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I. Viziunea

„Calitatea vieţii începe cu accesul la educaţie – educaţie pentru toţi, educaţie

pentru fiecare"

II. Misiunea şcolii
Şcoala Gimnazială Corocăieşti promovează o educaţie incluzivă la care să aibă

acces cât mai mulţi copii din comunitate, fară niciun fel de restricţii.
Toţi copiii şcolii au succes, fiind stimulaţi pe măsură.

Toate cadrele didactice sunt conştiente că există datorită elevilor care au nevoie

de ele.

Deviza şcolii:

,,Omul nu poate deveni om decât dacă este educat”
John Amos Comenius
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III. Diagnoza mediului intern şi extern

A. Informaţii de tip cantitativ
◊ Populaţia şcolară:
▪ Număr de elevi: 656

▪ Elevi cu rezultate bune şi foarte bune: 589

▪ Procentul de promovabilitate (media ultimilor 3 ani): 90 
▪ Promovabilitate la examenul de Testare Naţională: 80 
▪ Note scăzute la purtare: 20

▪ Rata abandonului şcolar în ultimii patru ani: 2 %
◊ Personalul didactic:
▪ Număr cadre didactice calificate: 35

▪ Număr cadre didactice necalificate: 2
▪ Număr cadre didactice titulare: 28

▪ Număr cadre didactice cu gradul I: 18
◊ Resurse materiale:
Spaţii şcolare:
▪ săli de clasă: 18
▪ laboratoare: 3
▪ cabinete: 2

▪ biblioteci: 2

▪ săli de lectură: 0

Cabinete medicale: 0
Spaţii sanitare: 2
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B. Informaţii de tip calitativ
Cadrele didactice ale şcolii se caracterizează, în marea lor majoritate, prin

profesionalism, seriozitate, responsabilitate, dorinţă de perfecţionare continuă,

relaţiile interpersonale fiind bazate pe colaborare, deschidere, comunicare şi
respect, iar climatul din şcoală este emulativ..

Baza materială a şcolii este acceptabilă, laboratoarele fiind dotate minimal cu

aparatură, materiale didactice, calculatoare.

Cabinetul de informatică dispune de proiector, DVD şi calculatoare pentru

desfășurarea lecțiilor în sistem AeL.

1.

Cultura organizaţională

Satul Corocăieşti este unul dintre cele patru sate ale

comunei Vereşti, Judeţul Suceava, situat la 7km distanţă de aceasta şi la cca 25 km

distanţă de Municipiul Suceava. Satul Corocăieşti se află la 7km de comuna Vereşti

care este nod de cale ferată pentru circulaţia majoră Bucureşti – Suceava. În privinţa
circulaţiei rutiere legătura cu exteriorul comunei este asigurată prin drumurile

judeţene 290 şi 208 B. Drumul Judeţean 290, Salcea-Vereşti- Fântânele – Roşcani
străbate localităţile Vereşti şi Hancea pe direcţia V-E.

Drumul Judeţean 208B străbate localităţile Udeşti – Vereşti – Dumbrăveni –

Siminicea- Zvoriştea. Din drumul Judeţean 290 se ramifică în estul satului Hancea
un drum comunal care face legătura între comuna Vereşti şi satul Hancea pe de o

parte, şi satele Corocăieşti şi Bursuceni pe de altă parte. Acest drum se intersectează

în satul Corocăieşti cu drumul comunal Dumbrăveni-Bursuceni-CorocăieştiStamate-( comuna Fântânele). Între anii 1980-1982 a fost modernizat acest drum

între satele Bursuceni şi Corocăieşti dar în momentul de faţă acest drum este greu
accesibil datorită gropilor. Legătura între satul Corocăieşti şi Municipiul Suceava se

face cu autobuzul care circulă de patru ori pe zi dus-întors pe acest traseu. Iarna,
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când condiţiile sunt improprii circulaţiei – înzăpezire, polei, etc- satul este izolat
deoarece autobuzele nu mai circulă.

Nu există o activitate economică principală în zonă care să ridice nivelul de

trai al populaţiei, însă putem menţiona existenţa a opt buticuri particulare prin

intermediul cărora se comercializează produse alimentare şi de larg consum.
Principala ocupaţie a locuitorilor este agricultura. Mulţi dintre locuitori emigrează
pentru a oferi familiilor un minimum de subzistenţă. Din aproximativ 3000 de

locuitori ai satului Corocăieşti, aprox. 240 sunt şomeri. Principalul loc de

manifestare spirituală a locuitorilor este Biserica ortodoxă sau pentru celelalte culte
clădirile special amenajate. În sat există un dispensar la care funcţionează doi medici

generalişti şi doi asistenţi medicali. Un medic veterinar vine periodic să verifice
starea de sănătate a animalelor.

1. ŞCOALA – TRECUT ŞI PREZENT
a) Scurt istoric
Din documentele existente în arhiva şcolii rezultă că Şcoala din Corocăieşti a fost

înfiinţată în anul 1918 şi se numea oficial ”Şcoala Primară Rurală Mixtă Cot
Corocăieşti”, după cum se poate citi pe ştampila aplicată pe foile matricole ale elevilor.

Din punct de vedere administrativ, satul Corocăieşti făcea parte din comuna Fîntînele,

plasa Corni, judeţul Botoşani. Elevii proveneau din cotul Corocăieşti dar şi din cotul
Bursuceni, sat care nu făcea parte din comuna Fîntînele, ci din comuna

Dumbrăveni.Şcoala nu avea local propriu şi funcţiona în localul închiriat de la
cetăţeanul Maier fiind unicul local disponibil în tot satul. Localul era destul de

deteriorat fapt care rezultă din procesul-verbal încheiat în data de 12 iulie 1922 cu
ocazia constituirii unui comitet de construcţie a unui local propriu de şcoală.
Comitetul a hotărât urgentarea construirii localului şcolii deoarece existau foarte

mulţi copii de vârstă şcolară iar în 1927 a fost dat în folosinţă. Între anii 1944-1945

şcoala avea un număr de 314 elevi faţă de anii 1927-1928 - 129 elevi. În 1958 a fost
construit un nou local de şcoală pentru a acoperi nevoile populaţiei şcolare.

De-a lungul timpului, funcţia de director al şcolii a fost deţinută de următoarele

cadre didactice: Prodan, Dăscălescu Iulian, Apetrei Neculai, Galan Mariana (Vacaru),
Gavriliuc Manole, Belciug Maricel, Sofian Elena, Dumitriu Eugenia, Sofian Elena.
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Prezentarea Şcolii Gimnaziale Corocăieşti Suceava
În acest an şcolar, 2008-2009, şcoala are 6 grupe de grădiniţă - 149 preşcolari,
522 de elevi la ciclurile primar şi gimnazial şi 42 de cadre didactice.
Rezultatele procesului de învăţământ reiese din rezultatele examenelor de
capacitate, a concursurilor şcolare şi al programelor la care participă elevi, părinţi,
cadre didactice şi reprezentanţi ai comunităţii locale.
Şcoala Gimnazială Corocăieşti este o unitate de învăţământ care încearcă să se
plieze pe nevoile fiecărui educabil (copil cu cerinţe educative speciale).
Nu demult, am întrebat un elev al nostru dacă ştie ceva despre şcoala în care

învaţă. S-a simţit derutat. Cred că i-ar fi fost mai uşor dacă şcoala ar fi avut o
monografie publicată.

De aceea, vă propun aici câteva rânduri în care să regăsim câte ceva din

existenţa de-a lungul timpului a Şcolii cu clasele I-VIII Bursuceni. Pentru a vă putea

oferi informaţiile ce urmează, am studiat următoarele documente din arhiva şcolii:
registre matricole, cataloage şi registre de inspecţii.

Astfel, cea mai veche însemnare, un proces verbal de inspecţie din 22

decembrie 1932, ne înştiinţează că în satul Bursuceni, comuna Vereşti, judeţul
Botoşani, Şcoala Primară Mixtă, cu 7 clase şi cu 3 posturi de învăţător, condusă de

d-l Constantin Niculică funcţionează într-un local închiriat, cu 2 săli de clasă. Din
lipsă de spaţiu, clasa a VII-a funcţiona la Şcoala Corocăieşti. Pe lângă această şcoală

se înfiinţase Căminul Cultural „Ion Simionescu”. Numărul de elevi înscrişi în clasele
I-VI era de 185. Programul şcolii se desfăşura dimineaţa şi după-amiaza, cu o pauză

la prânz. Cele 3 cadre didactice aveau ore şi cu clasele de dimineaţă şi cu cele de
după-amiază. În anul 1933, localul şcolii se măreşte cu un antreu, ce va servi drept
cancelarie. Tot acum, aflăm că şcoala deţinea teren agricol pe care îl dădea în
arendă.

Din anul şcolar 1933-1934, numărul de posturi se măreşte la 5, iar şcoala

funcţiona tot în localuri închiriate, unul dintre acestea fiind casa parohială; biserica
susţinând şcoala atât financiar, cât şi material. Clasa a VII-a îşi desfăşura activitatea
la şcoala din Bursuceni.

Iniţiativa construirii unui local propriu a pornit de la d-l Constantin Niculică,

care, organizând un comitet de construcţie, a procedat la strângerea fondurilor de la
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locuitorii satului. Prefectura Botoşani a contribuit cu suma necesară definitivării
construcţiei. Lucrarea a mai primit bani şi din vânzarea cărămizilor lucrate de săteni
pentru construirea sediului Primăriei Vereşti.

Deşi se atribuise pentru construcţie un teren la marginea satului, lângă

actualul lot agricol al bisericii, la insistenţa sătenilor, construcţia începe în centrul
aşezării, unde acum se află corpul şcolii în care funcţionează clasele ciclului primar

şi grupele de grădiniţă. În perioada 1939-1940 se construieşte o clădire cu 3 săli de

clasă şi cancelarie, rămânând neterminată din cauza războiului (doar zidărie şi
acoperiş din lemn)

Învăţătorii bărbaţi au fost concentraţi, apoi mobilizaţi pe front. Necesarul de

cadre didactice a fost completat cu femei, iar director a fost numită d-na Elisabeta
Niculică. Situaţia se va menţine câteva luni.

În perioada războiului, instituţia şcolară continuă să funcţioneze în casa parohială,

bucurându-se de ajutor din partea preotului satului. Populaţia şcolară rămâne
relativ constantă, numărând în medie 180-200 elevi în fiecare an.

În iunie 1942 se aduce tabla pentru terminarea acoperişului. Uşile şi ferestrele

au fost puse în lucru la Şcoala de meserii din Botoşani. Restul lucrărilor (tencuire,
faţadă şi sobe) se vor face prin contribuţie obştească.

20 noiembrie 1942 – Şcoala funcţionează în localul nou, deşi mai erau de făcut

unele completări (vopsit, tencuiala temeliei, şlefuitul balustrăzii de la intrare şi din
spate şi sobele, care vor fi construite în primăvara următoare). Încălzirea se realiza
cu sobe din fier. Şcoala a primit şi mobilier, dar nu cât ar fi avut nevoie.

În fiecare sală de clasă erau table, catedră, cuiere pentru hainele elevilor, putină
pentru apa de băut şi un paravan de ţinut diversele obiecte pentru curăţenie şi cutii
pentru lemnele de foc. S-a construit şi un closet provizoriu. Gospodinele satului au
dat mici preşuri, care au fost puse în sălile de clasă, în antreu şi în cancelarie.

În faţa şcolii s-a amenajat o grădină de flori şi de legume prin grija cadrelor
didactice care au mobilizat elevii.

Şcoala ocupa o suprafaţă mică de teren de 0,0725 ha.

Din anul şcolar 1943-1944 îl regăsim în funcţia de director pe d-l

Constantin Niculică (Iordăchescu), care dobândise între timp gradul didactic II.
După alţi 3 ani, toate cele 4 cadre didactice ale şcolii obţinuseră gradul didactic I.
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1948 - Şcoala din Bursuceni îşi va schimba denumirea devenind Şcoala Elementară
mixtă cu patru clase, funcţionând sub această formă până în anul 1960, când devine
Şcoala de 7 ani Bursuceni.

Din anul şcolar 1965-1966 se înfiinţează Grădiniţa de copii din Bursuceni,

căreia i se atribuie o sală necorespunzătoare, în care va funcţiona grupa mare, ce
avea o frecvenţă medie de 25 de preşcolari.

Doi ani mai târziu, potrivit noii Reforme administrative din 1968, satul

Bursuceni, comuna Vereşti trece sub administrarea judeţului Suceava, şcoala
devenind Şcoala Generală Bursuceni.

În anii comunismului, se construieşte corpul de clădire unde astăzi învaţă

elevii din ciclul gimnazial(„şcoala nouă”). Construcţia are parter şi un etaj, fiind
înconjurată de lotul şcolar şi terenul de sport. Şcoala este dotată cu

bănci,dulapuri-vitrină, table, catedre, mese şi scaune de laborator şi material
didactic necesar desfăşurării orelor de curs.

1996-1997- La Şcoala cu clasele I-VIII Bursuceni se fac reparaţii generale

la clădirea veche. Aici funcţionează şi Grădiniţa cu program normal, având o
grupă de preşcolari.

1 septembrie 2005 - Şcoala din Bursuceni este arondată şcolii din

Corocăieşti, fiind redenumită Şcoala cu clasele I-VIII Bursuceni-Corocăieşti.

În prezent, activitatea şcolară se desfăşoară în 9 săli de clasă, cu 150 de elevi

îndrumaţi de 14 cadre didactice, 4 învăţători şi 10 profesori. Grădiniţa deţine 2

săli de grupă, funcţionând cu 49 de preşcolari, coordonaţi de 2 educatoare. La
conducerea şcolii este doamna profesoară Elena Sofian.

De-a lungul timpului, funcţia de director al şcolii a fost deţinută de

următoarele cadre didactice: Constantin Niculică, Mihai Lăcustă, Constantin
Chiriac, Iulian Dăscălescu, Pavel Gavriliuc, Aglaia Pascaru,

Pavel Coşar,

Bezerghianu Marcela, Scotniţchi Ştefan Dragoş Tabără, Eugenia Dumitriu.

Cultura organizaţională a şcolii s-a format şi s-a impus treptat prin aspectele

ei vizibile :

 Tradiţii ale şcolii, care exprimă şi întăresc valorile promovate de şcoală:

 Petrecerea în comun a unor zile (8 Martie, ziua învăţătorului);
 Sărbătorirea colegilor cu ocazia ieşirii la pensie;
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 Excursiile organizate în cadrul Comisiei educative la sfârşitul
anului şcolar;

 Serbări şi concursuri pe diverse teme;
 Modele comportamentale:

 Salutul călduros însoţit de un zâmbet al cadrelor didactice şi al
elevilor;

 Acceptarea majoritară din partea elevilor şi a părinţilor
acestora a uniformei şcolare ca semn distinctiv al şcolii;

 Desfăşurarea cu seriozitate şi tenacitate a unor activităţi
suplimentare cu elevii capabili de performanţe superioare

(concretizate în numeroase participări şi premii la concursuri
şcolare), dar și cu elevii care întimpină greutăți în acumularea
de noi cunoștințe

Edificarea culturii organizaţionale a şcolii s-a realizat şi prin aspectele ei

ascunse:

 Norme unanim acceptate în şcoală:

 Respectarea regulamentului de ordine interioară;
 Respectarea deontologiei profesionale;

 Valorile în care cred cadrele didactice şi elevii:
 profesionalismul;

 seriozitatea, meticulozitatea, tenacitatea, spiritul inovator a

majorităţii cadrelor didactice;

 coeziunea colectivului;
 cooperarea;

 respectul reciproc

 Înţelegerea faptului că educaţia şcolară, urmărind formarea educabililor ca
2. Analiza S W O T

indivizi culţi şi civilizaţi, răspunde unor nevoi sociale.

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, am apelat la analiza

de nevoi (prin metoda SWOT) pentru domeniile funcţionale: oferta educaţională,
resursele umane, resursele material-financiare, relaţiile cu comunitatea.
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A.

Oferta educaţională

A. Oferta curriculară
S (strengths) – puncte tari
 La nivelul şcolii există, sunt cunoscute şi folosite toate resursele curriculare:
- Documente de politică şcolară;

- Planul-cadru de învăţământ pentru fiecare ciclu de
şcolaritate şi pentru fiecare arie curriculară;

- Programele şcolare a tuturor disciplinelor şcolare;

- Programe şcolare specifice pentru opţionale (vizate de
inspectorii de specialitate sau elaborate de MedC);

- Manuale, materiale complementare şi auxiliare şcolare;
 Planul-cadru de învăţământ este concretizat într-o schemă orară echilibrată,
funcţională şi flexibilă;

 Instrumentele de evaluare utilizate în şcoală sunt diverse, preponderent
formative dar şi cu caracter sumativ;

 Curriculum-ul la decizia şcolii (CDS) se realizează prin curriculum extins
sau aprofundat şi prin opţionale care lărgesc posibilităţile de valorificare a
disponibilităţilor de învăţare, a intereselor, abilităţilor şi capacităţilor elevilor
(ex: învăţarea intensivă a limbii engleze, „Jocuri matematice”, „Valori stilistice
ale limbii române”, „Prietenul meu calculatorul”, „Algoritmi de rezolvare a
problemelor de chimie”, „Experimentul în învăţarea fizicii” etc)

 Pe baza studiului personalizat al programelor şcolare, fiecare cadru didactic

îşi proiectează activitatea semestrială centrând-o pe unităţi de învăţare şi

obiective, având precizate atât activităţile de învăţare cât şi modalităţile de
evaluare;

Oferta şcolii:

• educaţie adaptată nevoilor individuale,

• valorizarea diversităţii,

• şanse egale pentru toţi copiii,
• acces şi participare,

• instrumentare şcolară,
10

• evaluare şi intervenţie psihologică şi educaţională,
Grupele din învăţământul preşcolar au ales ca opţionale: Fantezie şi creaţie,
Pictura în joacă, Literatura pentru copii, Pictura mai mult decât o joacă,
Lumea minunată a poveştilor.
Clasele I desfăşoară două opţionale: Fantezie şi creaţie şi Traista fermecată.
Clasele a II-a au ales ca opţional Prietenul meu, calculatorul, Caligrafie şi
Anotimpurile copilăriei..
Clasele a III-a au două opţionale diferite: Prietenul meu, calculatorul şi

Fantezia cuvintelor.

Clasele a IV-a au ales ca opţionale Matematică distractivă- cl. aIV-a A şi
Infoprimar– cl. aIV-a B.
Clasele gimnaziale au ales opţionale diverse cum ar fi Educaţie pentru

sănătate, Elemente de geografie, Matematică aplicată.

Aceste CDŞ-uri au fost alese de elevi şi părinţi după ce au fost prezentate
ofertele de către cadrele didactice.

Discipline opţionale - Anul şcolar 2008- 2009
Şcoala cu clasele I-VIII Bursuceni
Clasa I - Trăistuţa cu poveşti
Clasa a II - Caligrafie

Clasa a III-a - Drepturile micului cetăţean
Clasa a IV-a - Matematică distractivă

Clasa a V-a - Istoria între mit şi realitate

Clasa a VI-a - Elemente de geografie locală
Clasa a VII-a - Matematică distractivă
Clasa a VIII-a - Din lumea florilor

Grupa mare pregătitoare - Matematica altfel

- Literatura pentru copii
Grupa mijlocie - Simfonia culorilor
W (weaknesses) – puncte slabe
 Oferta curriculară a şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor;
 Consultarea elevilor şi a părinţilor este formală;
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 Abilităţile cadrelor didactice ale şcolii sunt insuficiente în raport cu solicitările
elevilor şi părinţilor acestora;

 Unele opţionale sunt stabilite pentru completarea normei unor profesori;
O (opportunities) – oportunităţi
 Oferta curriculară vine în sprijinul prevenirii fenomenului de absenteism
şcolar;
 Oferta curriculară contribuie la dezvoltarea motivaţiei intrinseci pentru
învăţare;

 Oferta curriculară permite valorificarea abilităţilor individuale;

 Formarea cadrelor didactice pentru ca oferta curriculară să poată fi
diversificată;

T (threats) – ameninţări
 Scăderea motivaţiei pentru învăţare din cauza insuficientei diversificări şi
adecvări a CDS la cerinţele elevilor şi solicitările părinţilor;

 Creşterea numărului de cereri de transfer la alte clase sau şcoli;
 Scăderea numărului de elevi care se înscriu la şcoala noastră;
B. Oferta extracurriculară
S (strengths) – puncte tari

 Oferta extracurriculară a şcolii, exprimată în Programul activităţilor
educative extracurriculare, este bogată şi diversă, permiţând atât dezvoltarea
unor abilităţi şi atitudini cât şi valorificarea potenţialului creator, a
aptitudinilor şi a talentului elevilor;

 oferta CDŞ bogată, variată la clasele I-IV 100%
 cadre didactice calificate 92,86%
 cadre didactice titulare 66,66%

 cadre didactice localnici 38,09%

 promovabilitatea – ciclul primar 95% ; ciclul gimnazial 90%
 participări ale elevilor la concursuri – 50%
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 spaţiu pentru desfăşurarea procesului educativ 80%
 existenţa bibliotecii – 6358 de volume

 bugetul pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ 80%

 derularea şi implementarea proiectelor şcolare la nivel naţional şi
internaţional 100%

 Activităţile cultural-artistice se bucură de un larg interes şi participare din

partea elevilor (concursuri cultural distractive pe diverse teme, serbări şcolare
semestriale, expoziţii de carte şi lucrări plastice ale elevilor, simpozioane
organizate cu ocazia unor evenimente etc);
W (weaknesses) – puncte slabe

 Nu există un program de activităţi extracurriculare la nivelul fiecărei clase,
elevii acestora participând numai la cele organizate la nivelul şcolii;

 Unele activităţi educative sunt ineficiente, fără o finalitate practică, ele fiind
organizate doar ca „să fie făcute”;

 În ultimul an şcoala nu a participat la concursul „Sanitarii pricepuţi” şi la cel
de educaţie rutieră;

 Nu există programe specifice pentru elevii cu nevoi educative speciale
O (opportunities) – oportunităţi
 Oferta extracurriculară permite indepărtarea elevilor de influenţele negative
din exterior, reducând astfel riscurile la care sunt expuşi dar şi abandonul
şcolar;
 implicarea părinţilor în activităţile instructive educative

 decontarea abonamentului cadrelor didactice navetiste în proporţie de 100%
 participări la cursuri a cadrelor didactice în proporţie de 70%

 relaţii amiabile cu Primăria Vereşti, Poliţia Vereşti şi Comunitatea locală 80%
 relaţii de colaborare cu ONG-uri, , IŞJ Suceava
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T (threats) – ameninţări
- poziţia izolată a satului 7 km faţă de gara Vereşti, 7 km față de Dumbrăveni,
25 km faţă de Suceava, accesul făcându-se pe un drum izolat ce trece prin
câmp 25%

- drumuri nemodernizate, de ţară, cu gropi – 100%
- familii cu venituri mici – 95%

- copii lăsaţi în grija rudelor – părinţii plecaţi în străinătate – 45%
- unic venit: ajutorul social şi alocaţia – 95%

- mediu de afaceri slab dezvoltat – 1% din familii au o societate comercială –
magazin

- sponsorizări – 10% din partea părinţilor

- părinţii au un nivel cultural scăzut – 70%
B.

Resursele umane
S (strengths) – puncte tari
 Personalul didactic al şcolii este în majoritate calificat;

 Stabilitatea cadrelor didactice (80  sunt titulari) şi foarte buna pregătire de

specialitate, metodică şi psiho-pedagogică a majorităţii lor (60  au gradul

didactic I și gradul didactic II), au dus la obţinerea de performanţe în
activitatea didactică;

 Colectivul didactic şi-a creat un renume prin seriozitatea, meticulozitatea,

tenacitatea şi calitatea pregătirii elevilor, ceea ce a contribuit la creşterea
prestigiului şcolii;

 Se manifestă în ultimii ani o preocupare sporită a cadrelor didactice ale şcolii
pentru propria formare continuă, prin obţinerea gradelor didactice,
participare la stagii de perfecţionare organizate de CCD, înscriere la master,
desăvârşirea formării profesionale prin studii universitare;

 Toate cadrele didactice au fost evaluate la sfîrşitul anului trecut cu
calificativul „Foarte Bine”;

 Relaţiile interpersonale dintre cadrele didactice se bazează pe corectitudine,
respect, colaborare;
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 Colectivul se remarcă prin coeziune, menţinută prin: participarea în comun la
diferite evenimente, organizarea unor întâlniri în afara şcolii pentru marcarea
unor zile (8 Martie, ziua învăţătorului), organizarea unor excursii în cadrul
comisiei educative;

 Elevii manifestă interes pentru activităţile organizate;

 50  din elevii şcolii au rezultate bune şi foarte bune;

 Frecvenţa elevilor nu constitue o problemă majoră şi, în ultimii ani, nu s-au
înregistrat cazuri de abandon şcolar;

 Comportamentul elevilor se încadrează în prevederile regulamentului de

ordine interioară, cazurile rare de indisciplină fiind soluţionate şi sancţionate
corespunzător;

 Concurenţa dintre elevi este constructivă, iar relaţiile dintre ei sunt
armonioase;

 Relaţia profesor-elev este una corectă, bazată pe respect;
 Personalul auxiliar are pregătirea necesară pentru a se achita de sarcinile ce-i
revin;

 Secretara și contabila posedă cunoştinţe de operare pe calculator;

 Administratorul asigură aprovizionarea promptă cu cele necesare desfăşurării

întregii activităţi din şcoală şi menţinerii curăţeniei şi igienei în spaţiile
şcolare;

 Personalul nedidactic are un comportament civilizat şi apropiat de elevi;
W (weaknesses) – puncte slabe
 Unele cadre didactice nu respectă notarea ritmică a elevilor;

 Sunt cadre didactice preocupate mai mult de activităţi de formare şi sociale
sau de reclamaţii decât de calitatea procesului instructiv-educativ;

 Responsabilii de programe şi proiecte educative nu urmăresc realizarea
obiectivelor şi activităţilor prevăzute, lăsând acest lucru în grija profesorului
coordonator de programe şi proiecte educative din şcoală;

 Sunt multe cadre didactice care, nefiind diriginţi, nu se implică în organizarea
şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare;

 Există cadre didactice care folosesc un limbaj necorespunzător în relaţiile cu
elevii;
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 Comunicarea defectuoasă dintre manageri şi subalterni generează uneori
conflicte;
O (opportunities) – oportunităţi
 Realizarea unui parteneriat real profesor-elev;

 Creşterea coeziunii grupului cadrelor didactice printr-o comunicarea mai
bună;

 Diversificarea cursurilor de formare şi formelor de perfecţionare organizate
de CCD;

 Creşterea numărului de elevi cu rezultate foarte bune;

 Mărirea frecvenţei întâlnirilor diriginţilor şi învăţătorilor cu părinţii elevilor;
T (threats) – ameninţări
 Scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale;

 Scăderea prestigiului prin pensionarea unor profesori recunoscuţi pe plan
local;

 Diminuarea bunului renume al şcolii datorită unor relaţii interpersonale
necorespunzătoare;

 Lipsa flexibilităţii cadrelor didactice în relaţiile cu elevii;

 Scăderea populaţiei şcolare ca urmare a unui spor demografic negativ;

 Scăderea performanţei şcolare a elevilor din cauza reducerii implicării
familiei în viaţa şcolii;

 Influenţe externe pot influenţa unele decizii privind managementul resurselor
umane;

C.

Resursele material – financiare
S (strengths) – puncte tari
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 Spaţiile şcolare sunt suficiente pentru desfăşurarea activităţii în două
schimburi, iar starea lor fizică este bună şi se încadrează în normele de igienă
corespunzătoare;
Nr.

Tipul de spaţiu

crt.

Număr spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Săli de clasă/grupă

25

1100

2.

Cabinete *

-

-

3.

Laboratoare*

2

110

4.

Ateliere*

-

-

5.

Teren de educaţie fizică şi 2

225

6.

Spaţii de joacă*

2

110

7.

Alte spaţii*

-

-

sport

 Unitatea din Corocăieşti funcţionează cu un număr de 2 schimburi, durata

orei de curs/activităţilor didactice fiind de 45 de minute la ciclul primar şi 50
de minute la ciclul gimnazial, iar a pauzelor/activităţilor recreative fiind de
10-15 minute.

 Unitatea din Bursuceni funcţionează într-un singur schimb, durata orei de
curs/activităţilor didactice fiind de 45 de minute la ciclul primar şi 50 de
minute la ciclul gimnazial, iar a pauzelor/activităţilor recreative fiind de 1015 minute.

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE
Nr.

crt.
1.

Tipul de spaţiu

Număr spaţii

Bibliotecă şcolară / centru de 2

Suprafaţă (mp)
30

informare şi documentare
2.

Sală pentru servit masa*

-

-

3.

Dormitor*

-

-

4.

Bucătărie*

-
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5.

Spălătorie*

-

-

6.

Spaţii sanitare

4+3

100+25

7.

Spaţii depozitare materiale 2

40

8.

Alte spaţii* - magazii de 2

70+70

didactice
lemne

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE
Nr.

Tipul de spaţiu

crt.

Număr spaţii

Suprafaţă (mp)

1

15

echipei 1

20

1.

Secretariat

2.

Spaţiu

3.

Contabilitate*

1

25

4.

Casierie*

-

-

5.

Birou administraţie* - acelaşi 1

25

6.

Arhiva

25

destinat

manageriale

cu biroul de contabilitate
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W (weaknesses) – puncte slabe
 Școala nu dispune de laboratoare de fizică și chimie;

 Şcoala nu are o sală destinată desfăşurării unor activităţi extracurriculare;
 Materialele didactice şi cele sportive sunt învechite;

 În majoritatea claselor mobilierul şcolar şi parchetul sunt deteriorate;
 Alocările bugetare pentru reparaţii şi investiţii sunt insuficiente;
 Fondurile destinate stimulării elevilor sunt practic inexistente;
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O (opportunities) – oportunităţi
 Posibilitatea îmbunătăţirii dotării laboratorului de fizică, a bibliotecii şi a sălii
de sport cu aparatură, cărţi şi materiale prin alocări bugetare de la Guvernul
României;

 Reabilitarea școlii la exterior

prin contribuţia Guvernului României, a

Consiliului local şi a unor sponsori;

 Posibilitatea implicării părinţilor elevilor în activităţile de reparaţii, întreţinere
şi modernizare a şcolii;

 Continuarea relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală;
T (threats) – ameninţări
 Degradarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor băneşti limitate, alocate
pentru întreţinere;

 Uzura morală a echipamentelor existente datorită ritmului accelerat al
schimbărilor tehnologice;

 Administrarea necorespunzătoare a resurselor materiale şi financiare;

 Lipsa de preocupare a elevilor pentru păstrarea şi întreţinerea spaţiilor
şcolare;
D.

Relaţiile cu comunitatea
S (strengths) – puncte tari
 Se desfăşoară semestrial întâlniri cu Consiliul reprezentativ al părinţilor;
 Săptămânal au loc consultaţii individuale cu părinţii elevilor;

 Comunitatea părinţilor se implică în viaţa şcolii, sprijinind întreţinerea
spaţiilor şcolare;

 Există o bună şi permanentă colaborare cu Poliţia, pe baza unui acord de

parteneriat, în prevenirea delincvenţei juvenile şi în desfăşurarea unor acţiuni
educative;

 Se colaborează foarte bine cu Prefectura, Primăria şi Agenţia Naţională de
Mediu în derularea unor programe educative iniţiate de şcoală;
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 Diverse instituţii (Muzeul „Bucovina”, Casa Culturii, Biserica etc) sprijină
şcoala în realizarea unor activităţi extracurriculare;

 Se păstrează o legătură permanentă cu liceele din municipiu în vederea
realizării unei bune orientări şcolare a elevilor noştri;
W (weaknesses) – puncte slabe
 Exista o slabă legătură cu ONG-uri din zonă;

 În susţinerea unor activităţi ale şcolii sunt implicate, sporadic, puţine firme,
agenţi economici sau comerciali;

 Puţini părinţi se implică în activităţile educative desfăşurate în şcoală;
 Slaba implicare a şcolii în proiecte de parteneriat extern;
O (opportunities) – oportunităţi
 Încheierea unui protocol de parteneriat cu DSP în vederea sprijinirii pregătirii
elevilor pentru concursul „Sanitarii pricepuţi”;

 Posibilitatea colaborării cu alte şcoli de nivel gimnazial pentru demararea
unor proiecte educative;

T (threats) – ameninţări
 Timpul limitat al părinţilor şi numeroasele plecări în străinătate pot duce la
neimplicarea părinţilor în viaţa şcolii;

 Instabilitatea socială şi economică a instituţiilor potenţial partenere;

 Organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate duce la
diminuarea efectelor scontate;

IV.

Prognoza / strategia

1.

Ţinte (scopuri) strategice

T1 - Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii
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T2 - Optimizarea procesului de predare-învăţare-evaluare pentru asigurarea
egalităţii şanselor

T3 - Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a şcolii

T4 - Programe educaţionale specifice nevoii de formare a elevilor

2.

Opţiuni strategice

T1
O1 - Creşterea responsabilităţii şi credibilităţii managerilor, a transparenţei

în luarea deciziilor care privesc bunul mers al şcolii şi în domeniul resurselor
umane;

O2 - Constituirea, la nivelul şcolii, a unor structuri organizatorice înalt

performante;

O3 - Elaborarea documentelor privind managementul instituţional;
O4 - Elaborarea unui CDŞ adecvat nevoilor elevilor, a comunităţii locale şi

posibilităţilor şcolii;

O5 - Îndrumarea, controlul şi evaluarea activităţilor care se desfăşoară în
şcoală;
O6 - Monitorizarea activităţii de formare continuă a personalului şcolii;
O7 - Promovarea unui management eficient al resurselor umane;
O8 - Manifestarea exigenţei şi vigilenţei pentru întocmirea şi eliberarea

documentelor şcolare şi a actelor de studii;

O9 - Identificarea şi gestionarea judicioasă a resurselor financiare;
O10 -

Preocuparea constantă pentru completarea şi modernizarea bazei

O11 -

Stabilirea unui parteneriat real cu comunitatea părinţilor şi

materiale a şcolii;

comunitatea locală;
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T2
O1 - Realizarea unei oferte educaţionale diverse şi adaptate la nevoile de

educaţie ale elevilor şi comunităţii;

O2 - Proiectarea adecvată a activităţii la fiecare disciplinî de învăţământ

pentru creşterea calităţii demersului didactic şi centrarea lui pe elev;

O3 - Stabilirea unor strategii de pregătire suplimentară a elevilor pentru

asigurarea individualizării actului educativ;

O4 - Diversificarea activităţilor extraşcolare pentru dezvoltarea aptitudinilor

elevilor;

O5 - Formarea cadrelor didactice privind metodele activ-participative şi

modalităţi de evaluare a elevilor;

O6 - Extinderea învăţării informatizate;
O7 - Achiziţia de aparaturăşi echipamente moderne pentru laboratoare şi

cabinete;
O8

-

Identificarea unor surse financiare pentru stimularea elevilor şi

cadrelor didactice;

O9 - Intensificarea legăturilor cu părinţii pentru prevenirea absenteismului

şi abandonului şcolar şi pentru realizarea progresului şcolar;

O10 - Colaborarea cu comunitatea locală pentru desfăşurarea unor activităţi

educative;
T3

O1 - Asigurarea resurselor curriculare la nivelul şcolii;
O2 - Derularea unor programe educative pentru creşterea responsabilităţii

elevilor faţă de baza materială a şcolii;
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O3 - Asigurarea funcţionalităţii şi eficienţei spaţiilor şcolare prin dotare cu

aparatura şi materialele necesare procesului didactic la standardele actuale;

noi;

O4 - Formarea personalului şcolii pentru utilizarea aparaturii şi tehnologiei

O5 - Realizarea unui cabinet de consiliere şi orientare şcolară;
O6 - Identificarea unor surse de venit extrabugetare;
O7 - Atragerea părinţilor în activităţi de întreţinere, reparaţii şi modernizare

a spaţiilor şcolare;

O8 - Implicarea comunităţii locale în activitatea de reabilitare şi modernizare

a bazei materiale a şcolii;
T4

O1 - Identificarea nevoilor educaţionale ale elevilor;
O2

-

Organizarea echipelor pentru proiectarea şi implementarea

programelor care sa satisfacă nevoile educaţionale ale elevilor;

O3 - Dezvoltarea în cadrul CDŞ a unor opţionale adecvate;
O4 - Formarea personalului didactic în raport cu nevoile specifice ale elevilor

şi cu obiectivele propuse;

O5 - Identificarea resurselor financiare şi materiale necesare realizării cu

succes a programelor propuse;
O6

programe;

-

Împlicarea părinţilor şi a comunităţii locale în derularea acestor
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3. PLANURI OPERAȚIONALE
Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii
Plan operaţional - anul şcolar 2012-2013
Obiective

Activităţi

Constituirea
-consultarea şi respectarea legislaţiei
structurilor
şcolare privind constituirea Consiliului de
organizatorice la Administraţie,
Consiliul
pentru
nivelul şcolii şi curriculum, Comisia pentru evaluarea şi
implicarea lor în asigurarea calităţii în învăţământ etc;
actul decizional
- implicarea structurilor organizatorice în
actul decizional pentru asigurarea
transparenţei activităţii manageriale;
- reorganizarea comisiilor metodice;
- realizarea unei comunicări manageriale
eficiente;
Elaborarea
- studierea prevederilor din Curriculum
documentelor
Naţional;
privind
- consultarea unor materiale de
managementul la management educaţional;
toate nivelurile;
- proiectarea anuală şi semestrială a
activităţii la toate nivelurile;
- elaborarea proiectului planului de

Resurse umane
materiale

şi

Termene

Responsabilităţi

Consiliul profesoral
SeptembrieDirectorul
Reprezentanţi
ai octombrie 2012
părinţilor şi comunităţii
locale Secretara
Legea
Educației
Naționale
ROFUIP
Decizii de constituire a
structurilor
Permanent
organizatorice
Cadrele didactice
Şefii de compartimente
Resurse curriculare

Permanent

Martie-aprilie
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Indicatori
performanţă

de

Structuri
organizatorice înalt
performante
şi
eficiente
Decizii corect emise

Responsabilii de comisii Documentele
metodice
elaborate
Directorul

şcolarizare;

Elaborarea
unui
CDŞ
adecvat
nevoilor elevilor şi
comunităţii

Îndrumarea,
controlul
şi
evaluarea
activităţilor care se
desfăşoară
în
şcoală;

Monitorizarea
activităţii

- dezbaterea proiectului planului de
încadrare;
- evaluarea activităţii anuale şi semestriale
în raportul de analiză;
- consultarea elevilor şi părinţilor pentru
identificarea nevoilor de formare a copiilor
şi a necesităţilor comunităţii în domeniul
educaţiei;
- analizarea posibilităţilor şcolii pentru
realizarea unui CDŞ real, eficient;
- elaborarea CDŞ la nivelul şcolii şi
avizarea lui la IŞJ;
- întocmirea unei
scheme orare
corespunzătoare;
- întocmirea sau reactualizarea fişei
postului pentru tot personalul şcolii;
- efectuarea unui număr corespunzător de
asistenţe la activităţi desfăşurate în şcoală
(conform unui grafic);
- analizarea în comisiile metodice şi în
Consiliul de administraţie a fişelor de
autoevaluare a activităţii şi acordarea
calificativelor anuale;

2013

Semestrial
Elevi
Părinţi
Cadre didactice
Reprezentanţi ai
comunităţii locale
Chestionare, sondaje

Aprilie-mai
2013

Personalul şcolii
Septembrie
Fişa postului
2012
Fişa
de Permanent
autoevaluare/evaluare
Iunie 2013

- avizarea planurilor manageriale a Cadrele didactice
Permanent
de comisiilor metodice şi a colectivelor de Planurile manageriale şi
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Consiliul
curriculum
Directorul

pentru Miniprograme
pentru
opţionale
avizate de inspectorii
de specialitate
Extinderi,
aprofundări
şi
opţionale
în
concordanţă
cu
solicitările elevilor

Directorul
Îndeplinirea
Responsabilii comisiilor sarcinilor prevăzute
metodice
în fişa postului
Consiliul
de Creşterea
calităţii
administraţie
activităţii cadrelor
asistate;
Efectuarea a 4 -5
asistenţe săptămânal
Calificativele „Foarte
bine” obţinute la
evaluarea anuală
Director
interesul
şi
Responsabilii comisiilor implicarea cadrelor

formare continuă a catedră;
graficele de desfăşurare
personalului şcolii - participarea la activităţile comisiilor a activităţii comisiilor
metodice;
metodice;
- verificarea participării la cercurile
pedagogice
prin
responsabilul
cu
activitatea de formare şi perfecţionare;
- consilierea cadrelor înscrise la grade
didactice;

Promovarea unui
management
eficient
al
resurselor umane

Identificarea
gestionarea
judicioasă

- asigurarea încadrării şcolii cu personal Personalul şcolii
calificat;
Legislaţia în vigoare
- constituirea comisiei de mobilitate la
nivelul şcolii;
- stabilirea, pe baza criteriilor şi
punctajelor stabilite, a cadrelor didactice
care intră în restrângere de activitate;
- acordarea de premii pentru stimularea
cadrelor didactice cu performanţe în
activitatea didactică
- aprobarea concediilor de odihnă şi a
învoirilor în conformitate cu legislaţia în
vigoare;

şi -

organizarea
corespunzătoare
a Consiliul local
compartimentului contabilitate;
Reprezentanţi
a - realizarea bugetului de venituri- părinţilor
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metodice
Responsabilul
formarea continuă

August 2013
Septembrie
2012
Martie 2013

Comisia de mobilitate
Directorul

Lunar

Când este cazul
sau în vacanţele
elevilor
Permanent
Directorul
ai
Contabilul

didactice
în
cu activitatea
de
formare la nivelul
şcolii şi al CCD;
Proiectări didactice
corect întocmite şi
realizarea
obiectivelor
şi
competenţelor
propuse;
-cadre
didactice
calificate la toate
disciplinele
- aplicarea corectă a
criteriilor
de
restrângere
de
activitate;
- evidenţa invoirilor
personalului şcolii;

acoperirea
tuturorcheltuielilor
prevăzute
din

resurselor
financiare

cheltuieli;
- identificare de surse de venituri
extrabugetare;
- repartizarea judicioasă a resurselor
financiare pentru acoperirea tuturor
cheltuielilor şi realizarea unor investiţii;

Agenţi economici şi
comerciali
Bugetul de venituri şi
cheltuieli

Preocuparea
constantă pentru
completarea
şi
modernizarea
bazei materiale a
şcolii

- alcătuirea documentaţiei şi identificarea
surselor de finanţare pentru reabilitarea,
dezvoltarea şi modernizarea bazei
materiale a şcolii;
- urmărirea modului de efectuare a
lucrărilor şi a achiziţionării de materiale şi
aparatură;
- recepţia lucrărilor şi a materialelor
achiziţionate;

Specialişti în lucrări de Permanent
reabilitare
Responsabilii comisiilor
metodice
Devize de lucrări
Comenzi de materiale

Directorul
Contabilul
Administratorul

Stabilirea
unui
parteneriat real cu
comunitatea
părinţilor
şi
comunitatea locală

- încheierea unor protocoale de
parteneriat cu comunitatea locală;
- implicarea părinţilor şi a comunităţii
locale în organizarea şi desfăşurarea unor
activităţi educative şi în modernizarea
spaţiilor şcolare;

Reprezentanţi
părinţilor
şi
comunităţii locale
Cadre didactice
Protocoale

Directorii
Profesorul coordonator
pentru
proiecte
şi
programe educative
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ai Permanent
ai

bugetul alocat;
realizarea
de
venituri
extrabugetare;
colectare
de
fonduri
prin
sponsorizări;
efectuarea
lucrărilor prevăzute
- dotarea spaţiilor
şcolare cu aparatura
şi
materialele
necesare;

Semnarea
protocoalelor
Numărul proiectelor
şi
activităţilor
derulate în comun

OPTIMIZAREA PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE
PENTRU ASIGURAREA EGALITĂŢII ŞANSELOR
Plan operaţional - anul şcolar 2012-2013
Obiective

Activităţi

Realizarea unei oferte
educaţionale diverse şi
adaptate la nevoile de
educaţie ale elevilor şi
comunităţii

- Diversificarea ofertei din CDŞ prin
consultarea elevilor şi părinţilor;
- Asigurea condiţiilor optime de
desfăşurare a activităţilor pentru
disciplinele din CDŞ (spaţiu adecvat,
abilităţi ale profesorilor);
- Monitorizarea alcătuirii planificărilor
şi miniprogramelor pentru obţionalele
stabilite şi avizarea lor de inspectorii de
specialitate;
- Prezentarea ofertei şcolii pe site
http.sccorocăiești.ucoz.ro şi pe pliante;
- Monitorizarea realizării la timp şi în
concordanţă
cu
noile
abordări
curriculare, a proiectării activităţii
didactice anuale şi semestriale la toate

Proiectarea adecvată a
activităţii la fiecare
disciplină
de
învăţământ
pentru

Resurse umane
materiale

şi

Termene

Responsabilităţi

Cadre didactice
Aprilie
– Directorul
Elevi
august 2013
Învăţătorii şi diriginţii
Părinţi
Oferta curriculară a
şcolii
Chestionare
Miniprograme
Planificări semestriale

Cadre didactice
Elevi
Resurse curriculare
Baza materială a şcolii
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Septembrie
2012

Indicatori
performanţă

de

Elaborarea unui CDŞ
adecvat
nevoilor
elevilor;
Existenţa
miniprogramelor
avizate la ISJ;
Pliantele realizate
Transferul unor elevi
de la alte şcoli la
şcoala noastră;

creşterea
calităţii disciplinele;
demersului didactic şi - Centrarea activităţii didactice pe
centrarea lui pe elev;
valorificarea
disponibilităţilor
şi
intereselor elevilor, prin încurajarea
creativităţii şi participării active la
propria formare şi extinderea învăţării
informatizate;
- Elaborarea de strategii adecvate pentru
diminuarea absenteismului şi prevenirea
abandonului şcolar;
Stabilirea unor strategii - Elaborarea de programe speciale de
de
pregătire pregătire a elevilor cu cerinţe educative
suplimentară a elevilor speciale, a elevilor cu lacune în
pentru
asigurarea pregătire;
individualizării actului - Pregătirea suplimentară în cadrul
educativ;
şcolii şi a Centrului de excelenţă a
elevilor capabili de performanţă şcolară
superioară;
- Asigurarea pregătirii corespunzătoare
a elevilor care vor susţine examenele de
Testare Naţională;
Diversificarea
activităţilor
extraşcolare
pentru
dezvoltarea
aptitudinilor elevilor
Formarea
cadrelor

- Organizarea de acţiuni educative care
să răspundă nevoilor elevilor şi care să
pună în valoare aptitudinile şi
disponibilităţile elevilor;

Permanent

Cadre didactice
Elevi
Auxiliare şcolare
Teste

Permanent

- Asigurarea formării cadrelor didactice Cadrele didactice
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de

Noiembrie
Prof. disciplinelor la
2012– aprilie care
se
susţin
2013
concursuri şcolare

Permanent

Cadre didactice
Elevi
Reprezentanţi
comunităţii

Director
Responsabilii
programe

Înregistrarea
progresului şcolar a
elevilor cu lacune în
pregătire;
Obţinerea de premii
la
olimpiade
şi
concursuri;
Promovarea cu note
mari a examenelor
de Testare Naţională

Prof.
de
română,
matematică,
istorie,
geografie
Conform
Prof.
coordonator Numărul şi calitatea
datelor
din programe educative
şi eficienţa acţiunilor
ai programe
Diriginţii şi învăţătorii
organizate

Lunar

Responsabilii comisiilor Implicarea cadrelor

didactice
privind în şcoală prin organizarea unor activităţi
metodele
activ- la nivelul comisiilor metodice;
participative
şi - Monitorizarea participării cadrelor
modalităţi de evaluare didactice la activităţi de formare la CCD
a elevilor;
– module de aplicare a strategiilor activ
participative
şi
diversificare
a
modalităţilor de evaluare a elevilor;

metodice

Semestrial

Extinderea
învăţării - - Reactualizarea bazei de date a sist.
informatizate;
AEL;
- Realizarea în biblioteca virtuală a unor
lecţii la toate disciplinele şi pentru toate
clasele;

Cadre didactice
Sem. I
Elevi
Responsabil laborator
AeL

Achiziţia de aparatură
şi
echipamente
moderne
pentru
laboratoare şi cabinete

Alcătuirea
documentaţiei
şi
identificarea surselor de finanţare pentru
dezvoltarea
şi
modernizarea
laboratoarelor şi cabinetelor şcolii;
- Dotarea laboratoarelor la standardele
actuale;
- Formarea personalului şcolii pentru
utilizarea aparaturii şi tehnologiei noi;

Consiliul
Administraţie
Contabil
Resurse financiare
Ofertanţi
material
didactic

Intensificarea
legăturilor cu părinţii
şi comunitatea locală
pentru
prevenirea

- Organizarea unor întâlniri periodice
cu părinţii pentru informarea lor la timp
cu privire la situaţia şcolară şi eventuale
încălcări ale disciplinei sau absenţe

Părinţi
Cadre didactice
Elevi
Reprezentanţi

Resp. perfecţionare

didactice
în
desfăşurarea
act.
com.met.
şi
a
cursurilor
de
formare la CCD

Nr. profesori care
desfăşoară lecţii pe
calculator;
Responsabil laborator Creşterea interesului
AeL
elevilor
pentru
lecţiile interactive pe
calculator
de Noiembrie – Director
Realizarea la timp a
decembrie
Profesorii
de dotărilor
2012
fizică,chimie, biologie
corespunzătoare
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ai

Săptămânal
pentru
consultaţii

Director

Diriginţii şi învăţătorii
Reducerea nr. de
Prof.
coordonator absenţe nemotivate
programe educative
Inexistenţa cazurilor
de indisciplină grave

absenteismului
şi
abandonului şcolar şi
pentru
realizarea
progresului şcolar

repetate de la ore;
comunităţii locale
- Implicarea părinţilor şi a comunităţii
locale în desfăşurarea unor activităţi
educative care au ca scop reducerea
absenteismului
şi
prevenirea
abandonului şcolar;
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Semestrial sau
ori de câte ori
e necesar

Abandon şcolar 0

