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PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONAL  2017-2018 

Pagină 3 din 26 

 

I.    DIAGNOZA 

 

1. Argument / justificarea proiectului 

Societatea actuală este supusă permanent schimbărilor şi de aceea toţi cei implicaţi în activitatea 

de educaţie trebuie să se poată adapta rapid acestora, să le gestioneze responsabil prin proiectarea 

activităţii din unitatea de învăţământ atât pe termen scurt prin planurile operaţionale, cât şi pe termen 

lung, prin proiectul de dezvoltare instituțională. Într-o societate în  continuă schimbare nu poate fi 

vorba decât de un alt tip de elevi, pentru care abordarea clasică, tradiţională, nu mai prezintă interes. 

Dorinţa de a studia se încadrează pe alte coordonate, în afara constrângerii şi prescrierii, coordonate 

bazate pe convingeri proprii şi motivaţii puternice, dictate de interesele legate de propria formare şi 

devenire.  

Acest document managerial, Proiectul de Dezvoltare Instituțională al Școlii Gimnaziale nr.1 

Stoenești, este conceput pentru creşterea calităţii procesului instructiv – educativ, în concordanţă cu 

noile cerinţe privind formarea competenţelor la elevi, dar şi privind păstrarea identităţii naţionale în 

contextul globalizării unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii.  

Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre dezvoltarea durabilă, dar aceasta nu poate fi susţinută 

decât de un sistem de educaţie performant şi flexibil, bazat pe inovaţie, disponibilitate şi cooperare, 

ca premisă a incluziunii sociale. În acest context, şcoala noastră urmăreşte să educe elevul nu numai 

pentru a şti, ci mai ales pentru a şti să facă, a şti să fie, a şti să devină, practicând un învăţământ cu 

un standard înalt de calitate.  

Potrivi prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale, şcoala poate să-şi conceapă politici proprii 

în toate domeniile ce vizează educaţia şi instrucţia elevilor. În acest fel se conferă acesteia rolul de 

principal factor de decizie, asigurând participarea şi consultarea tuturor factorilor sociali interesaţi.  

Se estimează anumite schimbări în urma acestui proces: 

• la nivelul şcolii (democratizarea vieţii şcolii; inovaţie şi diversificare a ofertei şcolare; 

asumarea responsabilă a deciziilor privind calitatea procesului instructiv-educativ și a 

condiţiilor de realizarea a acestuia); 

• la nivelul consiliului local (implicarea reală şi efectivă în funcţionarea şi dezvoltarea 

serviciului educaţional; asumarea de către autorităţile locale a responsabilităţii privind 

furnizarea de servicii educaţionale; dezvoltarea comunităţii prin transformarea şcolii în centru 

de informare şi dezvoltare pentru comunitate); 

• la nivelul societăţii (corelarea mai bună dintre oferta şi cererea pe piaţa muncii; integrarea 

socială prin diferenţiere a absolvenţilor, în funcţie de competenţe şi opţiuni; promovarea 

valorilor autentice şi a tradiţiilor specifice). 

Elaborându-şi propria ofertă educaţională, după ce în prealabil a analizat nevoile şi cererile 

comunităţii, fiecare şcoală depinde de resursele umane şi materiale ale acesteia, dar şi de condiţiile 

concrete ale comunităţii. De aceea îşi fixează ţintele strategice în funcţie de misiunea asumată a şcolii.  

Realizând proiectul de dezvoltare instituţională, şcoala îşi defineşte propria personalitate, îşi 

construieşte identitatea, însă aceasta nu se poate face fără a ţine cont de factorii definitorii care conduc 

la reuşita unui învăţământ de calitate: 

- baza materială a şcolii; 

- calitatea profesională şi morală a celor care educă; 

- structura genetică a elevilor; 

- mediul familial şi social; 

- o direcţionare şi structurare permanentă a învăţământului printr-o legislaţie bine racordată la 

realităţile şi tradiţia învăţământului românesc şi în concordanţă cu evoluţia societăţii pe plan 

naţional şi realizările învăţământului pe plan internaţional.  
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Toate unitățile școlare de pe raza localității Stoenești funcţionează ca un tot unitar, creat din 

efortul al structurii manageriale, al personalului școlii, al beneficiarilor direcți, al comunității locale, 

al Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeș și al altor parteneri implicați. Proiectul de dezvoltare oferă 

o perspectivă reală asupra şcolii din punctul de vedere al imaginii acesteia, dar şi a activităţile şi 

stabilește direcțiile majore de progres, modalitatea de elaborare a acestuia permițând consultarea 

tuturor părților, implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor și acțiunilor propuse. El reflectă 

politica educațională pe termen mediu (4 ani), ținând cont de strategia educațională la nivel național, 

de contextul socio-economic actual și de apartenența europeană. Atenția este concentrată asupra 

finalității principale a educației, formulate în Legea Educației Naționale: formarea competențelor, 

înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și aptitudini, 

necesare pentru:  

a. împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață, conform 

intereselor și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții;  

b. integrarea socială și participarea cetățenească activă în societate;  

c. ocuparea unui loc de muncă și participarea la funcționarea și dezvoltarea unei economii 

durabile;  

d. formarea unei concepții de viață, bazate pe valorile umaniste și științifice, pe cultura națională 

și universală și pe stimularea dialogului intercultural;  

e. educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților fundamentale 

ale omului;  

f. cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice și a 

respectului pentru natură și mediul înconjurător natural, social și cultural,  

g. asigurând concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, 

resurse umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare) și asigurând coerența 

strategiei pe termen lung a școlii. 

 

2. Informații  de tip calitativ și cantitativ 

2.1. Prezentarea organizației școlare 

A. Date de identificare 

 

- Denumire: Școala Gimnaziala Nr.1 Stoenești 

- CUI: 23901945 

- Adresa: comuna Stoenești, județul Argeș, cod 117675 

- Telefon/fax: 0248 550 070 

- Mobil: 0785 257 484 

- Mail: scoala.stoenesti@yahoo.com 

- www.scoalastoenestiag.ro  

Școala  Gimnazială Nr. 1 Stoenești este o 

unitate școlară cu personalitate juridică și are în 

subordine 5 structuri școlare.  

Școala Gimnazială Stoenești, a luat ființă în 

anul 1936, fiind dotată cu patru săli de clasă și 

cancelarie. În anul 1974, se construiește încă un local 

nou de școală, prevăzut cu 8 săli de clasă, laborator de 

biologie, fizică, chimie, cancelarie, secretariat și o sală de sport. În anul 2002 o sală de clasă  a fost 

transformată în cabinet de religie, prin grija unor sponsori, foști elevi ai ș colii. În anul 2007 

laboratorul de fizică a fost transformat în cabinet de informatică dotat cu un sistem AeL format din 

mailto:scoala.stoenesti@yahoo.com
http://www.scoalastoenestiag.ro/
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15 calculatoare. Tot în acest an, la localul nou al școlii s-a înlocuit tâmplăria veche cu tâmplărie PVC 

cu geam termopan, s-a refăcut fațada, s-a amenajat un grup sanitar modern și o centrală termică. 

Îmbunătățirile aduse pe parcursul anilor a sporit gradul de confort al structurii școlare, fapt ce a 

condus către obținerea tuturor autorizațiilor de funcționare.  

Școala Gimnazială Bădeni, a luat ființă în anul 

1933, fiind dotată cu trei săli de clasă și cancelarie. 

Începând cu anul școlar 1957 – 1958, în școala Bădeni 

elevii urmau cursurile de 7 clase, până în anul 1965. În 

acest an localului vechi i s-au adăugat încă două săli de 

clasă. În anul 1982 se construiește o clădire nouă, pe două 

niveluri,  prevăzută cu 4 săli de clasă, o sală de sport 

prevăzut cu  două vestiare. Școala este alcătuită din trei 

corpuri de clădiri destinate desfășurării activităților 

didactice. În prezent școala se află într-un proces de 

extindere și reabilitare. 

Școala Gimnazială Cotenești, a luat ființă în anul 

1914, fiind dotată cu trei săli de clasă și  cancelarie. În 

1960 se construiește încă un local nou destinat 

învățământului preșcolar și vechiului local de școală i se 

adaugă încă o sală de clasă. În 2007, școala a fost dotată 

cu grup sanitar modern. În anul 2014, școala a fost 

renovată devenind una din cea mai modernă școală dintre 

cele de pe raza localității. Școala este de tip pavilion cu 

două corpuri de clădiri. 

Școala Primară Valea Bădenilor, a luat ființă în 

anul 1955, fiind dotată cu două săli de clasă și cancelarie. 

La acestea s-au adăugat încă două săli de clasă destinate 

învățământului preșcolar. Majoritatea elevilor provin din 

familii de rudari. În una din sălile de clasă sunt amplasate 

10 calculatoare unde elevii descoperă tainele utilizării 

calculatoarelor. Se învață în două schimburi. În prezent 

școala funcționează cu două grupe de preșcolari și patru 

clase primare. Școala este dotată cu grup sanitar aflat în exteriorul clădirii școlii, având apă curentă. 

Lipsa spațiului face ca această școală să nu fie una care se asigure condiții optime de învățământ.  

Școala Primară Piatra, a luat ființă în anul 1895, 

fiind dotată cu două săli de clasă și cancelarie. În anul 

1964, se construiește o clădire nouă prevăzută cu două 

săli de clasă și cancelarie. Clădirea veche fiind acum 

destinată învățământului preșcolar. În 1977, localului de 

școală i se adaugă un corp de clădire prevăzut cu două 

săli de clasă, școala veche fiind dărâmată, iar la etaj 

funcționează o mini sală de sport. Școala beneficiază de 

un grup sanitar aflat în incinta clădirii.  

B. Informații de tip cantitativ și calitativ 

 

 Date statistice de baza pentru anul școlar 2017-2018 

Nivel de învățământ  preșcolar, primar și gimnazial  
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Limba de predare  română  

Număr de grupe/clase  6 grupe 

13 clase primar 

10 clase gimnazial  

 

total – 29 clase 

Număr de elevi  126 preșcolari 

209 elevi primar 

149 elevi gimnazial  

total 484 elevi 

Număr personal didactice  6 educatoare, 13 învățători, 22 profesori  

Număr personal auxiliar  secretar șef – 1, contabil șef – 1, administrator – 1  total - 3 

Număr personal nedidactic  femei de serviciu – 7, lucrător întreținere – 1, fochist – 1  total - 9 

 

 Informații legate de planul de școlarizare 

An școlar  2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017  

Număr clase  36 34 33 31 

Număr elevi  546 503 489 490 

Rata promovare  98,74 % 97,75 % 97,73 % 99,11 % 

Rata abandon  0,4 % 0.2 % 0.6 % 0,6 % 

Rata promovare evaluare națională  58 % 67,4 % 56 % 70,28 % 

 

 Prognoza numărului de elevi și de clase 

Anul 
Numărul de elevi Numărul de clase 

GPN Clasa pregătitoare Clasa a V-a GPN Clasa pregătitoare Clasa a V-a 

2017-2018  126 42 17 6 5 1 

2018-2019  120 49 41 6 5 2 

2019-2020  134 34 34 6 4 2 

2020-2021  120 42 49 5 4 2 

2021-2022 115 35 42 5 4 2 

 Personalul școlii  

a) Personal didactic 

Specialitate

a 

Studii Statut Grad didactic 

M 
SS

D 
S 

Titula

r 

Detașa

t 

Suplinito

r 

PC

O 

Debutan

t 

Definitiva

t 
II I 

Educatoare 0 1 5 6 0 0 0 0 1 2 3 

Învățător 1 1 
1

1 
11 0 2 0 0 1 1 

1

1 

Profesor 0 0 
2

2 
18 0 4 0 3 2 7 

1

0 

Total 1 2 
3

8 
35 0 6 0 3 4 

1

0 

2

4 

 

b) Personal didactic auxiliar 

Specialitatea 
Studii 

M SSD S 

Secretar - - 1 

Contabil - - 1 

Administrator - - 1 

Total 0 0 3 
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c) Personal nedidactic 

Specialitatea 
Studii 

Nr. posturi Nr. persoane 
FS M 

Îngrijitoare 0 7 5 7 

Lucrător întreținere 0 1 1 1 

Fochist 0 1 1 1 

Total 0 9 7 9 

 

 

C. Dotare 

 

Școala Gimnazială nr.1 Stoenești 

Școala dispune de două clădiri destinate învățământului, clădirea nouă(parter +etaj) și clădirea 

veche. O parte din clădirea veche este închiriată unui operator economic, având intrare separată și 

conectare la utilități proprie. Chiria este încasată de către primăria Stoenești. Corpul A, beneficiază 

de  săli de clasă amenajate, unele dintre ele fiind renovate din banii de funcționare ai școlii, de 

tâmplărie din PVC cu geam termopan. Ca lucrări ce trebuie efectuate se enumeră instalația electrică, 

izolarea termică a tavanului de la etaj, turnare de șapă de ciment și schimbarea dușumelei pentru 4 

săli de clasă și sala de sport. Încălzirea se asigură cu calorifere. Însă există spații unde nu se încălzesc 

bine. 

Corpul B, este construit din cărămidă, unele spații de învățământ au fost renovate, altele nu. 

Pentru a crea condiții optime de învățământ clădirea trebuie izolată termic, construit un grup sanitar, 

înlocuirea tâmplăriei din lemn. Acest corp de clădire nu beneficiază de rețea de încălzire. 

  
Corp A (clădirea nouă) 

▪ săli de clasă – 7; 

▪ laboratoare - 1 (Informatică/Ed. tehnologică); 

▪ cabinete - 1 (Religie); 

▪ cabinet director; 

▪ cabinet secretar; 

▪ cabinet contabil/administrator; 

▪ grup sanitar (mixt) – 1; 

▪ sală de sport; 

▪ magazie materiale didactice. 
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Corp B (clădirea veche) 

▪ săli de clasă – 2 (ambele în conservare); 

▪ bibliotecă – 1; 

▪ spațiu depozitare lapte-corn; 

▪ arhiva; 

▪ trei încăperi sunt închiriate de către Primăria Stoenești unui operator economic; 

Corp C - Centrală termică  

Corp D - Magazie lemne și cărbuni 

 

Dotarea cu mijloace de învățământ 

- rețea calculatoare AeL  

- bibliotecă cu peste …..volume; 

- planșe 

- videoproiector 

- hărți 

- machete 

-  
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Școala Gimnazială Bădeni  

 
Corp A (clădirea nouă) 

▪ săli de clasă – 4; 

▪ sală de sport; 

▪ sală lapte-corn; 

▪ magazie mijloace didactice; 

▪ vestiar. 

Corp B  

▪ săli de clasă – 2; 

▪ cancelarie; 

▪ cabinet Informatică/educație tehnologică; 

▪ magazie lemne 

 

- Baza materială 

- Dotarea cu mijloace de învățământ 

 

Școala Gimnazială Cotenești 

 

 
Corp A (clădirea nouă) 

▪ săli de clasă – 4; 

▪ grup sanitar; 

▪ sală lapte-corn;  

▪ cancelarie; 

Corp B  

▪ săli de clasă – 1; 

▪ cabinet Informatică/educație tehnologică; 

▪ magazie lemne 
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- Baza materială 

- Dotarea cu mijloace de învățământ 

 

Școala Primară Valea Bădenilor 

 

 
Corp A (clădirea nouă) 

▪ săli de clasă –4; 

▪ grup sanitar; 

▪ sală lapte-corn;  

▪ cancelarie; 

Corp B  

▪ magazie lemne 

Corp C 

▪ grup sanitar; 

 

- Baza materială 

- Dotarea cu mijloace de învățământ 

Școala Primară Piatra 
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Corp A (clădirea nouă) 

▪ săli de clasă – 2; 

▪ cancelarie; 

Corp B  

▪ sală de clasă - 1; 

▪ sala de sport; 

▪ magazie lapte-corn; 

Corp C 

▪ magazie lemne; 

Corp D 

▪ grup sanitar; 

 

- Baza materială 

- Dotarea cu mijloace de învățământ 

  

                                     

D 
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D. Cultura organizaţională 

 

Şcoala este caracterizată printr-un ethos profesional bun. Trăsăturile dominante sunt 

cooperarea, munca în echipa, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, 

libertatea de exprimare. Climatul organizaţiei şcolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin 

dinamism. Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.  

Tipul dominant de cultura pentru organizația noastră este cultura de tip sarcină. Sarcinile sunt 

distribuite în raport cu potențialul membrilor organizației, urmărindu-se valorificarea optima a 

acestuia. Relaţiile interpersonale existente permit manifestarea unor valori precum cooperarea, munca 

în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de 

exprimare, dorinţa de afirmare. Cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au 

posibilitatea să îşi pună în valoare CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea dovadă de 

RESPONSABILITATE, construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului 

lor de pregătire. Managementul este unul transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în 

oameni, în capacitățile lor creative și de autocontrol. A fost elaborat Regulamentul Intern care 

cuprinde norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice si personalului nedidactic. 

Valori promovate în Școala Stoenești: 

 Curajul - a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă.   

 Judecata  înţeleaptă  -  a  defini  şi  a  înţelege  scopurile  valoroase  şi  a  stabili  priorităţile;  a  

gândi  prin  prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică.   

 Integritatea -  a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.   

 Bunătatea - a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.   

 Perseverenţa  -  a  fi  consecvent  şi  a  găsi puterea  de  a merge  mai departe  în  ciuda  

dificultăţilor,  a  eşecurilor personale.   

 Respectul - a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în 

ultimul rând, faţă de propria persoană.   

 Responsabilitatea  -  a  duce  la  îndeplinire  cu  consecvenţă  obligaţiile  care  revin  fiecăruia,  

asumarea  răspunderii pentru propriile acţiuni.   

 Autodisciplina -  a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un 

comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.  

Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile 

extraşcolare  în aşa fel  încât să formeze elevi  care să fie în stare:  

- să-şi cunoască propria valoare;   

- să încerce să se autodepăşească;   

- să gândească independent;   

- să-şi rezolve singuri problemele;   

- să-şi planifice sarcini şi să le îndeplinească;   

- să înveţe să se protejeze singuri;   

- să comunice în mod eficient cu ceilalţi.   

Desigur, pentru a putea să formeze aceste competenţe elevilor, toate cadrele didactice din  

Școala Stoenești  trebuie să facă dovada prin activitatea de zi cu zi că le au ei înşişi. 
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3. Diagnoza mediului extern și intern 

 

A. Diagnoza mediului extern 

Comuna Stoenești  este situată în partea nordică a judeţului Argeș, în zona de deal și munte 

subcarpatică a Munteniei, fiind compusă din șapte sate. Condiţii geo-climatice: 60% din suprafaţa 

comunei este acoperită de terenuri agricole și păduri, din care 19,65% reprezintă păşuni şi fâneţe, 

activitate economică este foarte slabă, ocupaţia de bază a locuitorilor este cultivarea plantelor de 

grădină și creşterea animalelor. Autorităţile locale sunt preocupate de dezvoltarea economică și 

socială a comunei, de rezolvarea problemelor şcolilor, căutând să identifice fondurile suplimentare 

necesare pentru o finanţare apropiata nevoilor învăţământului.  

Elevii sunt conştienţi de necesitatea educaţiei şi formării profesionale, optează pentru licee de 

prestigiu din Municipiul Câmpulung. Corpul profesoral este interesat de formarea completă a tinerei 

generaţii şi asigură o bună  comunicare la toate nivelele. Datorită lipsei de motivație și lipsa locurilor 

de muncă, tinerii sunt predispuși să părăsească locurile natale, îndreptându-se spre alte orașe și chiar 

spre alte țări. 

Factorii care influenţează actul educaţional 

Politici: 

- Descentralizarea structurilor de decizie; 

- Strategia pe termen lung în domeniul educaţiei este trasată de Legea Educaţiei Naţionale nr. 

1 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Există politici integratoare pentru elevii cu cerinţe speciale; 

Politic,  unitatea administrativ teritorială prezintă o stabilitate, în sensul că din anul 2000 la 

conducerea primăriei este aceeași persoană având și o majoritate în consiliul local. În acest sens 

politica de dezvoltare locală ce se referă la educația locuitorilor poate fi implementată. Se oferă 

finanțare complementară, se fac politici de reorganizare a rețelei școlare pentru creșterea nivelului de 

calitate și de reducere a cheltuielilor cu patrimoniul școlii. 

Economici: 

- Dezvoltarea economică a zonei este precară; 

- Şomaj ridicat 

- Bugetul  Consiliului Local  este scăzut; 

- Orientarea spre dezvoltarea turismului rural. 

Din punct de vedere economic, se constată la nivel naţional, pe seama crizei economice, 

creşterea ratei şomajului pe fondul orientării tinerilor cu preponderenţă spre liceele teoretice şi nu 

spre liceele tehnologice, deşi cererea de locuri de muncă în domeniu depăşeşte oferta.  Cu toate că 

legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unităților de învăţământ, 

interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru şcoli este în continuare 

scăzut. Se fac eforturi pentru a ne încadra în bugetul alocat de minister în conformitate cu plata per 

elev. 

Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut faţă  

de şcoală al elevilor. Nici bugetul comunei nu este suficient de mare, încât să fie rezolvate toate 

problemele cu care se confruntă școala. O contribuție pozitivă la atingerea obiectivelor propuse, o are 

și Asociația Școala Stoeneșteană, implicându-se și material dar și uman. Toate aceste aspecte 

economice au efecte grave: dezinteres pentru educație, absenteism ridicat, chiar abandon şcolar (cu 

precădere în rândul copiilor de etnie rromă). Tocmai de aceea impactul programelor sociale este mare. 

Sociali: 

- Fluctuaţii demografice;  

- Plecarea părinţilor la muncă în străinătate. 
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Din punct de vedere social, implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ este o problemă 

secundară,  grija principală fiind asigurarea hranei copiilor. O parte din elevii şcolii provin din cătune 

ce nu oferă condiţii de dezvoltare conform standardelor în vigoare. Locuințele lor nu sunt conectate 

la reţele de utilităţi. Ei locuiesc împreună cu familia în case ce rar sunt prevăzute cu baie. Efectele 

acestor probleme sociale se resimt asupra pregătirii elevilor. 

Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra interesului 

acestora faţă de şcoală. Preţul, de multe ori ridicat, al materialelor didactice, precum şi al celorlalte 

mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, caiete, ghiozdan etc.) poate 

reprezenta, de asemenea, o ameninţare. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, de 

la dezinteres şi absenteism ridicat (chiar în rândul elevilor din clasele primare) până la abandonul 

şcolar. 

O altă problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulă aspectele negative, 

cu efecte pe termen lung, şcoala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura sau atenua aceste efecte. O 

oportunitate este reprezentată de cetățenii de etnie romă care doresc să continue nivelul de studiu, 

optând pentru programul „A doua șansă” , care din păcate nu a fost implementat și în școala 

stoeneșteană. 

Tehnologic: 

- Acces la reţelele de telefonie fixă şi mobilă; 

- Pătrunderea tehnologiei moderne (cablu TV,  Internet) 

- Accesul în localitate se face prin intermediul firmelor de transport în comun, autoturisme 

personale. 

În ceea ce priveşte tehnologicul, pe plan naţional şi mondial, se  constată un accent pus pe 

tehnologia informaţiei şi comunicării. Şcoala nu are un număr suficient de calculatoare: s-a 

implementat programul AeL, existând rețea de calculatoare in toate structurile. Accesul la internet 

din partea cadrelor didactice și a personalului auxiliar nu mai este deficitar acesta existând în 

secretariat, contabilitate, director, în alte cabinete sau săli de clasă, dar şi în toate cancelariile din 

fiecare structură.  

O problemă consta lipsa finanțării complementare în achiziționarea de obiecte de inventar. 

Astfel majoritatea calculatoarelor și a perifericelor, precum și videoproiectoarelor sunt de peste 10 

ani, unele dintre ele trebuie reparate, altele înlocuite sau upgradate. Acest aspect trebuie rezolvat 

deoarece urmează evaluările naționale unde activitatea este direct legată de existența și funcționarea 

aparaturii informatice. Se caută soluții legate de o sursa alternativă de acces la rețeaua internet.  

Ecologic: 

- Mediul înconjurător  din zonă nu este afectat deoarece  nu exista unităţi economice. 

- Elevii participă la acţiuni de voluntariat privind educaţia ecologică 

Preocupările în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea 

poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens şcoala 

noastră participă la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele didactice sau de 

partenerii sociali. 

Aceasta situaţie impune, în mod necesar şi urgent, o strategie educaţională pentru 

conştientizarea copiilor şi tinerilor în vederea adoptării unei atitudini corecte faţă de mediul 

înconjurător prin educaţie ecologică prin lecții sau activități extracurriculare. 
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B. Diagnoza mediului intern 

❖ Puncte tari 

- Existența laboratoarelor de informatică; 

- Condițiile igienico sanitare ar trebui trecute la puncte slabe; 

- Existența consilierului psihopedagogic; 

- Școala dispune de un întreg material curricular necesar; 

- Existența unor proceduri specifice și a unor instrumente de lucru; 

- Implicarea asociațiilor de părinți; 

- Creșterea rolului părinților în actul decizional. 

❖ Puncte slabe 

- Mobilier didactic învechit și deteriorat 

- Lipsa mijloacelor didactice audio-video, 

- Avizarea unor opționale în concordanță cu încadrarea cadrelor didactice și a posibilităților 

materiale și financiare și nu cu interesul copiilor sau al părinților; 

- Abrogarea articolului de lege  cu privire la ponderea de 25% a opționalelor. 

- Asistentele la ore sunt deseori pur formale; 

- Slaba finanțare a sistemului de învățământ; 

- Formațiuni de studiu la ciclul gimnazial sub limita prevăzută de lege; 

- Abandonul școlar pentru elevii ce provin din familii de rudari; 

- Orarele și schemele orare nu reflectă întotdeauna necesitățile clasei; 

- Calitatea personalului nedidactic; 

- Lipsa cadrelor didactice în consiliul local 

❖ Oportunități 

- Existența finanțării pentru modernizare și extindere școala Bădeni; 

- Aprobarea planurilor cadru pentru clasele primare; 

- Externalizare a unor servicii (SSM, medicina muncii etc.); 

- O mai bună planificare a activității extracurriculare; 

- Realizarea de programe de promovare a imaginii școlii; 

- Atragerea de fonduri extrabugetare, 

❖ Amenințări 

- Desființarea unor clase și reducerea numărului de cadre didactice; 

- Migrația elevilor de ciclu primar datorată predării simultane; 

- Migrația elevilor de ciclu gimnazial de la școala Bădeni către alte structuri sau școli datorate 

numărului mare de elevi de etnie, 

- Lipsa manualelor școlare pentru anumite discipline; 

- Neconcordanță între programe și manuale, 

- Migrația cadrelor didactice către alte unități școlare 
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II.  STRATEGIA 

 

4.   Misiunea şi viziunea unităţii şcolare 

Viziunea școlii este de a deveni o școală modernă, cu cabinete și laboratoare, sală de sport, 

bibliotecă modernă cu sală de lectură, spații de recreere care să răspundă opțiunii copiilor. Școala, 

prin colectivul de cadre didactice și nu numai,  va avea capacitatea de a funcționa ca structură eficientă 

și echitabilă pentru toate categoriile de copii ce trec pragul acestei școli. 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Stoenești promovează o educaţie de calitate  bazată pe valori morale 

pentru a deveni un bun cetăţean european. Fiecare elev va beneficia de şansa dezvoltării unei 

personalităţi armonioase, autonome şi creative, care să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne 

în permanentă mişcare şi schimbare. Acest lucru poate fi posibil prin efortul comun şi implicarea 

pozitivă a beneficiarilor direcţi şi a personalului şcolii. Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a 

se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi 

respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăţi democratice, prin încurajarea iniţiativei 

individuale şi a inovaţiei didactice şi oferirea de oportunităţi concrete pentru dezvoltarea individuală 

a fiecăruia.  

Strategiile de dezvoltare vor fi diferenţiate, menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi 

elevii, indiferent de nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură, prin 

oferirea de şanse egale şi promovarea educaţiei incluzive. 

Misiunea noastră reiese nu numai din viziunea grupurilor de interes, ci şi din nevoile 

educaţionale ale comunităţii, ţinând cont de resursele existente. Misiunea școlii este să satisfacem 

nevoile educaționale ale fiecărui elev, ale oricărei persoane care simte nevoia de educație.  

Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea. Educația nu 

este un privilegiu pentru câțiva, ci un drept al tuturor. Aceste expresii pot fi motto-ul  Școlii 

Gimnaziale Nr.1 Stoenești.  

 

5.  Ţintele (sau scopurile) strategice 

 

T.1. Realizarea unei oferte educaționale atractivă și accesibilă tuturor copiilor din localitate; 

T.2. Desfășurarea activităților din școală pe baza sistemului de management al calității; 

T.3. Ridicarea gradului de eficiență a activității didactice ca urmare a formării continue a 

personalului unității; 

T.4. Asigurarea unei politici interne de personal care să aibă la bază nevoile elevului și 

particularitățile școlii; 

T.5. Reorganizarea rețelei școlare în concordanță cu resursele bugetare, posibilitatea de 

dezvoltarea a bazei tehnico-materiale și a populației școlare; 

T.6. Promovarea imaginii școlii prin dezvoltarea unui sistem de comunicare cu partenerii 

educaționali și creșterea parteneriatelor multiculturale; 

T.7. Dezvoltarea la elevi a comportamentului civic în vederea punerii în valoare a moștenirii 

tradiționale locale. 
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9.   Programe pentru realizarea misiunii proiectului 

 

Programe de dezvoltare 

1. Proiectarea ofertei educaționale; 

2. Desfășurarea activităților extracurriculare; 

3. Proiectarea, organizarea de proiecte educaționale; 

4. Formarea continuă a personalului didactic și didactic auxiliar; 

5. Creșterea calității procesului de educativ;  

6. Implementarea de noi metode de învățământ; 

7. Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea actului pedagogic; 

8. Asigurarea finanțării pentru activitatea de întreținere și funcționare a unității; 

9. Atragerea surselor de finanțare externă pentru dezvoltarea și modernizarea patrimoniului școlii; 

10. Gestionarea corectă a patrimoniului; 

11. Realizarea de noi parteneriate și continuarea celor existente; 

12. Promovarea școlii; 

13. Proiectarea unor activități comunitare de voluntariat. 
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III. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

 

10.   Planurile operaţionale  

 

Pentru anul școlar  2017-2018 se propun următoarele obiective specifice: 

➢ Asigurarea și monitorizarea atingerii scopului educațional; 

➢ Creșterea transparenţei în ceea ce privește activitatea şcolii şi conturarea unei imagini pozitive a 

şcolii în rândul comunităţii locale; 

➢ Conservarea și îmbunătățirea bazei materiale, a mijloacelor de învățământ a școlii; 

➢ Continuarea proiectelor educaționale din calendarul ISJ (semnul de carte, micuții necuvântători, 

memorialul Jean Popescu și Florin Eftimescu etc.); 

➢ Creșterea calității resurselor umane angajate în școală prin perfecționare continuă; 

➢ Cunoașterea planului cadru  și a programelor de învăţământ pentru învățământul preșcolar, 

primar și gimnazial; 

➢ Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională; 

➢ Elaborarea documentelor de analiză privind starea învățământului; 

➢ Elaborarea ofertei educaționale pentru anul școlar următor; 

➢ Elaborarea unor măsuri privind diminuarea absenteismului și a abandonului școlar; 

➢ Extinderea proiectului educațional internațional „Ziua Ștafetei – acum eu decid”; 

➢ Implementarea sistemului de management al calității; 

➢ Monitorizarea rezultatelor la examenele naţionale şi la concursurile şcolare; 

➢ Organizarea și desfășurarea evaluărilor  naționale; 

➢ Participarea elevilor la concursurile și olimpiadelor școlare; 

➢ Promovarea ofertei educaționale pentru anul școlar următor; 

➢ Realizarea unei proiecții bugetare realiste care sa acopere necesitățile școlii; 

➢ Avizarea rețelei școlare; 

➢ Responsabilizarea fiecărui angajat al unității în conformitate cu fișa postului; 

➢ Stimularea spiritului de competitivitate. 
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 CURRICULUM 

Obiective 

specifice 
Activități 

Responsabilitat

e 
Termen Resurse 

Indicatori de 

performanță 

▪ Elaborarea 

documentelor 

de analiză 

privind starea 

învățământului

. 

Realizarea 

raportului de 

analiză privind 

starea 

învățământului. 

Întocmirea  

raportului anual 

de evaluare 

internă a 

calității. 

Prezentarea  

proiectului de 

dezvoltarea 

locală. 

Director 

CEAC 

Primar 

Octombrie PDI. 

Raport CEAC 

Proiectul de 

dezvoltare 

locală. 

Îndeplinirea 

țintelor propuse 

în PDI 

Recomandările 

comisiei CEAC 

 

▪ Cunoaşterea 

şi aplicarea 

documentelor 

de politică 

educaţională. 

Afișarea 

documentelor de 

politică 

educațională 

externă și 

internă. 

Aducerea la 

cunoștință a 

cadrelor 

didactice a 

noutăților de 

ordin legislativ 

din domeniu. 

Identificarea 

surselor de 

informare. 

Director 

Responsabili 

comisii 

Secretar 

Permanent ROI. 

Portofoliu 

comisii 

Portofoliu 

profesor 

Grafic de 

activități 

Materiale 

informative 

Cadre didactice 

informate 

Site-ul școlii 

actualizat 

Aviziere 

actualizate  

▪ Cunoașterea 

planului cadru  

și a 

programelor de 

învăţământ 

pentru 

învățământul 

preșcolar, 

primar și 

gimnazial. 

Aplicarea 

planului cadru în 

realizarea 

orarelor școlare. 

Aplicarea 

programelor 

școlare în 

întocmirea 

planificărilor. 

Comisie Orar 

Comisie 

Curriculum 

CA 

Director 

Cadre didactice 

Septembrie Planuri cadru 

Programe 

orare 

Soft orar 

Realizare 

orarului 

conform 

criteriilor 

educaționale 

Avizarea tuturor 

planificărilor 

▪ Elaborarea 

ofertei 

educaționale 

pentru anul 

școlar următor. 

Elaborarea CDȘ. 

Realizarea și 

promovarea 

ofertei 

educaționale. 

Aplicarea 

chestionarelor. 

Director 

Responsabil 

comisie 

curriculum 

Mai - Iunie Chestionare 

Programe 

școlare pentru 

opționale. 

Oferta 

educațională. 

Numărul de 

părinți 

chestionați 

Numărul de 

opționale 

propuse 

Avizarea 

opționalelor 
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▪ Organizarea 

și desfășurarea 

evaluărilor  

naționale. 

Constituirea 

comisiilor de 

organizare. 

Asigurarea  

pregătirii 

suplimentare. 

Informarea 

elevilor și 

cadrelor 

didactice 

referitor la 

normele 

metodologice. 

Întocmirea 

rapoartelor 

privind 

rezultatele 

obținute de elevi. 

Director 

Cadre didactice  

Secretar 

 

Aprilie – 

Iunie 

Cadre 

didactice 

implicate 

Mijloc de 

transport. 

Consumabile 

Creștere 

promovabilității

.  

Grupe de studiu 

Avizier „Ev. 

Nat.” 

Număr de ore 

suplimentare 

▪ Continuarea 

proiectelor 

educaționale 

din calendarul 

ISJ (semnul de 

carte, micuții 

necuvântători 

etc.) 

Dezvoltarea de 

parteneriate cu 

activități 

consistente. 

Mediatizarea 

proiectelor 

implementate de 

școala noastră. 

Asigurarea 

condițiilor 

pentru buna 

desfășurare a 

concursurilor. 

Organizarea de 

mese rotunde. 

Director 

Secretar 

Cadre didactice 

Primărie 

Echipa de 

proiect 

Conform 

calendarului

. 

Mijloc de 

transport 

Consumabile 

 

 

Diplome 

Premii 

Panou cu lucrări 

premiate. 

Participare. 

 

▪ Extinderea 

proiectului 

educațional 

internațional 

„Ziua Ștafetei 

– acum eu 

decid” 

Redactarea 

scrisorii de 

solicitare grant. 

Implicarea 

comunității 

locale în 

realizarea 

proiectului. 

Realizarea de 

parteneriate. 

Reprezentant 

ASS. 

Director 

Responsabil 

proiect 

Februarie Regulament 

de participare 

Programul 

activităților 

Financiare 

asigurate de 

furnizorul de 

grant 

Numărul de 

elevi înscriși în 

proiect 

Panou publicitar 
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▪ Participarea 

elevilor la 

concursurile și 

olimpiadelor 

școlare. 

Identificarea 

concursurilor 

școlare la nivel 

județean sau 

național cuprinse 

în calendarul 

activităților 

extracurriculare. 

Participarea la 

concursuri și 

olimpiade 

școlare. 

Asigurarea 

pregătirii 

suplimentare a 

elevilor ce fac 

obiectul 

concursurilor. 

Promovarea 

elevilor ce au 

obținut rezultate 

foarte bune. 

Asigurarea 

transportului 

elevilor și a 

cadrelor 

didactice pentru 

participarea la 

concursuri. 

Director 

Consilier 

educativ 

Cadre didactice 

 

Conform 

calendarului

. 

Financiare de 

asigurare a 

transportului 

și premierea 

elevilor 

Regulamentel

e de 

participare la 

concurs 

 

Numărul 

elevilor 

participanți la 

concursuri 

Diplome 

premii 

▪ Elaborarea 

unor măsuri 

privind 

diminuarea 

absenteismului 

și a 

abandonului 

școlar. 

Lectorate cu 

părinții. 

Informări ale 

părinților cu 

privire la elevii 

problemă. 

Monitorizarea 

absenteismului. 

Participarea 

elevilor la 

ședințe de 

consiliere 

psihopedagogică

. 

Acțiuni de 

parteneriat cu 

poliția, medicul 

de familie și 

biserica. 

Director 

Diriginți 

Comisie de 

lucru 

Părinți 

Primărie 

Poliție 

Secretar  

Permanent Adrese 

Înștiințări 

Chestionare  

Diminuarea nr 

de absențe 

Reducerea 

abandonului 

școlar 

 

 

 

 RESURSE UMANE 

Obiective specifice Activități Responsabilitate Termen Resurse 
Indicatori de 

performanță 
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o Implementarea 

sistemului de 

management al 

calității. 

Acoperirea 

ritmică a 

materiei. 

Elaborarea sau 

actualizarea de 

proceduri. 

Informarea 

elevilor și 

părinților 

acestora cu 

privire la 

criteriile de 

evaluare și 

cerințele 

personale pentru 

obiectul 

respectiv. 

Crearea unui 

ambient plăcut în 

sălile de clasă. 

Cadre didactice 

Responsabil 

comisie 

Diriginți 

Director 

Permanent Raport 

comisie 

Proceduri 

ROI 

Adrese 

Înștiințări  

Parcurgerea 

programei 

școlare 

Creșterea 

numărului de 

proceduri 

Disciplinarea 

elevilor 

problemă 

o Responsabilizarea 

fiecărui angajat al 

unității în conformitate 

cu fișa postului. 

Aplicarea 

documentelor de 

politică 

educațională 

elaborate intern 

și extern. 

Aplicarea 

procedurilor.  

Completarea 

situațiilor 

statistice și a 

documentelor 

școlare. 

Personalul 

unității 

Permanent Fișa 

postului 

ROI 

Contractul 

colectiv de 

muncă 

Schimbarea 

atitudinii față 

de muncă 

Gestionarea 

corectă a 

conflictelor 
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o Creșterea calității 

resurselor umane 

angajate în școală prin 

perfecționare continuă. 

Participarea la 

programe de 

formare 

continuă. 

Proiectarea de 

proiecte 

educaționale. 

Schimburi de 

experiență. 

Informarea 

cadrelor 

didactice cu 

privire la 

programule de 

formare 

continuă. 

Înscrierea 

cadrelor 

didactice la 

obținerea 

gradelor 

didactice. 

Director 

Responsabil 

comisie de 

perfecționare 

Cadre didactice 

 

Permanent Buget 

alocat 

formării 

continue 

Personal 

didactic 

Personal 

didactic 

auxiliar 

Diplome de 

participare 

Cadre 

didactice 

specializate 

Certificate 

profesionale 

Obținerea 

gradelor 

didactice 

o Asigurarea unei 

politici transparente a 

activităților 

manageriale, instructiv 

educative. 

Realizarea de 

panouri de afișaj. 

Stabilirea unei 

bune comunicări 

și a relațiilor 

bazate pe 

încredere și 

respect reciproc 

între cadre 

didactice - 

părinți – 

comunitatea 

locală. 

Responsabil 

comisie 

Diriginți 

Cadre didactice 

Permanent ROI 

Programe 

Creșterea 

încrederii 

în/față de 

instituția 

școlară. 

o Stimularea 

spiritului de 

competitivitate. 

Stimularea 

cadrelor 

didactice să 

participe la 

activități ce se 

desfășoară în 

timpul liber. 

Realizarea 

schimburilor de 

experiență.  

Cadre didactice 

Administrația 

locală 

Organizații  

Ocazional 

 

Proiecte 

 

Obținerea de 

noi 

competențe și 

abilități 

 

 

 

 RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

Obiective 

specifice 
Activități 

Responsabilitat

e 

Terme

n 

Resurs

e 

Indicatori 

de 

performanț

ă 
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- Asigurarea și 

monitorizarea în 

asigurarea 

atingerii scopului 

educațional. 

Întocmirea de 

procese verbale  

de predare – 

primire spațiu 

de învățământ. 

Cuprinderea în 

buget a 

finanțării 

pentru 

executarea 

lucrărilor 

necesare. 

Realizarea de 

proiecte privind 

atragerea de 

fonduri 

extrabugetare 

în scopul 

dotării școlii. 

Director 

Administrator 

Diriginți 

Cadre didactice 

Primărie  

Contabil 

Septembrie 

 

Ianuarie 

 

 

Ocazional 

Bugetul 

unității 

Procese 

verbale 

Referate de 

necesitate 

 

 

Sponsori 

Conservarea 

mobilierului. 

Asigurarea 

consumabilelor 

Încadrarea 

cheltuielilor 

conform 

bugetului 

 

Număr de 

proiecte. 

- Reorganizare

a  rețelei școlare. 

Realizarea cu 

strictețe a 

recensământulu

i copiilor.  

Proiectarea și 

avizarea rețelei 

școlare. 

Director 

Primar 

ISJ 

Decembrie Statistica 

privind 

cifrele de 

școlarizare 

pentru anii 

următori 

Mijloace de 

transport. 

Buget 

anterior 

Patrimoniu 

unității 

Grupe de studii 

conform legii 

învățământului 

Desființarea 

simultanului la 

învățământul 

primar 

Încadrarea 

cheltuielilor în 

costul per elev 

- Realizarea 

unei proiecții 

bugetare realiste 

care sa acopere 

necesitățile 

școlii. 

Obținerea de 

noi surse 

complementare 

de la bugetul 

local 

Proiectarea și 

aprobarea 

bugetului 

Dezvoltarea de 

parteneriate, 

sponsorizări.  

Director 

Contabil 

Administrator 

CA 

Ianuarie Bugetul 

unității 

Prioritățile 

funcționale 

Analiză 

stării 

unității 

Normative 

de 

întocmire a 

bugetului 

Aprobarea 

execuției 

bugetare. 

Lucrări de 

modernizare cu 

finanțare 

exterioară 

Dezvoltarea 

bazei materiale 

și a mijloacelor 

didactice 

- Conservarea 

și îmbunătățirea 

bazei materiale, 

a mijloacelor de 

învățământ a 

școlii. 

Conștientizarea 

elevilor privind 

conservarea 

mobilierului, a 

mijloacelor 

didactice. 

Activități 

comune de 

reparare a 

mobilierului 

Elevi 

Diriginți 

Cadre didactice. 

Lucrător întreținere 

Ocazional  Patrimoniu 

unității. 

ROI 

 

Spații de clasă 

curate 

Reducerea 

distrugerilor 

Utilizarea 

mijloacelor 

didactice 

existente 
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 RELAȚII COMUNITARE 

Obiective specifice Activități Responsabilitate Termen Resurse 
Indicatori de 

performanță 

• Promovarea ofertei 

educaționale pentru 

anul școlar următor. 

Aplicarea de 

chestionare. 

Implementarea 

de programe 

pentru copiii cu 

dificultăți. 

Activități de 

limitare a 

migrației școlare. 

Director, cadru 

didactic 

Mai Materiale 

Umane 

Pliant de 

promovare 

• Monitorizarea 

rezultatelor la 

examenele naţionale şi 

la concursurile şcolare; 

Promovarea și 

premierea 

elevilor cu 

rezultate 

deosebite 

Director 

Cadru didactic 

Permanent Financiare Diplome 

 

• Restabilirea 

prestigiului şcolii. 

Susținerea de 

lectorate cu 

părinții 

Realizarea de 

activități practice 

cu impact asupra 

tradițiilor locale. 

Director Semestrial 

sau ori de 

câte ori este 

necesar 

Umane 

Materiale 

Procese 

verbale 

Prezența 

părinților 

• Asigurarea 

transparenţei în ceea 

ce privește activitatea 

şcolii şi conturarea 

unei imagini pozitive a 

şcolii în rândul 

comunităţii locale. 

Ședințe de 

informare a 

părinților 

Încărcarea 

documentelor pe 

pagina de site a 

școlii 

Publicarea de 

articole 

Implicarea 

părinților în 

proiectele 

educaționale 

Director 

Secretar 

Consilier 

educativ 

Diriginte 

Permanent Site-ul 

școlii 

Umane 

 

Procesele 

verbale 

Articole de 

ziar 

Panouri de 

informare 
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IV. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI 

 

Implementarea proiectului se bazează pe datele existente la începutul anului școlar 2017-2018, 

pe informațiile obținute din rapoartele elaborate de comisiile metodice și de lucru, din informații 

provenite de la cadre didactice, din literatura de specialitate în domeniul managementului educațional, 

din politicile duse de actualul guvern. El este avizat de Consiliul de administrație și reprezintă 

documentul principal pe baza căruia se vor elabora celelalte documente manageriale ale școlii. Pentru 

realizarea obiectivelor propuse se cere o bună gestionare a tuturor resurselor de care școala 

dispune(umane, materiale, tehnologice și de timp). Aceste obiective pot fi condiționate de factori 

externi favorabili sau nefavorabili, neanticipate, conjuncturale. 

Se va monitoriza și evalua rezultatele obținute în diferite etape de aplicarea al proiectului de 

dezvoltare instituțională și se vor compara prioritățile stabilite. Realizările se vor prezenta în fața 

consiliului profesoral, la ședințele cu părinții și în consiliul de administrație. Pentru perioade mai 

scurte de timp, ținând cont de atingerea țintelor propuse, pot apărea noi obiective generate de 

schimbările provocate de factori externi și interni. Acestea vor fi identificate și cuprinse în planurile 

manageriale al școlii. 

Evaluarea proiectului se face având în vedere următoarele aspecte: 

➢ Procentul de înscriere la clasele de început de ciclu școlar; 

➢ Procentul de promovabilitate; 

➢ Situații comparative ale rezultatelor obținute de elevi la testări inițiale și finale; 

➢ Gradul de integrare al elevilor în nivele de învățământ superioare; 

➢ Gradul de formare a cadrelor didactice prin participarea la programe, cursuri de formare 

continuă sau la obținerea de grade didactice; 

➢ Starea bazei materiale a școlii; 

➢ Gradul de implicare în proiecte comunitate și nu numai; 

➢ Gradul de satisfacție a beneficiarilor  față de activitatea școlii; 

➢ Gradul de satisfacție al personalului unității față de Director și față de Consiliu de 

administrație. 

 


