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       "Şcoala se confundă cu viaţa ... una o întregeşte pe cealaltă. Şcoala iţi dă posibilitatea să-ţi 

trăieşti viaţa complet. Viaţa unui analfabet este o simplă existenţă, şi atâta tot... Viaţa nu-i decât 

continuitatea şcolii, dar fără profesori." 
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BAZA CONCEPTUALĂ 

 
 

Proiectul este conceput în conformitate cu următoarele acte normative: 
• LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare 
• ORDIN nr. 3637/2014 privind structura anului şcolar 2016-2017 - Anexa - 

Programul „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 
• ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei 

de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului 
contractual 

• OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

• ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 
privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi 
Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare 
a carierei pe tot 

• ORDIN nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului "A doua Şansă" 
• ORDIN nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, 
nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de 
educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru 
instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru 
învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de 
instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, 
palatele şi cluburile copiilor 

• Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative 

• ORDIN nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului 
practic în vederea ocupării unei funcţii didactice 

• ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de 
inspecţie a unităţilor de învătământ preuniversitar 

• ORDIN nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul 
preuniversitar 

• ORDIN nr. 5553 - Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a 
învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 
ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de 
licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 

• ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ 

• ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
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formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar 
• ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul de 

acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile 
• ORDIN nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor 

de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ 
preuniversitar 

• ORDIN nr. 5567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară 

• ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de 
evaluare anuală a activităţii personalului didactic si didactic auxiliar, cu 
modificările ulterioare 

• O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări si 
modificări prin Legea nr. 87 /2006, cu modificările ulterioare. 

• Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de 
învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 şi Legea 
29/2010 de modificare a Legii 35/2007 

• Ordinul nr. 5554 /2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a casei corpului didactic 

• O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 
entităţilor publice 
 

Documente de referinţă 
• Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul Educaţie 
• Concluziile Consiliului Europei din 12 mai 2009 privind un cadru strategic 

pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale 
(„ET 2020”) 

• Strategia ARACIP pentru perioada 2011-2015 Recâştigarea încrederii în educaţie 
• Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului- http://europa.eu/ 
• Programul Naţional de Educaţie Parentală (1998 - 2004, susţinut de UNICEF ) 
• Repere Fundamentale în Învăţarea şi Dezvoltarea Timpurie a copilului de la 

naştere la 7 ani (2007 - 2009, susţinute de UNICEF) 
• Educaţie incluzivă la grădiniţă (începând cu 2009, susţinut de UNICEF) 
• Strategia naţional de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015—2020 aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 418/2015 

 

CAPITOLUL I : DIAGNOZA 

I.1 ARGUMENT 

PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ AL UNITĂŢII ŞCOLARE este documentul 

şi instrumentul de lucru necesar care asigură o imagine reală şi o analiză a ceea ce este şcoala şi 

proiectează pe termen lung activitatea viitoare, pe baza unor repere clare. 
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Perioada 2016-2020 pentru care am elaborat acest proiect este necesară şi suficientă 

pentru stabilirea unor obiective care să depăşească durata unui ciclu de învăţământ în aşa fel 

încât obiectivele propuse să poată fi evaluate şi confirmate. 

Punctele de referinţă ale unui P.D.I. sunt acelea că învăţământul trebuie să joace un rol 

fundamental în consacrarea unei economii globale, a unei societăţi globale a cunoaşterii şi a unei 

societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2016-2020 s-a realizat plecând de 

la o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de 

învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern. 

Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor 

generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora. 

Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" şi a 

"oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de comunitate. 

Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul 

unităţii şcolare, corelate cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate. 

Echipa managerială , împreună cu toţi colegii, au ajuns la concluzia că sunt necesare ţinte 

şi obiective noi, iar viziunea şi misiunea şcolii necesită adaptare la noile condiţii locale şi 

naţionale în care funcţionează şcoala. 

S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor şi 

comisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultarile cu elevii, 

propunerile avansate de Comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale şi de agenţii 

economici - parteneri tradiţionali ai instituţiei. 

Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, valorile 

şi practicile societăţii democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea 

în viaţa privată şi publică. 

 

 

I.2 DIAGNOZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN 

I.2.a) Prezentare generală. 
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Date de identificare 

Denumire: Şcoala Gimnazială Mihăilești 

Adresă: Comuna Mihăilești, Judetul Buzău 

Telefon: 0238/ 584110 

Fax: 0238/ 584141 

E-mail: scoalamihailesti@yahoo.com 

Website: https://scoalamihailesti.wordpress.com  

  Date statistice de bază pentru anul şcolar 2015/2016: 

Nivel de învăţământ   - preșcolar, primar, gimnazial, 

Limba de predare       -Română 

Număr de clase -17 (3 învăţământ preşcolar, 8 învăţământ primar, 4 învăţământ 

gimnazial) 

Număr de elevi  

Nr. total 
preşcolari 

şi elevi  

Nr. total rromi Vorbitori 
ai limbii 
rromani 

Nr. total elevi preşcolari 
(din care nr. rromi) 

Nr. total elevi la clasele I-IV 
(din care elevi rromi) 

Nr. total elevi la clasele V-
VIII (din care elevi rromi) 

total din care, 
rromi 

total 
preşcolari 
(indiferent 
de etnie) 

din care, 
rromi 

total elevi 
(indiferent 
de etnie) 

din care, 
rromi 

total elevi 
(indiferent 
de etnie) 

din care, 
rromi 

baieti fete baieti fete baieti fete baieti fete 

278 157 97 60 0 69 19 17 134 57 28 75 20 14 

 

Număr de posturi : 25,11  (19,61 didactic, 2,25 didactic auxiliar, 3,25 nedidactic) 

  

 Scurt istoric 

Comuna Mihăileşti este situată în partea sud – vestica a judetului Buzău, încadrata într-o 

zona de câmpie, cu relief plat, dezvoltarea ei fiind legata de existenta celor doua pârâuri Glaveş 

şi Sărata, care formeaza lacuri în teritoriu. Teritoriul comunei  apartine structurii 

geomorfologice majore Câmpia Romană.  

Comuna este amplasată în imediata apropiere a DN-2 ( E – 85 )  Bucuresti – Buzău, la 

kilometrul 80, la o distanţă de 30 km de municipiul Buzău, fiind compusă din patru sate: 

Mihăileşti, Satu Nou, Colţăneni şi Mărgineanu. 
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Comuna se învecineaza: 

- la nord cu comuna Movila Banului; 

- la est cu comuna Florica; 

- la sud cu comuna Glodeanu Sarat; 

- la vest cu comuna Amaru 

Satele Mihăileşti şi Satu Nou au acces la DN – 2, iar satele Colţăneni şi Mărgineanu sunt 

amplasate la DJ 203. 

Comuna are un teritoriu în suprafaţă totală de 2845 hectare, format în majoritate din 

câmpie. Terenul agricol  este de o calitate foarte bună, pânza de apa freatică fiind la adâncimi 

care variaza între 6 şi 10 metri, cu potential productiv mare. Teritoriul comunei este stabatut de 

canale de desecare fapt care duce la evitarea baltirii apei în cazul precipitatiilor în exces.  

Comuna are în componenţă următoarele localităţi (sate): 

 Mihăileşti - 640 locuitori, din care 79 rromi  

 Colţăneni - 241 locuitori, din care 33 rromi  

 Satul Nou - 463 locuitori, din care 24 rromi  

 Mărgineanu – 740 locuitori, din care 550 rromi  

 

La Şcoala Gimnaziala Mihăileşti, sunt arondaţi copii ce provin din Mihăileşti, Satu Nou şi 

Colţăneni. Populaţia acestor sate însumează 1401 locuitori din care 136 sunt rromi .Populaţia 

acestor 3 sate  este organizată în  605 de gospodarii, respectiv locuinţe. Din totalul populaţiei 

apte de muncă din aceste sate – 350 persoane - majoritatea, respectiv 90% munceste fie pe lânga 

gospodăria proprie sau gospodăriile altor familii mai înstărite din comuna Mihăileşti sau 

comunele învecinate, fie ca zilieri sau sezonieri în diferite locuri. O altă parte a populaţiei – 1051  

locuitori este fară o ocupaţie care să aducă un venit cuantificabil  familiei , restul de 45 locuitori 

este salariat. Nivelul scăzut de trai al multor familii din sat ca, urmare a imposibilităţii obţinerii 

unor venituri suficiente  pentru traiul de zi cu zi a făcut ca un numar de 51 de familii să solicite 

şi să beneficieze de prevederile Legii 416/2001   privind  acordarea venitului minim garantat si 

un numar de 71  de familii să solicite şi să beneficieze de alocaţia familială complementară. De 

asemenea , din analiza situaţiei familiilor beneficiare ale Legii 416/2001 si ale OUG 105/2003 s-
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a putut constata că familiile cu cele mai mari greutăţi sunt  tocmai familiile care au doi - trei copii 

cu vârsta şcolară şi la care varsta părinţilor este cuprinsa intre 40-45 ani. 

Caracteristică  a mediului rural şi este aceea că  agravarea situaţiilor de  dificultate cu care 

se confruntă familiile, creşterea numărului persoanelor fară un loc de muncă , scăderea continua 

a nivelului de trai al acestora, lipsa veniturilor membrilor adulti al familiilor, se  rasfrânge in mod 

negativ asupra copiilor. 

Mai mult, satele fiind la distanţă mare de municipiul Buzau,  face dificilă acordarea de 

servicii sociale specializate si monitorizarea familiilor în dificultate, în special a celor cu copii de 

vârsta şcolară în situaţie de risc de abandon scolar. 

Locuinţele din această zonă  sunt racordate toate la reţeaua electrică însă reţeaua de apă 

curentă şi reţeaua de canalizare lipsesc. 

 Aproximativ 50% din populaţia acestei zone locuieşte în case  construite din materiale 

rudimentare (chirpici), cu 2-3 camere, cu suprafeţe locuibile care nu depăşesc 45 m2, în condiţia 

în care familiile sunt constituite din 3 persoane în medie. Mulţi sunt şomeri, persoane fără 

ocupaţie, trăind numai din venitul minim garantat. Doar aproximativ  25% din totalul populaţiei 

are un grad de instruire şcolară care depăşeşte învăţământul obligatoriu, întâlnindu-se multe 

cazuri de adulţi analfabeţi. Nivelul scăzut de educaţie al părinţilor se răsfrânge negativ asupra 

motivării şcolare a copiilor proveniţi din aceste familii.  

Preocupaţi în permanenţă de ziua de mâine, confruntaţi cu probleme ca lipsa  mijloacelor 

de a asigura traiul de zi cu zi, părinţii sunt nevoiţi să  muncească la distanţe  mari de locuinta ( 

acolo unde ca ziler/sezonier au găsit un loc de muncă sau chiar plecaţi în străinătate), neglijeaza 

copiii si ignora nevoile specifice vârstei lor, în specal nevoia  de educaţie/instruire. Copiii proveniţi 

din familii cu situaţie economica precară sunt prost îmbrăcaţi,  nesupravegheaţi pe parcursul zilei, 

de cele mai multe ori fraţii mai mari îngrijesc de fraţii mai mici în timpul în care parinţii muncesc  

la câmp sau în gospodariile altor persoane. 

Nu există societăţi sau investitori care să ofere locuri de muncă pentru localnici; cei care 

sunt angajaţi sunt nevoiţi să facă naveta în Buzău.  

În perimetrul comunei există 10 bălţi, cu o suprafaţă totală de 305 hectare,câteva  dintre 

acestea fiind amenajate pentru pentru pescuitul sportiv, intrate în circuitul de specialitate. 
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Şcoala Gimnazială Mihăilești a luat ființă în anul 1930 şi se află în localitatea cu acelaşi 

nume, care este situată în partea de S-V a judeţului, la 30 de kilometri de Buzău, într-o zonă de 

câmpie. 

În prezent şcoala funcționează într-un corp de clădire având următoarele structuri  

arondate: 

 Grădiniţa cu program normal Mihăileşti,  

 Şcoala Primară  Mărgineanu,  

 Grădiniţa cu program normal Mărgineanu,  

 

Toate unitățile  sunt autorizate din punct de vedere sanitar. 

Școlile funcţionează într-un singur schimb ,  dimineaţa în intervalul orar 8:00- 13.30, 

gradinițele în intervalul 08-12. 

 

I.2.b) Elevii 

 Provin din medii sociale diverse, cu o stare materială diferită mai bună sau mai slabă şi 

capacităţi intelectuale diferite. 

 99,99%  dintre elevi sunt de naţionalitate română., cca 56% fiind de etnie rromă 

 Beneficiază de pregătire de specialitate suplimentară în vederea unei comportări cât 

mai bune la examenele de Evaluare Naţională , la concursurile şi olimpiadele şcolare. 

 

I.2.c) Corpul Profesoral: 

 Format în majoritate din cadre didactice titulare , dornice de afirmare şi performanţă 

 Cadre didactice calificate în proporţie de 100%, titulari cu funcția de bază în școală 14 

din 19 (73,68%) 

 Cadrele didactice manifestă dorinţă de formare continuă şi perfecţionare şi sunt 

deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului. 

 Cadrele didactice aplică noul curriculum . 
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 Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare – învăţare prin orientarea 

lui spre capacităţi şi atitudini, utilizând strategii participative. 

 

I.2.d) Baza materială: 

Este compusă din: 

- Școala Gimnazială Mihăilești , care a fost reabilitat şi modernizat, prin fonduri de investiții 

suplimentate de comunitatea locală,  pe o perioadă de câţiva ani: 

 7 săli de clasă 

 1 laborator de informatică 

 1 bibliotecă 

 1 cancelarie 

 1 magazie corn-lapte 

 1 cameră a centralelor  

 1 centru educațional multifuncțional 

 - Școala Primară Mărginenu construită a fost dată în folosință începând cu 1 septembrie 

1978: 

 4 săli de clasă 

 1 bibliotecă 

 1 sală de cancelarie 

- Grădinița cu Program Normal Mărginenu dată în folosință în anul 2008: 

 2 săli de clasă 

 1 cancelarie 

 1 sală corn-lapte 

 6 toalete 

- Grădinița cu Program Normal Mihăilești: 

 2 săli de clasă 

 1 cancelarie 

 1 sală corn-lapte 
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I.2.e) Comunitatea locală: 

Şcoala colaborează foarte bine cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea 

fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea şcolii. Relaţiile cu părinţii copiilor sunt 

destul de bune şi sunt întreţinute prin lectorate cu părinţii, în care aceştia sunt informaţi 

permanent despre problemele şcolii. Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe şcoală şi 

sunt preocupaţi de problemele şcolii. Şcoala stabileşte legături cu organele de poliţie în vederea 

asigurării pazei şi siguranţei elevilor, pentru combaterea delicvenţei juvenile, precum şi pentru 

participarea cadrelor de poliţie la orele de educaţie rutieră. Şcoala colaborează cu medicul de 

familie al comunei în vederea prevenirii îmbolnăvirilor la copii şi asigurarea asistenţei medicale. 

Şcoala stabileşte legături cu organele de protecţie a consumatorului în vederea asigurării 

sănătaţii elevilor. 

 

I.2.f) 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 organizaţia noastră este cultura de tip sarcină. Sarcinile 

sunt distribuite în raport cu potenţialul membrilor organizaţiei, 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 capacităţile lor creative şi de autocontrol.  
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În cadrul organizaţiei şcolare se desfăşoară două activităţi de bază aflate într-o 

permanentă interdependenţă, distingându-se în acelaşi timp prin caracteristicile fiecăreia: 

activitatea managerial-administrativă şi activitatea pedagogică-educaţională susţinute de 

reglementări normative de ordin extern, emise de instituţii în drept precum Parlamentul 

României, Guvernul României, Ministerul Educaţiei Nationale, Inspectoratul Judeţean Buzău. 

Setul de reglementări interne reprezintă detalieri şi personalizări la nivel local a 

documentelor externe şi sunt produse ale managerilor sau a angajaţilor însărcinaţi cu emiterea 

acestora: Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral, Consiliul Elevilor, reprezentanţi care 

susţin în cadrul unităţii şcolare normele stipulate. Normele şi regulile sunt importante în 

organizarea eficientă a unei instituţii, ele coordonează, atenţionează şi reglementează 

comportamentul oamenilor în cadrul instituţiei şi chiar în afara acesteia. 

Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor 

interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar - 2014. În conţinutul Regulamentului de Ordine 

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

auxiliar şi a personalului nedidactic. 

În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat deschis, 

caracterizat prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, de respect şi de 

sprijin reciproc. 

Directorul şcolii colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de sugestiile 

acestora şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii. Toate 

aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor 

didactice. 

 

I.2.h) ANALIZA SWOT 

 

I.2.h) ANALIZA SWOT 
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PUNCTE TARI 

 cadre didactice calificate (100%) 

 majoritatea cadrelor didactice adoptă un stil democratic, care permite 

implicarea elevilor 

 ambianţa din şcoala este placută, neexistând stări conflictuale între 

cadrele didactice 

 cadre didactice dispuse la continuarea studiilor, formare profesională şi 

la dezvoltarea carierei profesionale  

 deschiderea  elevilor către cerinţele societăţii actuale: operarea  pe 

calculator 

 în urma programelor cu finanțare europeană (desfăşurat de fundaţia 

Pestallozzi, Romani Criss, Amare Romentza, Phare, FRDS) unitatea 

şcolară a beneficiat de o serie donaţii, constând în cărţi valoroase, cd-

uri educaţionale, diverse materiale de papetărie, mobilier, mici 

reparații, cursuri pentru cadrele didactice, spații școlare noi 

 colaborare bună între copii români şi rromi 

 cadrele didactice au un comportament adecvat în relaţia cu copiii de 

etnie rromă 

 cadre didactice tinere cu spirit de iniţiativă 

 existenţa unui laborator de informatică 

 Existenţa unui site al şcolii 

 Receptivitate şi transparenţa managerului, mamagement echilibrat 

 Existenţa în şcoală a unei reţele de calculatoare legate la internet 

asigurat prin proiectul INTERNET ÎN ŞCOALA TA începând cu anul 

2014- cu servicii gratuite pe o perioadă de 5 ani. 

 Existenţa unui grup de elevi dornici de performanţă 

 Participarea la activităţi extracurriculare 

 Existenţa parteneriatelor între şcoală şi instituţiile publice 

 Elaborarea CDŞ prin consultare cu părinţii, elevii şi cadrele didactice. 
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PUNCTE SLABE 

 materiale didactice uzate moral şi fizic la unele discipline 

 insuficienţa echipamentelor şi a unui spaţiu adecvat pentru 

desfaşurarea orelor de educaţie fizică 

 laboratorul de informatică funcţionează într-un spaţiu impropriu de 14 

m2, nu există mobilier adecvat şi nici aparatură suficientă pentru buna 

desfăşurare a unor activităţi  

 terenul de sport deteriorat 

 lipsa de transparenţă a unor cadre didactice în evaluare, faţă de elevi şi 

părinţi 

 un număr mic de cadre didactice ce cunosc o limbă straină de largă 

circulaţie 

 lipsa unei săli de festivităţi 

 lipsa de interes din partea unor elevi pentru şcoală – motivarea redusă 

 starea de degradare accentuată a magaziei de materiale 

 lipsa unui spaţiu destinat organizării şi desfăşurării timpului liber al 

elevilor, părinţilor, celorlalţi membrii ai comunităţii 

 rezultate slabe la învăţătură a copiilor ce provin din familii rrome 

 creşterea ratei absenteismului şi al abandonului 

 lipsa de motivaţie a cadrelor didactice de a folosi metode noi, active în 

procesul instructiv-educativ 

 lipsa educaţiei de acasă, comportamentul necivilizat al unor elevi 

 Lipsa de motivare din partea unor elevi pentru şcoală 

 Neimplicarea unor părinţi în buna desfăşurare a procesului educativ 

 Lipsa unui laborator de chimie si  de fizică 

 Lipsa unui sistem de supraveghere video în curtea şcolii 

 Utilizarea redusă a instruirii asistate de calculator în aplicarea 

Curriculumului Naţional la clase. 

 Accent pe abordarea monodisciplinară 

mailto:scoalamihailesti@yahoo.com
https://scoalamihailesti.wordpress.com/


 

 
15 

 

 

Şcoala Gimnazială Mihăileşti 
 Județul Buzău 
CIF: 28068979 
tel. 0238.584.110  
fax 0238.584.141 
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com 
https://scoalamihailesti.wordpress.com  

 

 Insuficienţă în utilizarea în procesul didactic al materialelor existente 

 Spaţii necesare procesului instructiv-educativ insuficiente . 

 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 sprijinul din partea Consiliului Local Mihăileşti 

 Sprijinul din partea Comitetului de părinţi pe şcoală 

 Parteneriate 

 Curriculum la decizia şcolii 

 Cadre didactice tinere cu spirit de iniţiativă 

 Aplicare a legii privind asigurarea calităţii în învăţământul 

preuniversitar 

 Frecventarea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă 

 proiectele cu finanțare europeană - Pestallozzi, Romani Criss, Amare 

Romentza, Phare, FRDS 

 perceperea pozitivă a şcolii de către autorităţile locale 

 îmbunătăţirea imaginii şcolii în rândul părinţilor  

 o parte a părinţilor manifestă un interes sporit pentru şcoală 

 

 

AMENINŢĂRI 

 

 

 

 

 îmbătrînirea populaţiei  

 scăderea ratei natalităţii 

 eterogenitatea populaţiei  

 amplasarea localităţii într-o zonă slab industrializată 

 situaţia economico-financiară precară 

 indiferenţa unor familii faţă de situaţia şcolară a copiilor lor 

 îndepărtarea membrilor comunităţii de la valorile şi normele sociale 

 imposibilitatea Primăriei de a finanţa din buget propriu lucrările de 

extindere a spaţiului existent în şcoală  

 sărăcia – starea materială proastă a majorităţii familiilor rrome 

 migrarea familiilor rrome în alte zone ale ţării sau în străinătate 

 cadre didactice navetiste (92%) 

 fluctuaţia cadrelor didactice în şcoală (30%) 
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 Plecarea elevilor la alte unităţi şcolare 

 Indiferenţa unor familii faţă de situaţia şcolară-comportamentală a 

copiilor lor 

 Conservatorismul unor părinţi 

 Lipsa educaţiei de acasă, comportamentul necivilizat al unor elevi 

 procent de promovare examen Evaluare Naţionale peste 50% 

 lipsa unei săli de sport bine dotata, a spaţiului pentru desfăşurarea 

activităţilor extraşcolare într-o gamă diversificată 

 conservatorismul, teama de nou a unor cadre didactice 

 utilizarea insuficienta a calculatorului în procesul instructiv-educativ      

 fond de carte învechit la bibliotecă 

 

 

 

CAPITOLUL II : STRATEGIA 

VIZIUNEA ŞCOLII 

Copiii de azi vor conduce şi organiza statul de maine, viitorul nostru va fi ceea ce ei vor 

şti să facă! 

 

II.1. M I S I U N E A UNITĂȚII ȘCOLARE 

Şcoala noastră va oferi şanse egale pentru toţi copii, indiferent de etnie sau  religie; este 

mediul incluziv care va forma cetăţeanul onest de mâine al ţării noastre, fiind astfel utilă 

societăţii prin cei pe care îi formează. 

 

II.2. OBIECTIVE STRATEGICE: 

 

Raportul misiune/obiective strategice: 
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În urma diagnozei mediului intern și extern (analiza SWOT și PEST) există 

următoarele constatari: 

 

A) Un management cu unele disfuncționalități în care: 

 

 resursa cea mai importantă a unui învățământ modern performant -elevii- este puțin 

valorificată; 

 

 rezistența la schimbare a unor cadre didactice, aplicarea unor tehnologii didactice 

învechite; 

 sistemul de învățământ centralizat pe niveluri ierarhice(M.E.N., Inspectorat,Primărie) nu 

oferă managerului unității școlare libertatea de a lua anumite decizii privind 

gestionarea resurselor financiare și umane. 

 

B) Raportul misiune/constrângeri financiare: 

 

 finanțarea bugetară a școlilor se situează sub nivelul necesar unei activități 

performante, depinzând de nivelul de dezvoltare a societății .Pentru a face față 

constrângerii financiare, școala caută noi surse de venit (sponsorizări, donații, 

proiecte). 

 Salariile mici din sistemul de invățământ preuniversitar determină scăderea 

motivației cadrelor didactice pentru calitatea muncii prestate și dorința de 

autoperfecționare. 

     Ţintele strategice pentru dezvoltarea instituţională a Școlii Gimnaziale Comuna Mihăilești, 

în perioada următorilor 4 ani reprezintă soluţii propuse pentru rezolvarea optimă a 

problemelor prioritare identificate pe baza analizelor SWOT. Formularea problemelor porneşte 

de la sinteza contextului favorabil (punctele tari ale domeniului), evidenţiază 

eventualele contradicţii şi analizează sintetic potenţialul impact al punctelor slabe şi 
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ameninţărilor care conturează problema asupra misiunii asumate. Pentru ţintele strategice, s-a 

căutat o formulare generală, dar care să evidenţieze scopul propus şi să aibă pertinenţa 

necesară la nivelul tuturor actorilor implicaţi. 

 

II.2. a)PRIORITĂŢI STRATEGICE 

 Priorităţile strategice ale dezvoltării instituţionale, trebuie să se plieze pe priorităţile strategice 

stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru aplicarea noii Legi a Educaţiei în mod gradat: 

1. Realizarea echităţii în educaţie 

2. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii, formarea competenţelor cheie 

3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi 

profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a coeziunii economice şi 

sociale 

4. Creşterea calităţilor proceselor de predare-învăţare precum şi a serviciilor educaţionale 

5. Asigurarea complementarităţii educativ formale, non-formale şi informale 

       6.  Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către 

mediul social, economic şi cultural. 

 

 

II.2. b)ŢINTE  STRATEGICE 

1. Cresterea ofertei de activităţi extraşcolare, a ofertei de petrecere a timpului liber cu 

implicarea părinţilor în derularea acestor activităţi; 

2. Formarea cadrelor didactice din şcoală pentru utilizarea unor metode noi de predare 

(folosirea calculatorului, folosirea softurilor educaţionale, videoproiecţia, etc.), urmărind 

creşterea calităţii actului educaţional; 

3. Sprijinirea elevilor mai puţin motivaţi şi mai puţin sprijiniţi de familii în vederea ameliorării 

rezultatelor şcolare  

4. Valorificarea optimă a spaţiului din curtea şcolii, prin construirea unor  anexe şi a unui 

teren/sală de sport și de noi spații școlare 
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II. 2. c) OPŢIUNI STRATEGICE 

 
Ţinta 

strategică 

OPŢIUNEA STRATEGICĂ 
Dezvoltarea 
curriculară 

Devoltarea bazei 
materiale şi 
atragerea de 
resurse financiare 

Dezvoltarea 
resurselor 
umane 

Dezvoltarea 
relatiilor 
comunitare 

1. Cresterea 

ofertei de 

activităţi 

extraşcolare, a 

ofertei de 

petrecere a 

timpului liber cu 

implicarea 

părinţilor în 

derularea 

acestor activităţi 

-Aplicare de 

chestionare 

elevilor şi 

părinţilor; 

-Creşterea 

atractivităţii  si 

aplicabilităţii 

opţionalelor; 

-Activităţi 

extracurriculare 

complementare. 

-Achiziţionarea 

materialelor 

necesare prevăzute 

în programele 

disciplinelor 

opţionale; 

-Identificarea 

surselor de 

finanţare; 

-Folosirea eficientă 

a dotărilor 

existente. 

-Stimularea 

materială a 

cadrelor didactice 

care realizează 

discipline 

opţionale şi 

activităţi 

extracurriculare de 

calitate; 

 

-Extinderea 

parteneriatului 

cu părinţii şi 

implicarea 

acestora în 

pregătirea şi 

desfăşurarea 

activităţilor 

extracurriculare; 

-Extinderea 

parteneriatului 

cu instituţii 

diverse 

2. Formarea 

cadrelor 

didactice din 

şcoală pentru 

utilizarea unor 

metode noi de 

predare 

(folosirea 

calculatorului, 

folosirea 

-Eficientizarea 

procesului de 

predare-învăţare 

prin utilizarea 

metodelor activ-

participative; 

-valorificarea 

oportunităţilor 

oferite de paleta 

-Asigurarea 

sumelor necesare 

pentru 

perfecţionare cu 

plata de la bugetul 

local; 

-Mărirea 

numărului de 

calculatoare pentru 

folosirea sistemului 

-participarea la 

programe de 

formare în 

specialitatea 

cadrelor didactice 

de la gimnaziu; 

-perfecţionareea 

cadrelor didactice 

în problematica 

-Colaborarea cu 

Casa Corpului 

Didactic pentru 

participarea la 

cursuri de 

formare în 

specialitate şi 

metodica 

pregătirii 

specialităţii; 
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Ţinta 

strategică 

OPŢIUNEA STRATEGICĂ 
Dezvoltarea 
curriculară 

Devoltarea bazei 
materiale şi 
atragerea de 
resurse financiare 

Dezvoltarea 
resurselor 
umane 

Dezvoltarea 
relatiilor 
comunitare 

softurilor 

educaţionale, 

videoproiecţia, 

etc.), urmărind 

creşterea 

calităţii actului 

educaţional 

largă de cursuri 

de formare. 

elecronic 

informatizat; 

-Consultarea 

cadrelor didactice 

în vederea 

completării 

materialului 

didactic. 

managementului 

clasei; 

-elaborarea de 

materiale şi 

ghiduri metodice 

în comisiile de 

specializare. 

 

3.Sprijinirea 

elevilor mai 

puţin motivaţi şi 

mai puţin 

sprijiniţi de 

familii în 

vederea 

ameliorării 

rezultatelor 

şcolare.  

-Realizarea 

învăţământului 

diferenţiat 

pentru 

asigurarea 

incluziunii 

copiilor  cu CES 

şi prevenirea 

eşecului şcolar ; 

-Creşterea 

aportului 

disciplinelor 

opţionale lea 

asigurarea 

pregătiri de bază 

a elevilor ; 

-Folosirea eficientă 

a materialului 

didactic şi a 

mijloacelor  de 

învăţământ din 

dotare;  

-Asigurarea 

fondurilor necesare 

pentru 

achiziţionarea de 

noi mijloace de 

învăţământ şi 

material didactic ; 

-Accesarea de 

fonduri europene 

pentru 

-Motivarea şi 

stimularea 

materială a 

cadrelor didactice  

ai căror elevi obţin 

rezultate le 

competiţiile 

naţionale. 

-Transmiterea 

către licee şi 

şcolile de arte şi 

meserii a fişei de 

caracterizare 

psihopedagogică  

a absolvenţilor ; 

-Activităţi de 

parteneriat cu 

licee şi scoli de 

arte şi meserii în 

vederea 

cuprinderii 

tuturor 

absolvenţilor 

clasei a VIII-a 
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Ţinta 

strategică 

OPŢIUNEA STRATEGICĂ 
Dezvoltarea 
curriculară 

Devoltarea bazei 
materiale şi 
atragerea de 
resurse financiare 

Dezvoltarea 
resurselor 
umane 

Dezvoltarea 
relatiilor 
comunitare 

-Realizarea de 

programe de 

pregătire 

suplimentară a 

elevilor capabili 

de performanţă 

și SDS pentru 

elevii cu ritm 

lent de învățare 

implementarea 

programului SDS 

 

într-o formă de 

învăţământ  

-Implicarea 

Consiliului Local 

Mihăilești în 

asigurarea 

sustenabilității 

programelor 

europene 

4. Valorificarea 

optimă a 

spaţiului din 

curtea şcolii, 

prin construirea 

unor anexe şi a 

unui teren/sală 

de sport, spații 

de învățămțnt 

-Tematica orelor 

educative va 

cuprinde aspecte 

ce ţin de 

păstrarea şi 

întreţinerea bazei 

materiale a şcolii; 

-Includerea în 

cadrul lecţiilor a 

elementelor 

educative de 

păstrare şi 

întreţinere a 

bazei materiale a 

şcolii ;  

-Proiecte de buget 

fundamentate care 

să acopere 

cheltuielile de 

întreţinere şi 

reparaţii; 

-Realizarea unei 

execuţii bugetare 

echilibrate; 

-procurarea de 

fonduri 

extrabugetare, 

inclusiv prin 

proiecte europene 

-Realizarea 

programului de 

-asumarea 

răspunderii 

personalului 

didactic privind 

păstrarea 

patrimoniului 

şcolii; 

-Implicarea 

membrilor 

consiliului de 

administraţie în 

gestionarea 

bunurilor şi 

recuperarea 

pagubelor; 

-Colaborarea cu 

comitetele de 

părinţi ale 

claselor; 

-Implicarea 

Consiliului 

Reprezentativ al 

Părinţilor în 

identificarea de 

noi surse de 

finanţare. 
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Ţinta 

strategică 

OPŢIUNEA STRATEGICĂ 
Dezvoltarea 
curriculară 

Devoltarea bazei 
materiale şi 
atragerea de 
resurse financiare 

Dezvoltarea 
resurselor 
umane 

Dezvoltarea 
relatiilor 
comunitare 

-Realizarea unor 

investiţii privind 

îmbunătăţirea 

infrastructurii: 

sală de sport, 

magazii de 

depozitare, teren 

de sport, marirea 

spațiului 

educativ cu 3 noi 

săli de clasă 

achiziţii de bunuri 

şi servicii  în 

condiţiile legii; 

-Aplicarea 

prevederilor 

regulamentului 

şcolar pentru 

recuperarea 

pagubelor produse 

de elevi. 

-Instituirea unui 

premiu simbolic 

pentru motivarea 

elevilor şi cadrelor 

didactice privind 

păstrarea 

bunurilor 

materiale ale şcolii. 

 

II.2.d)RESURSE STRATEGICE 

Nr.  

crt. 
TIPUL Acţiunea Termen Responsabili 

1. 

Dezvoltarea 

curriculară 

 

-adecvarea ofertei educaţionale în raport 

cu nevoile şi interesele locale şi ale 

elevilor prin creşterea graduală a ponderii 

Curriculumului la Decizia Şcolii în cadrul 

Curriculumului naţional 

-utilizarea metodelor moderne interactive 

în realizarea educaţiei de bază de către 

cadrele didactice 

-generalizarea unui program de 

alfabetizare informaţională (competenţe 

 

Permanent 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

Comisiile  

metodice 

 

 

Comisiile  

metodice 

 

 

Director 

mailto:scoalamihailesti@yahoo.com
https://scoalamihailesti.wordpress.com/


 

 
23 

 

 

Şcoala Gimnazială Mihăileşti 
 Județul Buzău 
CIF: 28068979 
tel. 0238.584.110  
fax 0238.584.141 
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com 
https://scoalamihailesti.wordpress.com  

 

digitale pentru toate cadrele didactice din 

şcoală ) 

-asigurarea accesului efectiv al tuturor 

elevilor la studiul unor limbi moderne de 

circulaţie internaţională cerute de părinţi 

şi elevi 

-promovarea sistematică a unor metode şi 

tehnici moderne de studiu 

-promovarea la nivelul elevilor a unor 

modele şi stiluri de „a învăţa cum se 

învaţă”, „a învăţa pentru a şti să faci”, „a 

învăţa permanent” 

-utilizarea de softuri educaţionale în 

predare 

-eliminarea oricăror forme de 

discriminare , de excluziune de tip rasial, 

social, religios, lingvistic, de gen 

-dezvoltarea unor programe vizând 

combaterea şi prevenirea abandonului 

şcolar 

-identificarea şi cuprinderea elevilor cu 

nevoi speciale în sistemul de învăţământ 

-derularea unor programe de integrare a 

elevilor cu dizabilităţi 

-flexibilizarea ofertei curriculare pentru a 

răspunde principiului educaţiei pentru 

toţi şi pentru fiecare 

-valorificarea rezultatelor evaluărilor 

iniţiale, de progres şi finale pentru 

An şcolar 

2016-2017 

 

 

An şcolar 

2016-2017 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

 

 

2016-2017 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

 

Director 

 

 

Cadre did. 

 

Cadre did., 

diriginţii 

 

Comisiile  

metodice 

Cadre did. 

 

 

Diriginţii 

 

 

Cadre did. 

 

 

Cadre did. 

 

 

Comisiile  

metodice 

 

Cadre did. 
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reconsiderarea actului educaţional 

realizat de fiecare cadru didactic 

-crearea în şcoală a unui sistem deschis de 

informare a cadrelor didactice,  a 

părinţilor şi a membrilor comunităţii 

locale 

-centrarea activităţii şcolare pe elev 

-organizarea la nivelul unităţii şcolare a 

unor activităţi de pregătire suplimentară a 

elevilor cu ritmuri mai lente de învăţare în 

vederea  combaterii marginalizării sociale, 

a promovării şanselor egale-programe de 

remediere 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

Director, 

Cons. de 

administraţie 

 

 

Cadre did. 

 

 

 

 

2. Resurse umane 

-realizarea proiectului de încadrare cu 

personal didactic, personal didactic 

auxiliar şi nedidactic 

-aplicarea corectă a metodologiilor şi 

procedurilor în perspectiva 

descentralizării elaborate de Ministerul 

Educaţiei Nationale în privinţa resurselor 

umane 

-dezvoltarea unui program propriu de 

formare a resurselor umane utilizând 

programele de formare acreditate 

-pregătirea cadrelor didactice pentru 

utilizarea calculatorului 

-asigurarea continuităţii activităţii 

didactice 

2016-2017 

 

Permanent 

 

 

 

 

2016-2017 

 

2016-2017 

 

Permanent 

 

2016-2017 

 

Permanent 

 

Cons. de 

Administraţi

e 

Director 

 

 

 

Director 

 

Director 

 

Cadre did. 

 

Director 
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-alcătuirea unei baze de date operaţionale 

pentru evidenţa resurselor umane 

-perfecţionarea şi evaluarea periodică a 

personalului didactic de predare 

-formarea cadrelor didactice pentru a 

lucra cu elevi care au cerinţe educative 

speciale sau se găsesc în situaţii 

vulnerabile 

 

 

 

Director,  

Comisiile  

metodice 

 

 

3. 
Resurse financiare 

şi materiale 

-analiza gradului de dotare cu mijloace 

didactice şi mobilier şcolar 

-determinarea gradului de dotare a 

unităţii de învăţământ 

-îmbunătăţirea bazei didactico-materiale 

a şcolii 

-dotarea şcolii cu calculatoare noi, 

întretinerea celor vechi 

-dezvoltarea şi îmbunătăţirea fondului de 

carte al bibliotecii 

-dezvoltarea unor venituri proprii ale 

şcolii 

-accesarea de fonduri europene prin 

contabilitatea proprie sau în parteneriat 

cu Primăria Mihăilești 

2016-2017 

 

2016-2017 

 

 

2016-2019 

 

 

 

Director 

 

 Primăria 

 

I.S.J. Buzău 

 

 

 

 

 

 

4. 

Dezvoltare /  Relaţii 

de parteneriat 

 

  Extinderea colaborării către toţi factorii 

care pot deveni sensibili faţă de 

dezvoltarea şcolii – dezvoltarea unui 

parteneriat activ cu comunitatea locală: 

părinţi, agenţi economici, biserică, alte 

şcoli. 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Director 

Cons. de 

Admin. 
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  Perpetuarea tradiţiilor şi a obiceiurilor 

locale. 

  Atragerea familiei ca principal partener 

al şcolii. 

Comunitatea locală poate oferi sprijin 

şcolii prin: 

-fonduri, resurse materiale, combustibil 

-donaţii pentru ameliorarea bazei 

materiale 

-organizarea unor activităţi extraşcolare 

-alocarea unor spaţii şi terenuri în 

folosinţa şcolii 

Acţiuni: 

-ameliorarea modalităţilor de comunicare 

cu autorităţile locale 

-elaborarea unor programe cu privire la 

nevoile de educaţie ale comunităţii 

-asigurarea participării reprezentanţilor 

autorităţilor locale la întâlniri cu 

personalului şcolii , părinţii elevilor, 

reprezentanţi ai altor instituţii 

comunitare 

-încurajarea iniţiativei comitetului de 

părinţi 

-organizarea unor activităţi extraşcolare 

prin colaborarea şcolii, autorităţilor 

locale, părinţilor 

Permanent 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2019 

 

2016-2019 

 

Permanent 

 

 

 

 

2016-2019 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

 

Cadre did. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

 

Director 

Primăria 

 

Director 

Primăria 

 

 

Director 

 

Director 

 

 

Director 

Primăria 
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-organizarea unor activităţi de interes 

comunitar în colaborare cu autorităţile 

locale şi cu instituţii ale comunităţii 

 

 

II.2. e)REZULTATE ASTEPTATE 

 

TERMEN SCURT TERMEN MEDIU TERMEN LUNG 

 

Diversificarea ofertei şcolare 

astfel încât şcoala să devină 

atractivă 

 

 

Democratizarea vieţii şcolii 

 

 

Promovarea valorilor autentice 

şi a tradiţiilor specifice 

 

Utilizarea metodelor moderne 

interactive in realizarea 

educatiei de baza de catre 

cadrele didactice 

Implicarea reală a 

comunităţii locale în viaţa 

şcolii 

 

Crearea unui sistem deschis de 

informare a cadrelor didactice, 

a parintilor, si a membrilor 

comunitatii locale 

Utilizarea unor softuri 

educationale utile 

Imbunatatirea bazei 

didactico –materiale a scolii 

Formarea cadrelor didactice 

pentru a lucra cu elevi cu 

cerinte educative speciale sau 

care se afla in situatii 

vulnerabile 

 

Realizarea proiectului de 

încadrare cu personal didactic 

calificat 

Perfectionarea şi evalurea 

periodică a cadrelor 

didactice 

Asigurarea continuităţii 

activităţii didactice 

Dezvoltarea unor venituri 

proprii ale şcolii 
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III. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

      Planurile operationale 

 Acţiuni pentru implementarea cu succes a planului strategic 

Planul strategic va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor fi revizuie şi modificate 

cu regularitate; 

 Se va acorda atenţie deosebită participării la procesul de planificare 

strategică a fiecărui membru; 

 Se va realiza o comunicare eficientă cu fiecare membru al proiectului. 

 Se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană 

(planificări lunare şi strategii de motivare). 

 Prin Consiliul de Administraţie se va desemna directorul ca persoană responsabilă 

pentru implementarea planului strategic, care va supraveghea procesul de 

implementare şi va raporta Consiliului de Administraţie schimbările intervenite. 

   Planurile operaţionale sunt elaborate pe termen scurt –maxim un an, pe domenii 

funcţionale şi reprezintă mijloacele prin care vor fi atinse ţintele strategice, respectând opţiunile 

strategice. 

La elaborarea acestora s-a avut în vedere dezvoltarea instituţiei prin proiectarea 

activităţilor care să contribuie la ridicarea standardelor educaţionale şi obţinerea performanţei 

şcolare pe toate domeniile de activitate. Se urmăreşte nu numai accederea elevilor noştri în 

instituţia de învăţământ liceală ci şi obţinerea unor locuri fruntaşe în concursurile şi olimpiadele 

şcolare pe diverse discipline.  

Planul nostru include propuneri de activităţi specifice echipei manageriale de la nivelul 

instituţiei, dar şi activităţi elaborate de echipele de lucru la nivelul ariilor curriculare. 
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