ani”. Anul este împărţit
în semestre, iar în loc de matricole apar fişele „Mironescu Mera”. La
încheierea anului şcolar fiecare clasă susţine examen, iar clasa a VIII-a
examen de absolvire.
În anul şcolar 1946-1947 se înfiinţează clase complementare cu profil
agricol. Inspectoratul Şcolar Judeţean era condus de înv. Ştefan Şteţiu.
În anul 1956 şcolii de pe B-dul Cloşca i se atribuie denumirea de “Şcoala
de 7 ani nr.6 cu limba de predare română şi maghiară”.
În anul şcolar 1963-1964 datorită numărului foarte mare de elevi (886
repartizaţi în 29 de clase), cu sprijinul Ministerului Învăţământului s-a alocat
suma de 1650 lei, pentru construirea noii clădiri, care începe la 10 ianuarie
1964. Astfel în toamna anului 1964, la 15 septembrie inspectorul general de
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în

atunci, prof. Andrei Paroliseanu taie panglica tricoloră de inaugurare a noii
clădiri.
Odată cu Revoluţia din decembrie 1989 Şcoala Generală Nr.6 Satu
Mare, primeşte la data de 29 decembrie 1989 denumirea de “Şcoala cu
clasele I-VIII „Mircea Eliade”, denumire sub care funcţionează şi în prezent.
Cele două corpuri de clădire cuprind un număr de 42 săli de clasă.
În anul 1973 s-a dat în folosinţă o sală de sport cu suprafaţa de 428
mp.Şcoala este racordată la reţeaua de apă şi canalizare, iar încălzirea este
asigurată de la centrala proprie.
În anul şcolar 1968-1969 se înfiinţează clasele IX-X care rămân până în
anul 1974.
Cel mai mare număr de elevi care ajung să frecventeze Şcoala Generală
Nr.6 a fost de 2409 în 71 de clase în anul 1980-1981 an în care se
înregistrează rezultate deosebite în activitatea didactică. Şcoala cu clasele
I-VIII „Mircea Eliade” este situată în municipiul Satu Mare, în cartierul
Micro 14, situat pe malul stâng al râului Someş.
Clădirea şcolii este compusă din din două corpuri. Corpul A dat în
folosinţă în anul 1964, iar corpul B în anul 1969. Şcoala este dotată cu 12
cabinete de specialităţi, 3 laboratoare, un cabinet de consiliere si orientare
scolară şi o sală festivă. Şcoala noastră fiind situată pe râul Someş, întregul
colectiv al şcolii consideră acest râu, cu toate capricile sale, ca făcând parte
integrantă din viaţa noastră de zi cu zi.
Şcoala noastră este aşezată în apropierea malului Stâng al râului
Someş.Actuala clădire a fost dată în folosinţă în anul 1964. De atunci şi până
în prezent şcoala noastră a funcţionat pe două nivele de învăţământ primar,
respectiv secundar inferior.
Elevii noştrii provin din diferite medii sociale. Un procent de 20% din
elevii noştrii au un singur părinte respectiv susţinător legal. La acest procent
se adaugă un număr de 74 elevi cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.
Numărul cel mai mare de elevi provin din familii cu situaţie materială
modestă. Aceşti părinţi se implică în educaţia copiilor lor dar nu îi pot sprijini
pentru continuarea studiilor în afara programului oferit de şcoală. Există un
număr relativ mic de elevi care provin din familii pentru care educaţia copiilor
lor este primordială, elevi care au sprijin moral dar şi material din partea
părinţilor lor.
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Clădirea şcolii este formată din două corpuri şi o sală de sport. In anul
2005 cele două corpuri de clădire au fost renovate. Acestea conţin un număr
de 27 săli de clase, un număr de 12 cabinete pe diferite specialităţi, un
număr de 3 laboratoare, o bibliotecă, o sală festivă, cabinet medical, cabinet
consiliere si cabinet profesor de sprijin. De cele mai multe ori cabinetele
sunt folosite ca şi săli de clasă. Mare parte din mobilierul existent este
innoit .O parte mai mică din mobilier a fost primit prin donaţia părinţilor.
Scoala are actele de proprietate la zi.Există C.F. reactualizat cu număr
topografic corespunzător.
Şcoala este conectată la reţeua de apă şi canalizare a municipiului, la
reţeua de curent şi gaz.Încălzirea şcolii este realizată de la cele trei
centrale proprii pe gaz.Internetul este asigurat fie prin cablu fie prin
reţeaua wirreles existentă în toată şcoala.

Cât priveşte nivelul de dotare cu resurse educaţionale acest aspect se
prezintă în felul următor:
a) Necesarul de manuale este acoperit în proporţie de100% Se lucrează
cu manuale alternative.
b) Materialele didactice existente la ora actuală în şcoală acoperă
insuficient necesarul, iar o parte din acestea sunt învechite.
c) Echipamentele I.T. aflate în dotare sunt insuficiente.Există cabinet de
informatică dotat cu 25 calculatoare, 5 laptop-uri, 4 videoproiectoare.

Elevi sunt cuprinşi in 46 clase din care 27 clase la învăţământul primar şi
19 clase la învăţământul gimnazial.
La fiecare nivel de studiu există atât clase cu predare în limba
română cât şi clase cu predare în limba maghiară.
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Pentru elevii claselor a VIII-a se organizează consultaţii in vederea
pregătirii examenelor de final de ciclu de studiu,iar pentru elevii ciclului
primar se organizează programul ,, Şcoala după şcoală”.
Curriculumul national este completat de curriculumul la deciza şcolii
în concordanaţă cu cerinţele şi nevoile elevilor, respectiv a părinţilor.

Oferta de optionale este diversificată şi atractivă.

Nr.
crt

DENUMIRE OPŢIONAL

3 Literatură, teatru, film
4 English is fun
5 English adventure

DISCIPLINA
Limba şi literatura
romană
Limba şi literatura
romană
Limba şi literatura
romană
Limba engleză
Limba engleză

6 It's tea time, let's chat
7 Wir spielen, angen

Limba engleză
Limba germană

1 Gramatica aplicată
2 Lecturile copilăriei

8 Deuch mit spas
9 Matematică distractivă
10 Caleidoscop matematic

Limba germană
Matematică
Matematică

11 Constructii matematice
12 ,,Varia-matematica''
Natura între lumini şi
13 umbre

Matematică
Matematică

14 Fizica şi viata cotidiană

Fizică

15 Fizica şi calculatorul

Fizică

Fizică

CLASA
VIII
V-VII
V-VII
O-I
II
VIIVIII
I-IV
VVIII
V
V
VIIVIII
VIII
VVIII
VIVIII
VIVIII
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16 Chimia în viata de zi cu zi

Chimie

17 I.T în sprijinul chimiei
18 Educatie pentru sănătate
Spioni şi spionaj de-a
19 lungul istoriei

Chimie
Biologie

20 Geografie+informatică
21 Astronomie
Curiozitatile lumii pe
22 calculator
23 Handbal
24 Tenis de camp
25 Fotbal
26 Baschet
Educatie religioasa moral
27 crestina

Geografie
Geografie

28 Optional audio-vizual

Muzica

Istorie

Geografie
Educatie fizica
Educatie fizica
Educatie fizica
Educatie fizica
Religie

VIIVIII
VIIVIII
V-VII
V-VII
IIIVII
V-VII
VVIII
V-VI
I-VIII
I-VIII
I-VIII
I-VI
VVIII

Personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic
În şcoala noastră activează un număr de 67 de cadre didactice, care
manifesta o permanenta preocupare pentru educarea elevilor si pentru
propria perfecţionare.
•
•
•
•

Profesori titulari – 64
Profesori suplinitori calificati – 4
Personal didactic auxiliar – 7
Personal nedidactic – 11

Repartizarea cadrelor didactice pe grade didactice este următoarea:
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•
•
•
•
•

Gradul I: - 45
Gradul II: - 13
Definitivat: - 8
Debutant: - 1
Doctoranzi: - 1

-au oportunitatea de a studia în Centrul de Excelenţă( elevi din clasa
a VIII-a participă la cursuri de matematică şi chimie in cadrul centrului);
-sunt susţinuţi prin consultaţii in vederea pregătirii lor pentru
concursuri si olimpiade.

În evidenta structurii de sprijin un număr de 24 elevi cu cerinte
educationale speciale,din care:
-14 elevi cu certificate din partea Comisiei pentru Protectia Copilului
-10 elevi cu certificate de Orientare Solara si Profesionala de la
CJRAE.
Un număr de 10 elevi au beneficiat de structura de sprijin fie
individual fie in grup
Un elev a beneficiat 4 ore saptamanal. Aceste ore s-au desfasurat cu
sprijin direct la clasa in timpul orelor de curs. La acest elev s-au vazut la
sfarsitul semestrului progrese semnificative atat in domeniul cognitiv cat si
compotamental.
Practicând învăţarea centrată pe elev,s-au desfasurat activitatile
conform particularitatilor individuale,a tulburarilor de invatare,respectand
curba de efort a elevilor dar si nevoia de: dezvoltare, amelioarare,
recuperare, stategii noi de abordare(interactive, participative,adaptand
demersul didactic la situatii concrete).
Aceste aspecte au condus la concluzia că o educaţie temeinică a
elevului contemporan nu se poate realiza pe deplin în timpul orelor cuprinse în
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planul cadru. Aceasta trebuie să aibă continuitate şi în cadrul activităţilor
extracurriculare, unde pe lângă implicarea resurselor umane existente în
şcoală trebuie implicaţi părinţii şi alte instituţii sau organizaţii care au ca
scop formarea noii generaţii bine informate, conciliante, preocupate spre o
cunoaştere permanentă, deschisă comunicării şi pregătiţi să facă faţă
schimbărilor impuse de societatea contemporană .

Baza materială a şcolii este formată din:

27 săli de clasă
laboratoar chimie
laborator fizică
cabinet geografie,
2 cabinete istorie
cabinet informatică
cabinet religie
cabinet consiliere psihologică,
cabinet medical
cabinet sprijin
bibliotecă(10000 volume);
sală festivă;
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sală profesorală
sală de sport
birou secretariat
birou contabilitate
spatiu distributie corn si lapte
supraveghere video
Cabinetele si laboratoarele sunt dotate cu materiale didactice .

II.

Oferirea unor şanse egale tuturor copiilor, indiferent de apartenenţa
etnică şi religioasă pentru a-i pregăti ca cetăţeni europeni eficienţi.

III.

Formarea elevilor pentru a se adapta societăţii contemporane prin
promovarea spiritului democratic, a identităţii sociale şi culturale, a
toleranţei şi a apartenenţei spaţiului european.

IV.

SLOGANUL ȘCOLII
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ȘCOALA E UN FURNICAR, CU COPIII PLINI DE HAR
SLOGANUL ECO A ȘCOLII
ȘCOALA GRĂDINĂ CU FLORI ȘI COPII
MASCOTA ȘCOLII

MASCOTA ECO A ȘCOLII

V.
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 INTEGRITATE MORALA si PROFESIONALA
 RESPECT si TOLERANTA
 ONESTITATE si CORECTITUDINE INTELECTUALA
 IMPARTIALITATE, INDEPENDENTA , OBIECTIVITATE
 RESPECTAREA CADRULUI LEGISLATIV
 AUTOEXIGENTA IN EXERCITAREA PROFESIEI
 INTERES , RESPONSABILITATE si PERSEVERENTA pentru
FORMAREA PROFESIOALA
 IMPLICARE in CRESTEREA CALITATII ACTIVITATII
DIDACTICE si A PRESTIGIULUI SCOLII
 RESPONSABILITATE MORALA, SOCIALA si PROFESIONALA
 RESPINGEREA ATITUDINILOR XENOFOBE, ANTISOCIALE
si ANTIDEMOCRATICE

VI.
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Şcoala are încheiate parteneriate cu asociaţii si instituţii:











Asociatia parintilor ASOP – Mircea Eliade ;
ISJ Satu Mare
Primaria si Consiliul Local Satu Mare
C.C.D Satu Mare
Poliţia locala;
ISU Satu Mare;
Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului;
Fundaţia Hans Lindner;
Fundatia Caritas;
Organizaţia ,,Salvaţi copiii!’’

Elevii sunt implicaţi în activităţi organizate în cadrul parteneriatelor
educative naţionale şi internaţionale încheiate cu şcoli din ţară şi din
străinatate.

VII.

Parteneriatul dintre institutiile publice , societatea civila administratia
publica locala trebuie largit prin realizare de acorduri de colaborare, care sa
duca la un fulx informational corect si rapid dar si la o analiza pertinenta a
necesitatilor de dezvoltare a pietei muncii.Armonizarea ofertei educationale
cu oferta şcolară si cu dezvoltarea viitoare a economiei, nu se poate realiza
fara o coeziune a opiniilor si a necesitatilor clar exprimate de toti factorii
responsabili .
În acest sens :
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Şcoala colaborează foarte bine cu autorităţile locale în ceea ce
priveşterepartizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea şi
repararea şcolii.
Relaţiile cu părinţii elevilor sunt bune şi sunt întreţinute prin
şedinţe cu părinţii , lectorate cu , audienţe ,prin atragerea
părinţilor în toate activităţile extraşcolare şi extracurriculare în
care aceştia aduc un sprijin real şi sunt informaţi permanent
despre problemele şcolii.
Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe şcoală şi sunt
preocupaţi de problemele şcolii ,participând inclusiv la activităţile
manageriale prin participarea reprezentanţilor lor la alcatuirea
Consiliul de Administratie al şcolii
Şcoala are relaţii de parteneriat cu Poliţia de Proximitate în
vederea asigurării pazei şi siguranţei elevilor, pentru combaterea
delincvenţei juvenile şi pentrurealizarea unor ore de educaţie
rutieră cu participarea cadrelor de poliţie.
Relaţii de bună colaborare cultivăm cu instituţiile sociale precum
Caritas,Casa Lorena ,Casa Maria ,
Şcoala noastră are de ani de zile ,foarte multe proiecte şi
parteneriate cu şcoli din ţară şi de peste hotare.
În anul şcolar în curs avem încercări promiţatoare în ceea ce
priveşte participarea la un proiect Commenius ,împrună cu alte 6
ţări.
Elaborarea unei politici de resurse umane intr-un cadru european
asigura premisele pentru dezvoltarea unor mecanisme functionale ale
transferabilitatii rezultatelor si competentelor dobandite in diferite
contexte educationale .
In acest context şcoala noatră va promova următoarele direcţii:
Sprijinirea şcolarizării la termene stabilite de normativele
în vigoare, a tuturor copiilor din circumscripţia noastră
şcolară şi nu numai . ( informarea tuturor părinţilor
,personalului grădiniţelor arondate şcolii noasre şi a tuturor
factorilor implicaţi
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Sprijinirea grupurilor sociale care sunt supuse riscului de
excluziune sociala si care sunt considerate grupuri
vulnerabile .Pe termen mediu implicarea municipalitatii in
sprijinirea acestor categorii.
Continuarea implicarii sociale a turor factorilor în
sprijinirea desfăşurării procesului instructiv – edecativ la
cele mai înalte standarde ( informarea părinţilor
,personalului grădiniţelor arondate şcolii noasre şi a tuturor
factorilor implicaţi )
Atragere de fonduri de la bugetul local şi din alte surse ,
pentru dezvoltarea sistemului educational initial si al celui
de formare continua.
Sustinerea unui sistem eficient din partea municipalitatii
de acompaniament si asistenta sociala care sa aiba ca
rezultat solutionarea mai rapida a situatilor de risc social .
. Promovarea parteneriatului in educatie , formare , si
ocupare la nivel local pentru asigurarea coerentei intre
educatie si formare initiala si continua pe piata muncii.
Promovarea parteneriatelor educationale interne
internaţionale ,prin menţinerea celor existente
dobândirea altora.

şi
şi

Sprijinirea formării profesionale continue a cadrelor
didactice ,în vederea ridicării nivelului profesional şi a
îmbunătăţirii capacităţii unei adaptari rapide a personalului
didactic la cerintele sociale in continua schimbare .
.
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VIII

1.DEZVOLTAREA CAPACITATII INSTITUTIONALE PRIN
RECONSIDERAREA MANAGEMENTULUI STRATEGIC SI
OPERATIONAL
1. Elaborarea unei diagnoze interne si externe obiective si
pertinente.
2. Elaborarea si aprobarea Planului Managerial al scolii .
3. Stabilirea si diseminarea regulamentului intern al scolii
(R.I./R.O.I.)
4. Realizarea proiectului de dezvoltare institutionala si a
planului de implementare (planului de actiune al scolii).
5. Imbunatatirea comunicarii intra si interinstitutionale.
6. Implicarea personalului scolii, a elevilor si asociatia
parintilor in activitatile organizate de scoala.
7. Asigurarea securitatii tuturor factorilor implicate in
procesul educational.
8. Participarea elevilor si parintilor la activitati de orientare
si consiliere scolara si profesionala.
9. Implicarea in mai mare masura a cadrelor didactice si a
reprezentantilor asociatiei parintilor in luarea deciziilor.
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2. ORIENTAREA RESURSELOR UMANE IN PERSPECTIVA UNUI
INVATAMANT DE CALITATE CARE SA ASIGURE OBTINEREA
COMPETENTELOR SPECIFICE
1. Formarea corpului profesoral in perspectiva unui
invatamant competitiv.
2. Asigurarea de programe educationale specific nevoii de
formare a elevilor.
3. Implicarea personalului didactic auxiliar si nedidactic in
sustinerea procesului instructiv educativ.
4. Identificarea nevoilor si posibilităţilor de formare
5.Atragerea si menţinerea de personal didactic competent
6. Perfecţionarea si formarea continuă a cadrelor didactice
7. Evaluarea periodica a întregului personal încadrat in vederea
stabilirii premiilor si a salariilor de merit a gradaţiilor.
3
ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE SI DEZVOLTAREA
BAZEI MATERIALE
1. Dotarea spatiilor scolare in concordanta cu standardele
educationale, cu nevoile educabililor si cu specificul
activitatii didactice.
2. Achizitionarea de mobilier, mijloace de invatamant,
auxiliare didactice si echipamente I.T.
3. Dezvoltarea fondului de carte al bibliotecii si
eficientizarea activitatii acesteia.
4. Efectuarea unor lucrari de reparatii si igienizari in cele
doua corpuri de cladire si in la sala de sport.
5. Inlocuirea sarpantei acoperisului celor doua corpuri de
cladire.
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6. Inlocuirea instalatiei termice in cele doua corpuri de
cladire.

4. IMBUNATATIREA EFICACITATII EDUCATIONALE
SI DIVERSIFICAREA CURICULUMULUI ŞI A ACTIVITĂŢILOR
EDUCATIVE EXTRAŞCOLARE CENTRATE PE OPŢIUNILE LEVILOR
1. Realizarea unei oferte educationale in concordanta cu
resursele educationale si cerintele comunitatii.
2. Promovarea unui marketing educational eficient.
3. Implicarea in mai mare masura in desfasurarea de
parteneriate educationale interne si internationale.
4. Intocmirea documentelor scolare in concordanta cu
prevederile curriculumului national.
5. Realizarea cerintelor curriculare scolare si extrascolare
prin aplicarea sistematica a metodologiilor didactice active
participative, respectand particularitatile de varsta ale
elevilor, specificul etnic si religios al comunitatii.
6. Promovarea si realizarea de activitati extrascolare
atractive, eficiente si educative.
5. DEZVOLTAREA ORGANIZAŢIONALĂ, RELAŢII
SISTEMICE ŞI RELAŢII COMUNITARE
1. Identificarea potenţialilor instituţii partenere
2. Încheierea de contracte
3. Planificarea activităţilor comune
4. Realizarea programelor
6.IMBUNATATIREA MANAGEMENTULUI INFORMATIEI
IN MEDIUL SCOLAR SI COMUNITATE
1.Elaborarea planurilor concrete de prezentare a imaginii scolii
2. Editarea revistei scolii.
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3. Crearea site-ului scolii
4. Realizarea unor materiale publicitare (afişe,pliante,calendare
5. Publicare in mass-media a evenimentelor din viata şcolii

7. IMBUNATATIREA REZULTATELOR INVATARII
1. Aplicarea unor tehnici de evaluare pertinente, fidele,
coerente si ritmice.
2. Sustinerea elevilor capabili de performanta in vederea
participarii lor la cursurile Centrul de Excelenta.
3. Asigurarea de sanse egale pentru toti elevii scolii si
integrarea elevilor cu cerinte educationale speciale.
4. Stabilirea unor masuri remediale .
5. Implicarea parintilor in diferite secvente ale procesului
instructiv educativ.
6. Sustinerea absolventilor clasei a VIIIa in vederea
obtinerii unor rezultate bune la examenul de evaluare
nationala respectiv la admiterea in liceu/scoli
profesionale.
8. EFICIENTIZAREA ACTIVITATII FINANCIARE
1. Intocmirea bugetului scolii bazat pe nevoile si
posibilitatile existente.
2. Realizarea unei executii bugetare transparente.
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1. DEZVOLTAREA CAPACITATII INSTITUTIONALE PRIN
RECONSIDERAREA MANAGEMENTULUI STRATEGIC SI
OPERATIONAL

Nr
crt

Activităţi

Resurse

Responsabili

Termen

Indicator de
performanta

1.

Elaborarea unei
diagnoze interne
si externe

-analiza resurselor
existente
-chestionare adresate
elevilor si parintilor
- discutii cu cadrele
didactice, parinti, elevi;

-profesori,diriginţicoordonati de
directorul şcolii si
de Consiliul pentru
curiculum

-septembrie
octombrie

identificarea
problemelor
in procent
de 95%

2.

Elaborarea si
aprobarea
Planului
Managerial al
scolii
Stabilirea si
diseminarea
Regulamentului
intern al scolii

- obiectivele propuse sa fie
in concordata cu realitatea

-director adjunct

-septembrie

- activitatile
propuse
realizabile
90%

-cadre didactice
-Consiliul elevilor
- Parinti
- Cadre didactice auxiliare
- Personal nedidactic

-director adjunct
-profesori diriginti

permanent

-scaderea cu
75% a
problemelor
legate de
indisciplina
-cunoasterea
atributiilor

Implicarea
personalului
scolii, a elevilor
si asociatia
parintilor in
activitatile
desfasurate in
scoala
Asigurarea
securitatii
factorilor

- directori
- cadre didactice, didactice
auxiliare
-parinti\elevi

-director
-invatatori/diriginti
-consilier educativ

lunar

Cresterea
contributiei
parintilor cu
50% la bunul
mers al scolii

- paln de paza avizat
- evidenta persoanelor in
registru de evidenta de la
poarta

- director
- administrator
patrimoniu
Diriginti/invatatori

permanent

Identificare
a
persoanelor
straine in

3.

4

5.
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6.

-registru de mentenanta a
-personal nedidactic
implicati in
camerelor video
procesul
educational
- chestionare aplicare
-consilier scolar
semestrial
Participarea
ele3vilor si parintilor
diriginti
elevilor si
parintilor la
activitati de
consiliere si
orientare scolara
2. ORIENTAREA RESURSELOR UMANE IN PERSPECTIVA UNUI

procent de
100%
90% dintre
elevi sunt
orientati
corect
Evitarea
esecului
scolar

INVATAMANT DE CALITATE CARE SA ASIGURE OBTINEREA
COMPETENTELOR SPECIFICE

Nr
crt

Activităţi

Resurse

Responsabili

Termen

Indicator de
performanta

1.

Formarea
corpului
profesoral in
perspectiva unui
invatamant
competitiv
Asigurarea de
programe
educationale
specific nevoii de
formare a
elevilor
Implicarea
personalului
didactic auxiliar
si nedidactic in
sustinerea
procesului
instructiv
educativ

-analiza resurselor
existente
-chestionare adresate
elevilor si parintilor

-profesori,diriginţi
- RFC-istul
- Consiliul pentru
curiculum

-septembrie
octombrie

Cresterea
numarului de
cadre did. Cu
grd. Did. I
cu 15%

-soft educational
- cabinet info
- optionale specifice

-director
- director adj.
- contabilitate

-permanent

Adapatarea
elevilor
majoritatii la
cerintele
curriculare

-cadre didactice
-Consiliul elevilor
- Parinti
- Cadre didactice auxiliare
- Personal nedidactic
-

-director adjunct
-profesori diriginti
- administrator
patrimoniu

permanent

Participarea
activa a
tuturor si
cunoasterea
atributiilor
in 90% din
situatii

2.

3.
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4

Identificarea
nevoilor si
posibilităţilor
de formare

5

Atragerea si
menţinerea de
personal
didactic
competent
Perfecţionarea
si formarea
continuă a
cadrelor
didactice

6

7

Evaluarea
periodica a
întregului
personal
încadrat in
vederea
stabilirii
premiilor si a
salariilor de
merit a
gradaţiilor.
Motivarea
adecvata a
cadrelor.

-conducerea scolii
-oferta de la
CCD,ONG,universitati
-chestionar adresat
cadrelor
didactice privind
nevoile lor de formare
-centralizatorul
opţiunilor
beneficiarilor
-resursele materiale si
financiare ale scolii
-reputaţia şcolii
-oferta curriculară a
şcolii

- conducerea
şcolii
- Comisia
pentru
perfecţionarea
si formarea
cadrelor
didactice

semestrial

-participarea in procent de
95% la dezbatere în consiliul
profesoral privind nevoile şi
posibilităţile de formare

-conducerea
şcolii

-mai ,iunie

-numărul cadrelor didactice
participante la etapele
mişcării personalului
(transfer,concurs)

-ofertele CCD,ONG,
universităţi, dezbateri
tematice ale Consiliului
profesoral
-abonamente la reviste
de specialitate
-achiziţionarea de
către biblioteca şcolii
de lucrări ştiinţifice
adresate cadrelor
didactice
-informaţii obtinute
prin Internet
-resurse financiare
proprii
-prestigiul şcolii
-cabinete si
laboratoare
-leadership

- conducerea
şcolii
- Comisia de
formare si
perfectionare
-Consiliul de
administratie

-periodic

-realizarea de către toate
cadrele didactice a orelor
obligatorii de formare
-intruniri tematice la nivel de
catedra
-intâlniri tematice semestriale
la nivel de sector

- Consiliul de
administraţie
- Comisii pe
arii curriculare
- Conducerea
şcolii

permanent

- Monitorizarea activităţilor
realizate de fiecare cadru
didactic
-Acordarea de recompense
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3.ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE SI DEZVOLTAREA BAZEI
MATERIALE
Activitati
Nr.crt.
1.

2.

3.

Resurse

Responsabili

Indicatori de
performanţă
-realizarea planului
strategic privind
obţinerea de resurse
financiare
-informarea părinţilor
privind situatia
economică a şcolii prin
intermediul şedinţelor
cu părinţii la nivel de
clasa şi scoală
- sustinerea financiara
in procent de 15% a
obiectivelor propuse

Alcătuirea de
strategii de
atragere de
fonduri

-scrisoarea de
intenţii a şcolii
-cadre didactice
si părinţi
-planul de
dezvoltare al
şcolii
-baza materială
existentă

-conducerea
şcolii

Termen
octombrie

Continuarea
contractelor pentru
obţinerea
fondurilor
extrabugetare
Identificarea
surselor de
finanţare

-contractele
existente

-director
-contabil

permanent

-instituţii
potenţial
partenere
-cadrele
didactice
-părinţii
-institutii
partenere
-consiliul de
administratie
-contabilitate

-directorul
şcolii

permanent

-Listarea posibilelor
surse de finanţare

-directorul
scoli
-contabilul

-ocazional

-cresterea numarului de
contracte si a fondurilor
extrabugetare cu 10%

-planul de
dezvoltare al
scoli
-consiliul de
administratie
-consiliul elevilor
-comitetul
consultativ al
părinţilor

-consiliul de
administratie
-cadrele
didactice
-comitetul
consultativ al
părinţilor
-consiliul
elevilor

permanent

-Implementarea
unor masuri, norme care
sa elimine pierderile de
apa, curent electric,
caldura
-reducerea costurilor cu
5%

4.

Încheierea de
contracte de
sponsorizare

5.

Gestiunea eficienta
a resurselor
financiare si a
bazei materiale

33

6.

-Scrierea
proiectelor pentru
obtinerea unor
fonduri
nerambursabile si
participarea la
concursuri de
proiecte locale,
nationale,
internationale

-Institutii ONG
-Cadre didactice
-Specialişti
-Resurse
financiare

-Responsabil
cu proiecte
-cadre
didactice

-ocazional

-Numarul de proiecte
câstigate

4. IMBUNATATIREA EFICACITATII EDUCATIONALE SI
DIVERSIFICAREA CURICULUMULUI ŞI A ACTIVITĂŢILOR
EDUCATIVE EXTRAŞCOLARE CENTRATE PE OPŢIUNILE
ELEVILOR

Nr
crt

Activităţi

Resurse

Responsabili

Termen

Indicator de
performanta

1.

Realizarea unei
oferte
educationale in
concordanta cu
resursele
educationale si
cerintele
comunitatii
Identificarea
resurselor
existente in
vederea
alcatuirii CDS si
a activităţilor
extrascolare
Dezvoltarea
ofertei

-părinţi,profesori,elevi.
-chestionare adresate
elevilor si parintilor
-alocarea timpului necesar
unor discutii cu beneficiarii
-reglementările în vigoare
privind oraganizarea CDS

-profesori,diriginţicoordonati de
directorul şcolii si
de Consiliul pentru
curiculum

-februarie
septembrie

-Alcătuirea
unui
centralizato
r al
opţiunilor

-profesori
-spaţii si dotări materiale
existente
-reglementări în vigoare cu
privire la organizarea CDS

-Consiliul pt.
curriculum
-director
-profesori

-octombrie

-Listarea
resurselor
existente
privind
potenţialele
opţionale

-cadre didactice
-baza materială
-cursuri de perfecţionare

-Consiliul pentru
curriculum
-director

permanent

- Întocmirea
unei liste cu
abilităţi

2.

3.
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4

Curriculare si
extracurriculare

oferite de CCD, ONG, licee

-profesori
-responsabili cu
perfecţionarea

Realizarea
ofertei şcolii in
funcţie de
nevoile
beneficiarilor si
de resursele
existente

-cadre didactice
-baza materiala

-director
-Consiliul pentru
curriculum
-consilier educativ

competente
pentru
cadrele
didactice cu
atestate,
diplome,
certificate
etc.
Achizitionar
ea de noi
echipamente
si materiale
didactice
-Ofertă
pentru
fiecare an
de studiu să
conţină cel
puţin patru
oferte de
opţionale

5. DEZVOLTAREA ORGANIZAŢIONALĂ, RELAŢII SISTEMICE ŞI
RELAŢII COMUNITARE

Nr.
Crt.
1.

Activitati

Resurse

Identificarea
potenţialilor
instituţii
partenere

- biserica, politia,
primaria,ONG,
institutii culturale si
educative etc.

2.

Încheierea de
contracte

3.

Planificarea
activităţilor

- biserica, politia,
primaria,ONG,
institutii culturale si
educative etc.
- institutii partenere
-scoala

Termen
Responsabili
- Comisia pentru
relatii cu
comunitatea
locala
-cadrele
didactica
- parintii
- Director

- Director
adjunct

septembrie

Indicatori de
performanta
-centralizarea
potentialilor parteneri
- intruniri ale Comisiei
pentru relatii cu
comunitatea

- inceputul
anului scolar
- ocazional

- numarul contractelor

semestriale

- alcatuirea de
programe de activitati
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4.

comune

- parinti
- schema orara

Realizarea
programelor

reprezentantii
institutiilor partenere
- cadrele didactice
- conducerea scolii
- spatii de intalnire
- baza materiala

-consilieri
educativ
-invatatori si
diriginti
- invatatori si
diriginţi
- Comisia de
activitate
extracurriculara
- Comisia PSI si
PM
- Comisia pentru
relaţii cu
comunitatea

de catre fiecare clasa
si centralizat la nivelul
scolii
- permanent

- Respectarea schemei
de programe
- Atingerea
obiectivelor urmărite
de fiecare program

6. IMBUNATATIREA MANAGEMENTULUI INFORMATIEI IN MEDIUL
SCOLAR SI COMUNITATE
ACTIVITATI

RESURSE

RESPONSABILI

TERMEN

NR.
CRT

1.

2.
3.

4.

INDICATORI DE
PERFORMANTA

Elaborarea planurilor
concrete de prezentare
a imaginii scolii

- cadre didactice ,
specialişti
- resurse financiare
- laborator de
informatica

- comisie de
promovare a
imaginii scolii

octombrie

- alcătuirea acel
puţin 3 planuri de
promovare a
imaginii scolii

Editarea revistei scolii

- parteneri locali
specialişti
resurse financiare
biblioteca

- responsabilul
redacţiei scolii

- sfârşit
de
semestru
- lunar

- Cadre
didactice,specialişti
- resurse financiare
- laboratorul de
informatica
- elevi
profesorul de
informatica
- conducerea scolii

- comisia de
promovare a
imaginii scolii

- bilunar

- apariţia a cel
puţin 2 numere pe
an a revistei scolii
- articole la zi pe
site-ul scolii
- tipărirea si
distribuirea
materialelor(cel
puţin 100 buc. pe
an)

- responsabili

- ocazional

Crearea site-ului scolii
Realizarea unor
materiale publicitare
(afişe,pliante,calendare)

Publicare in mass-media

- bibliotecar

- numărul de
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a evenimentelor din
viata şcolii

5.

Evaluarea continua a
impactului si
materialelor distribuite

6.

- reprezentanţii
ziarelor si
televiziunilor locale
- directorul
- comisia de
promovare a imaginii
scolii

mass-media

- directorul
- comisia de
promovare a
imaginii scolii

articole,emisiuni(cel
puţin doua pe luna)
permanent

- existenta unui
instrument de
colectare a datelor

7. IMBUNATATIREA REZULTATELOR INVATARII

ACTIVITATI

RESURSE

RESPONSABILI

TERMEN

NR.
CRT

1.

2.

3.

4.

5.

INDICATORI DE
PERFORMANTA

Aplicarea unor tehnici
de evaluare pertinente,
fidele, coerente si
ritmice

- baterie de teste
initiale
- teste diferentiate
- teste la sfarsitul
fiecarei unitati de
invatare

- directorii
- cadrele
didactice

permanent

- rezultatele
testelor finale sa
creasca cu doua
trei puncte

Sustinerea elevilor
capabili de performanta

- culegeri de
probleme

- sefii comisiilor
metodice

- sfârşit de
semestru

Asigurarea de sanse
egale pentru toti elevii
scolii si integrarea
elevilor cu CES

- chestionare
- evaluari periodice
-fise de lucru
- traseu educational

- prof. itineranti
- consilierul scolii
-cadrele didactice

permanent

Implicarea parintilor in
diferite secvente ale
invatarii

- chestionare

- invatatorii
-dirigintii

- lunar

Sustinerea absolventilor
clasei a VIIIa in
vederea obtinerii unor
rezultate bune la
examenul de evaluare
nationala si la
examenele de evaluare
la cls. II, IV si VI.

- simulari
- analiza rezultatelor
simularii examenelor
-caiete speciale de
evaluare

-cadrele
didactice-conducerea scolii

semestrial

- cresterea
numaru;lui de
elevi cu
rezultate la
etapa nationala
- cuprinderea
tuturor elevilor
cu nevoi speciale
intr-o etapa de
studiu superioara
- implicarea mai
activa a
comunitatii
parintilor
- cre3sterea
procentului de
promovabilitate
la peste 85%
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8.EFICIENTIZAREA ACTIVITATII FINANCIARE

Nr
crt

Activităţi

Resurse

Responsabili

Termen

Indicator de
performanta

1.

Intocmirea
bugetului scolii
pe nevoile si
posibilitatile
existente
Realizarea unei
executii
bugetare
transparente

- plan buget
- finantatrea /elev

-administrator
contabil financiar
- consiliul de
administratie

-noiembrie

- cheltuirea
eficienta a
resurselor
financiare

- referate de necesitate

--administrator
contabil financiar
- consiliul de
administratie
-administrator
patrimoniu

-lunar

-acoperirea
nevoilor
scolii

2.

X.

A). CURRICULUM
1. Oferta de discipline opţionale satisface cerinţele elevilor şi
părinţilor în procent de peste 90%.
2. Gama largă de activităţi extracurriculare oferă posibilitatea ca
fiecare elev sădesfăşoare cel puţin un tip de activitate în afara programului
de şcoală.
B). RESURSE UMANE
1. cel putin 80% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode
activ-participative şi diferenţiate pe particularităţi de vârstă şi individuale
ale fiecărui elev;
2. 80% din numărul cadrelor didactice vor efectua cel puţin un stagiu
de formare în specialitate, metodica predării specialităţii sau metode de a
asigura managementul eficient al clasei.
C). RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE
1. Spaţiul şcolar funcţional la standarde ridicate de curăţenie şi
igienă;

38

2. Reducerea cu cel puţin 50% a pagubelor produse de elevi în unitatea
şcolară.
3. Fonduri suplimentare obţinute prin proiecte .
D).RELAŢII COMUNITARE
1. Creşterea cu 30% a numărului de convenţii de parteneriat încheiate
cu unităţile şcolare din judeţ , din ţară si din strainatate.
2. Încheierea de convenţii de parteneriat cu ONG-uri pentru
derularea de proiecte pe diferite componente educaţionale.
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I. Diagnoza mediului intern si extern

I.1 Diagnoza mediului extern
I.1.1.Contextul socio economic
I.1.2. Analiza PESTE
I.1.3. Analiza SWOT
I.2. Diagnoza mediului intern
I.2.1. Istoricul scolii
II. Viziunea
III. Misiunea
IV. Logo-ul scolii
V. Valori si principii
VI. Parteneriate
VII. Relatia cu comunitatea
VIII. Opțiuni strategice. Tinte strategice
IX. Plan operational
X. Rezultate astepta
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