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DIAGNOZA:
1. Elemente de identificare a unității școlare:

Denumirea școlii: ȘCOALA CU CLASELE I-VIII, NR.1 POLOVRAGI
Adresa: COMUNA POLOVRAGI, JUDEȚUL GORJ
Tipul școlii: Școala cu clasele I-VIII, cursuri de zi
Orarul școlii: 8.00-14.00 – un schimb
Limba de predare: limba română.
Telefon/fax: 0253476137

2. Repere geografice și istorice

Comuna Polovragi este situată în nord-estul judeţului Gorj, este o zonă de munte, o zonă
turistică.

Panorama localităţii constituie o mare atracţie pentru turişti, aceştia putând admira Cheile
Olteţului, Peştera Polovragi, Mănăstirea
Polovragi, Cetatea Dacică.

Peștera se găsește pe teritoriul comunei
Polovragi, judetul Gorj. Accesul la peșteră se
face de la Mănăstirea Polovragi, pe un drum
forestier de aproximativ 1 km. Intrarea în peșteră
se află în Cheile Oltețului,  deasupra râului ce
desparte Munții Căpățâna de Munții Parang, pe o
poarta largă.

Legenda locului, creând o punte către
timpurile de mult apuse, ne reamintește prin

măreția neînțeleasă a acestor locuri că liderul spiritual al geto-dacilor, Zalmoxe, ar fi locuit în Peștera
Polovragi. Tot aici, vracii prelucrau o plantă rară, numită polovraga, folosită ca remediu împotriva
bolilor. Se presupune că denumirea localiății și implicit a peșterii și mănăstirii, să fie de origine
dacică, referindu-se la credința lor religioasă sau la practicile medicale din viața lor. Această legendă



apare în „Romania Pitoreasca”(1901) a lui Alexandru Vlahuță, prin descrierea zeului protector
Zamolxe care îndemna poporul dac la luptă, iar „stropii ce se preling și picură și azi din steiurile
acestea sunt lacrimile lui”, care deplâng soarta poporului dac cucerit de romani.

Pestera are o lungime (până în prezent cercetată) de 11 km, dar se estimeaza că ar avea mai
mult de 25 de km. Traseul vizitabil pentru turiști este
de aprox. 900 m și cuprinde forme carstice
impresionante de culori diverse, datoriă infiltrațiilor cu
bioxid de siliciu și oxid de fier.

Culorile formațiunilor dau numele sălilor și din aval
spre amonte întâlnim Bolta însângerată, Camera Albă,
Sala Divină, iar istoria locului se dovedește a fi bine
reprezentata în peșteră. Astfel, formațiunii ce poartă
numele de scaunul lui Zamolxe, ii  corespunde la
suprafata, la 350 de metri deasupra tavanului pesterii,
Cetatea Dacica de la Polovragi. Cuptoarelor folosite
pentru prepararea plantei polovraga li se alatura
radacina plantei, încrustată in calcar, iar sutelor de ani
de refugiu în peșteră, al localnicilor, calugarilor și
vracilor, le stă mărturie o pictură simbolizând moartea.

Cheile Oltețului oferă la rândul lor un
spectacol minunat, fiind cele mai inguste chei din
Europa. Foarte aproape de intrarea în peșteră, distanța
între cei doi versanți măsoară doar 70 de cm..

Cetatea Dacică de la Polovragi
este construită la o altitudine de 1000 de
m, pe platoul Padeșul din Munții
Căpățânii. La jumătatea distanței dintre
Mănăstirea  Polovragi și poarta  aval  a
Peșterii Polovragi, din dreptul drumului
forestier, urca în dreapta, pe versantul
Munților Căpățânii, o poteca destul de
abruptă. Pornind de la răscrucea dintre
drumul forestier și părâu, traseul  pe
drumul de plai dureaza 30 de minute,
printre fagi și carpeni, până la
„Cornet”.

Dupa un ultim efort de urcare
drumul devine prietenos pe „Platou” și
se ajunge la “Crucea lui Ursache” –
cruce de piatră, ridicată aici de căpitanul de plai Ursache, în 1808. Crucea marchează și
amplasamentul complexului dacic, construit în perioada Burebista (sec. II-I i. Hr.) și folosit atât
pentru refugiul unui trib dacic ce trăia pe terasa Oltețului, cât și pentru apărarea de romani a drumului



de plai ce trecea prin Cheile Oltețului peste munte, prin Pasul Urdele, spre cetatea de reședință a
Daciei, Sarmisegetusa, din Munții Orăștiei.

Platoul oferă o panoramă superbă asupra cheilor pe de o parte și asupra localităților din vale
pe cealaltă parte.

Localitatea are un număr de 2901 locuitori, din care o mare parte se ocupă cu creşterea
animalelor şi cultivarea pământului, iar o altă parte cu expluatarea şi prelucrarea primară a lemnului.

4. Cultura organizațională:
Prima condiție a dezvoltării  organizaționale este formarea unei culturi puternice,

proces în care competențele umane ale managerului sunt hotărâtoare.
Managerul poate să-și propună, să mențină sau să schimbe cultura organizațională.

Înainte de a-și propune una din alternative, trebuie să identifice tipul de cultură, s-o înțeleagă
precum îsi înțelege propria personalitate.

Tipul dominant de cultură al organizației noastre este cultura de tip sarcină.
Acest tip de cultură este centrat pe exercitarea sarcinii și orientat spre persoană.

Sarcinile sunt distribuite în raport cu potențialul indivizilor, valorificarea maximă a acestuia
fiind una din valorile de bază.

Sub raport managerial se practică o conducere flexibilă și stimulativă, bazată pe
valori, cum ar fi: încrederea în om, în capacitățile sale creative și de autocontrol.

5. Auditul  (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT și analiza
PESTE):

a) Diagnoza mediului intern și extern:
Informații de tip cantitativ:
În şcoala noastră sunt 224 de elevi cuprinşi în clasele CP-VIII şi pe viitor acest număr este într-
o uşoară descreştere.

Vârsta elevilor este cuprinsă între 6-14 ani, rata abandonului şcolar fiind aproximativ de
5 %, iar procentul elevilor care trec la niveluri superioare de învăţământ este de aproximativ 70 %,
deoarece o parte din elevii fii de rudari rămân acasă, din cauza nivelului scăzut de trai, a lipsei
banilor cu care să-şi plătească manualele, rechizitele, masa, internatul sau transportul până la cea mai
apropiată şcoală de arte şi meserii.

Personalul angajat în toate şcolile din Polovragi este calificat, corespunzător postului
ocupat, manifestă interes şi profesionalism în meseria de dascăl.

Prima şcoală din Polovragi datează din anul 1838, iar în 1938 s-a dat în folosinţă primul
local de şcoală cu cls.I-VIII, local  în care azi funcţionează învăţământul primar.

În anul 1968 s-a construit un nou local de şcoală (corpul B) cu 6 săli şi un laborator
(corpul C) cu două săli, în aceste localuri au funcţionat clasele V-VIII.

Între 1981-1982 şi 1990-1991 a funcţionat cls.a- IX –a şi a-X-a,cursuri de zi, când s-a
generalizat învăţământul de 10 ani,iar între 1987-1988 şi 1989-1990, a funcţionat o clasă de
liceu,învăţământ seral,cu 24 absolvenţi.

În anul 2010 a început reabilitarea și modernizarea corpului B.
În toamna anului 2011 au început lucrările de reabilitare și modernizare a corpului A

În prezent, în comuna Polovragi, funcţionează următoarele unităţi şcolare:



- Şcoala Gimnazială Nr. 1 Polovragi, cu clasele CP-VIII;
- Grădiniţa Nr. 1 Polovragi.
- Grădiniţa Racoviţa, un post, funcţionând cu o grupă combinată.
- Grădiniţa numărul 2 Polovragi cu un post, funcţionând cu o grupă combinată unde se

instruiesc şi învaţă numai copiii, fii de rudari.
Încadrarea celor patru unităţi şcolare este în totalitate cu personal didactic

calificat, ( 100 % ), după cum urmează:
-6 învăţători titulari;
- 4 educatoare titulare;
- 15 profesori din care 11 titulari, 4 suplinitori calificaţi. Din aceştia:
- 13 cadre didactice sunt cu gradul didactic I;
- 4 cadre didactice au gradul didactic II;
- 6 cadre didactice au definitivatul
- 5 cadre didactice au gradaţie de merit
- 3 formatori locali;
- 4 metodişti ai I.S.J. Gorj;

Actuala bază didactică materială ne permite desfăşurarea activităţii şcolare într-un
singur schimb.
Informații de tip calititativ:

În unităţile şcolare există o ambianţă normală de lucru, există înţelegere între
cadrele didactice angajate, există relaţii normale, de respect şi colaborare între cadrele
didactice, elevi şi părinţi ai elevilor. Între director şi cadrele didactice sau personalul
nedidactic există relaţii normale, de colaborare, specific unei societăţi în schimbare,
democratice; în interiorul colectivului de profesori sunt relaţii bune, spirit de lucru în echipă.

În mare parte elevii provin dintr-un mediu social sănătos; alţii provin din familii
dezorganizate sau din familii de rudari, aproximativ 29 %, părinţi fără ocupaţie, cu o slabă
educaţie,ce manifestă interes scăzut faţă de şcoală, faţă de educaţia copiilor. Din cauza
reducerii locurilor de muncă din bazinul minier Berbeşti și din sectorul forestier, dar și
înființarea unui număr destul de mic de societăți comerciale - 25- la nivelul localității, fac
ca un număr mic de părinţi să mai aibă locuri de muncă și să poată oferii copiilor lor,
condiţii bune de viaţă şi de învăţătură sau instruire cu tehnica modernă.

Majoritatea elevilor nu au condiţii foarte bune de învăţătură, nu deţin un
calculator personal pentru a putea să-şi continue iniţierea în tehnica de informaţie modernă
începută la şcoală. Programul inițiat de MECTS, Euro 200, a dat posibilitatea ca foarte mulţi
elevi de la școala noastră să beneficieze de acest ajutor.

Există părinţi ce manifestă un interes deosebit pentru educaţie şi pentru şcoală, dar
sunt şi părinţi ce manifestă dezinteres faţă de şcoală,  nu se implică în viaţa şcolii.

Calitatea personalului: cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de vedere
profesional, fapt constatat în urma inspecțiilor frontale sau de specialitate, rezultatelor
obținute, interesul în ceea ce privește participarea la cursuri de perfecționare.



Managementul unitații școlare: se desfașoară pe baza planului managerial, în
colaborare cu membrii Consiliului de Administrație și a Consiliului profesoral. Cadrele didactice
sunt organizate în comisii pe arii curriculare, fiecare arie având un responsabil. Există comisii de
lucru pe probleme. Responsabilii de arie curriculară și ai comisiilor de lucru întocmesc planul
managerial al comisiei de care răspund.
Relații cu comunitatea:

Implicarea părinților în activitățile manageriale este foarte bună, având o bună
relaționare cu Comitetul Reprezentativ al părinților. Există disponibilitate din partea cadrelor
didactice în ceea ce privește asistența acordată părinților (se organizează: lunar întâlniri-
lectorate și săptămânal consultații individuale cu părinții). Există și părinți care manifestă
dezinteres față de școală și față de educația elevilor,ceea ce se reflectă în comportamentul
copiilor, în atitudinea lor față de școală.

Colaborarea cu autoritățile locale este bună, apreciem programele acestora și participăm
la acestea, iar autoritățile locale sunt receptive la toate proiectele și activitățile pe care școala le
propune.

 Analiza complexă a comunității

Localitatea noastră are o suprafaţă de 8495 ha.,densitatea populaţiei este de 34,1 loc/km
pătrat, fiind în descreştere.

Din totalul de 1185 familii, avem un număr de 142 familii de rudari, (ţigani- lucrători în
lemn), care ridică probleme serioase comunităţii în sensul că nu deţin suprafeţe agricole, nu au altă
sursă de existenţă decât munca fizică (11,6 % ).

Localitatea este compusă din satele Polovragi şi Racoviţa, ce se întind pe o distanţă de circa
10 Km.,deci localitatea se compune din sate dispersate, o bună parte din elevi având până la școală de
parcurs o distanță de peste 3 Km. Aceasta nu mai este un impediment deoarece elevii sunt
transportați la școală cu microbuzul școlar.

Populaţia din comunitate este echilibrată din punct de vedere al vârstei. Procentul
de ocupare al forţei de muncă salariată de stat sau privată este de 7 %.
Principala sursă de existenţă este agricultura practicată la scară redusă,  care nu  aduce

venituri datorită solului nefertil, (localitatea fiind situată în zona IV-V de fertilitate), şi imposibilităţii
valorificării unor produse agricole.

O parte importantă a populaţiei localităţii (13 % ), nu realizează venituri, fiind sprijiniţi de
stat prin acordarea ajutorului social.

Există un procent de c.c.a. 18% familii ce susţin cu greu la şcoală copiii.
Există un număr mare de familii de rudari dezorganizate ca urmare a unei insuficiente

educaţii.
Oferta locală a forţei de muncă este foarte săracă.
Comunitatea este mulţumită de şcoală deoarece avem rezultate bune şi foarte bune înprocesul de
instrucţie şi educaţie, participăm la rezolvarea problemelor comunităţii.

Lipsa de informare rapidă şi modernă privind piaţa muncii, accesarea de programe pentru
agricultură (SAPARD, PHARE ), neputinţa de a utiliza o limbă străină,împiedică tinerii din
comunitate de a beneficia de locuri de muncă sau de a călători într-o ţară membră U.E..

Există un grad redus de conştientizare a rolului şcolii în rândul familiilor de rudari, care
duce la o frecvenţă slabă a elevilor la şcoală.

Există un potenţial turistic valoros dar insuficient exploatat.

b) ANALIZA SWOT
S-a realizat analiza SWOT pentru 6 aspecte: curriculum, resurse materiale, resurse

umane, educatie, comunitate locală:



CURRICULUM

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Școala dispune de intregul material
curricular (planuri cadru pentru cls. I –VIII,
programe școlare, manuale alternative)
auxiliare curriculare (caiete de lucru, ghiduri
de aplicare, culegeri de probleme,
îndrumatoare, etc
Respectarea planului cadru;
Programe CDS elaborate de cadrele
didactice ale școlii;
Pregatirea suplimentara a elevilor pentru
testele nationale, olimpiade și concursuri
școlare, dar și pregătirea suplimentară a
elevilor capabili de performanță cât și acelor
care întâmpină dificultăți în învățare;
Material curricular(planuri de
învatamânt, și programe școlare, auxiliare
curriculare manuale, caiete de lucru, ghiduri
de aplicare,
culegeri de probleme, îndrumatoare, softuri
educaționale;
Activități curriculare și extracurriculare
variate;

Oferta școlii nu satisface nevoile tuturor
elevilor, opțiunile se fac în funcție de oferta
școlii;
Folosirea insuficientă a echipamentelor
moderne;

OPORTUNITATI AMENINTARI

Creșterea gradului de autonomie a școlii
pe probleme de CDȘ;
Oferta de formare și perfecționare;
Colaborarea cu CCD si ISJ Gorj.

Insuficienta diversificare și adecvare a
CDȘ-ului la cerințele și solicitările elevilor
poate scădea motivația pentru învățare;
Baza materiala insuficientă nu permite
realizarea tuturor solicitărilor;
Cei mai mulți elevi provin dintr-un mediu
defavorizat.
Disponibilitate scăzută a părinților
pentru
problemele propriilor copii;



RESURSE UMANE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

Personal didactic calificat 100%;
Ponderea cadrelor didactice titulare cu
gradul didactic I si II este de 80%;
Relațiile interpersonale (profesor-elev,
conducere subalterni, profesori-părinti,
profesori-profesori etc.) existente
favorizează crearea unui climat educațional
deschis, stimulativ;
Există o bună delimitare a
responsabilităților cadrelor didactice
precum și o bună coordonare a acestora;
Pregătirea profesională de calitate a

managerilor şi a cadrelor didactice;
Existenţa unui real interes pentru

formarea continuă a cadrelor didactice;
Capacitatea de a integra TIC-ul in
activitatea didactica a 80% dintre cadrele
didactice;

Slaba motivare a cadrelor didactice având în
vedere salariile mici;
Slaba implicare în viaţa şcolii a unor cadre

didactice;
Existenţa absenteismului (elevi dezinteresaţi de

şcoală, datorită lipsurilor, anturajului,
nesupravegherii de către părinţi-dezinteresul
familiei sau părinţi plecaţi în străinătate);


OPORTUNITATI AMENINTARI

Varietatea cursurilor de formare si
perfecționare organizate de CCD, ONG,
Universități și alte organizații care prestează
servicii în domeniul formării profesionale;
Intâlniri frecvente cadre didactice –
părinți;

Statutul social marginalizat al cadrelor
didactice;
Scăderea numărului de elevi ( a determinat
scăderea nr. de ore pe discipline, a derterminat
existența unor catedre netitularizabile, fiind ocupate
de suplinitori și imposibilitatea angajării unui
psiholog);
Scăderea motivației și a interesului pentru
activitățile profesionale (colaborarea cu
părinții, activități extracurriculare, confecționarea
de material didactic, pregătirea cu profesionalism a
lecțiilor etc.);
Criza de timp a părinților datorită actualei
situații economice reduce participarea
familiei la viața școlară, cu implicații atât în
relația profesor-elev cât și în performanța
școlară a elevilor;



RESURSE FINANCIARE ȘI MATERIALE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Reabilitarea și modernizarea corpurilor
de școală A și B, conform standardelor
europene;
Existența cabinetului de informatică dotat
corespunzător;
 Existența unei săli de gimnastică;
Școala are bibliotecă dotată cu 10000 vol;
Existența bazei necesare CDI;
Școala beneficiează de internet și
aparatură IT.
Școala posedă o suprafață agricolă de 4,5
ha;

Nu există cabinet de: biologie, fizică,
chimie;
Materialul didactic insuficient și depășit.
Resurse financiare bugetare insuficiente;
Lipsa unei  strategii de implicare activă
în atragerea de fonduri extrabugetare ;
Lipsa proiectelor cu finanțare externă;

OPORTUNITATI AMENINTARI

Descentralizarea și autonomia
instituțională;
Parteneriate cu comunitatea locală
(primarie,poliție,biserică, părinți);
Existența unor spații (sala de gimnastică)
ce pot fi închiriate în vederea obținerii unor
fonduri bănești;
Existența de proiecte cu finanțare
externă;
Posibilitatea antrenării elevilor și
părinților în activități productive și de
întreținere a spațiilor și dotărilor școlare;

Gradul scăzut de implicare al cadrelor
didactice și elevilor în păstrarea resurselor
școlii;
Posibilitatea ca lucrările de modernizare
și reabilitare a corpurilor de școală să nu
corespundă întocmai standardelor în
construcții;
instabilitate legislativă, economică,

socială, politică;



RELAȚIILE CU COMUNITATEA ȘI ACTIVITATEA  EDUCATIVĂ

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Organizarea de activitati extrașcolare și
extracurriculare atractive(concursuri,
excursii,   vizionări   de spectacole,   serbări,
acțiuni caritabile cu asociații, O.N.G.,
întrajutorarea familiilor nevoiașe;
Buna colaborare între director și
coordonatorul de programe educative;
Școala a desfășurat programe
educaționale interne, județene, zonale,
naționale;
Participări la activitățile sportive;
Colaborarea bună cu reprezentanții
Comunității locale (Primarie, Comitetul de
Părinți, Poliție, Biserică);
Buna colaborare cu părinții elevilor;


Slabe legaturi de parteneriat cu firme
private si ONG-uri;
Puține activități desfășurate în școală care
să implice participarea părinților;
Defășurarea unor activități formale;

OPORTUNITATI AMENINTARI

Disponibilitatea și responsabilitatea unor
Instituții de a veni în sprijinul școlii
(Primăria, ONG, Biserica, Poliția, instituții
culturale);

Timpul limitat pentru participarea la
programe educative;
Materiale insuficiente;
Lipsa motivației cadrelor didactice și a
elevilor;

În urma analizei SWOT s-au desprins următoarele obiective:
1. Îmbunătățirea calității procesului educațional:
Combaterea absenteismului, cauză a abandonului școlar și a rezultatelor slabe la
învățătură;
Îmbunătățirea ofertei curriculare;
Sprijinirea elevilor cu dificultăți la învățătură;
Sprijinirea elevilor capabili de performanță;



Îmbunătățirea disciplinei școlare;
Promovarea imaginii școlii;
Aplicarea unui sistem de evaluare internă;

2. Crearea spațiului adecvat cerințelor de funcționalitate:

Retehnologizarea cabinetului de informatică;
Reabilitarea și modernizarea celorlalte corpuri de școală și grădinița;
Reamenajarea parcurilor și a spațiilor școlare de joacă;
Dotarea laboratoarelor de: fizică, chimie, biologie;
 Reamenajarea și retehnologizarea CDI;
Modernizarea cadrului ambiental (săli de clasă- dotarea acestora cu calculatoare și
copiatoare-, holuri);
Amenajarea terenului de sport și dotarea corespunzătoare a sălii de gimnastică;

3. Promovarea cooperării în domeniul educației pentru stimularea relațiilor între
unitățile de învățământ, instituțiile comunitare, agenții economici și școală:

Vizite în unități economice;
Întâlniri cu oameni de afacere;
Schimburi de experiență între școli;
 Activități desfășurate în cooperare cu primăria și alte instituții culturale;





c) ANALIZA P.E.S.T.E ( politic, economic, social, tehnologic și ecologic)

Contextul politic

- Politicile educaţionale naţionale permit fiecărei unităţi şcolare, introducerea de
discipline în conformitate cu nevoile comunităţii. În acest sens școala noastră cât și
comunitatea acționează în sensul lărgirii ofertei educaționale prin introducerea limbii
engleze ca disciplină de studiu începând cu clasa a III-a, iar opționalele vor fi adaptate
continuu în funcție de cerințele comunității cu respectarea legislației în vigoare.

Politica educaţională de asigurare a şanselor egale tuturor elevilor indiferent de sex,
religie, etnie, ne determină să identificăm soluţii de finalizare şi pentru elevii fii de rudari,
(având în vedere ponderea mare a acestora, starea materială precară, lipsa locurilor de muncă
şi a pregătirii profesionale). Accesarea de proiecte cu fonduri europene devenind o necesitate
în realizarea acestui deziderat.

Singura instituţie din comunitate care ne poate sprijini în realizarea proiectelor
noastre şcolare este Primăria Polovragi.



Contextul economic

Resursele existente la nivelul localităţii sunt:
- masa lemnoasă;
- agricultura (creşterea animalelor,cultura plantelor);
- potenţialul turistic;

Urmare a diminuării exploatării masei lemnoase, a conservării rezervelor de grafit,
a desfiinţării centrelor de achiziţii pentru fructe, a nerentabilităţii creşterii animalelor, a lipsei
unei subvenţionări reale a agriculturii, a nevalorificării potenţialului turistic existent,  se
justifică recesiunea economică.

Menţionăm ca ramură economică prioritară agricultura care oferă resurse
financiare şi existenţiale minime familiilor. Agricultura practicată oferă copiilor informaţii şi
abilităţi pentru creşterea animalelor şi cultura plantelor, formându-le cultul muncii, al
respectului faţă de acesta şi faţă de semeni.

Contextul social

Din totalul de 2901 locuitori ai comunei sunt angajaţi la agenţi economici de stat
sau privatizaţi un număr de 213 ( 7% ), sunt pensionari un număr de 397 ( 13% ); deţin
suprafeţe agricole şi îşi câştigă existenţa numai din agricultură un număr de 716 ( 49,5% );nu
deţin suprafeţe agricole şi îşi câştigă existenţa numai din munca fizică brută un număr de 420
( 14% ), aici regăsindu-se rudarii; un număr de 395 locuitori ( 13% ) trăiesc numai din
ajutorul social oferit de stat.

Există înregistraţi la nivelul comunei un număr de 338 şomeri, în marea lor
majoritate provenind din disponibilizări efectuate în sectorul minier, forestier, privat.

Nivelul sărăciei este ridicat, aducem ca argument aici numărul mare de elevi care
beneficiază de rechizite gratuite din partea Guvernului României (168 elevi din totalul de
222, adică 76% ); făcând venitul mediu lunar la această categorie se obţine suma de 650 000
lei  /membru de familie.

Referitor la delicvenţă putem arăta că nu există decât în cadrul populaţiei de rudari,
unde un număr de 37 persoane au săvârşit abateri.

Educaţia este văzută din ce în ce mai mult ca un mijloc de promovare socială
resimţindu-se acest lucru şi în cadrul comunităţii de rudari.

Contextul tehnologic

Din totalul de 1185 gospodării existente în comună un număr de 900 posedă
televizor adică 76%.

Există televiziune prin cablu care asigură 34 programe la un număr de 415
familii, exprimat în procente 32%.

În localitate există centrală telefonică automată cu o capacitate de 500 abonaţi,
ocupate fiind un număr de 423.

Există acces la toate reţelele de telefonie mobilă



Există acces la Internet.
La nivelul instituţiilor de învăţământ există un cabinet de informatică, spaţiu

adecvat formării şi perfecţionării, dotat cu aparatură IT necesară, dar și un CDI cu dotare
corespunzăoare.

Pentru agricultură funcţionează pe lângă Primăria Polovragi un birou de
consultanţă AGRICOLĂ, din cadrul A.N.C.A., încadrat cu un inginer de specialitate.

Din totalul de 1185 familii un număr de 376 familii posedă calculatoare, adică
32 %; multe dintre ele neperformante, folosite de copii ca mijloc de joacă. Sunt conectate la
Internet un număr de 200, adică 17 %, din totalul gospodăriilor.

Contextul ecologic

Activitatea şcolii  nu afectează mediul prin gunoiul şi deşeurile rezultate în urma
activităţilor, din contră, elevii sunt antrenaţi în activităţi de ecologizare.

La nivelul localitații funcționează o rețea de canalizare la care sunt racordate
societățile comerciale, instituțiile locale inclusiv școala și un njumăr de 150 de gospodării.
Deșeurile colectate sunt prelucrate de stația de epurare construită în acest sens.

Firme de ecologizare preiau conform graficelor stabilite deșeurile rezultate din
gospodăriile cetățenilor, iar cei care nu au fost dotați cu pubele de depozitare a deșeurilor, li
s-a creat posibilitatea de a depune deșeurile menajere în cele 10 centre de depozitare și
olectare a deșeurilor.

În localitatea Polovragi, Cheile Olteţului sunt declarate rezervaţie naturală protejată şi

însumează o suprafaţă de 150 ha ;

- pădurea de castan comestibil din vecinătatea Mănăstirii Polovragi este rezervaţie

naturală protejată ;

- Poiana de Narcise de la Polovragi-neprotejată.

În munţii comunei noastre semnalăm prezenţa următoarelor plante protejate de lege:

floarea de colţ, castanul comestibil, smirdarul, ienupăr de munte, jneapăn de munte, tisa,

zâmbrul (zada), garofiţa. Ca animale rare protejate de lege întâlnim: capra neagră, râsul,

cocoşul de munte, ursul brun, ierunca, jder de copac, jder de piatră, acvila ţipătoare, uliul

păsărar, uliul călător, vipera.



VIZIUNEA ȘCOLII

,,NU ÎNVĂȚĂM PENTRU ȘCOALĂ, ÎNVĂȚĂM PENTRU VIAȚĂ,,

Viziunea școlii s-a centrat, raportându-ne la următoarele domenii:
Curriculum:
- obținerea unor rezultate competitive asigurând calitatea procesului instructiveducativ;
- stimularea performanțelor individuale ale elevilor, dezvoltarea personalității
acestora, formarea capacităților intelectuale, stimularea motivației învățării,
asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală;
- educația în sprijinul valorilor europene;
Resurse material-financiare:
- crearea unei imagini noi școlii noastre, școală de tip european, punând în valoare atât baza
materială a instituției cât și resursele umane, ceea ce va duce la creșterea prestigiului școlii în
comunitatea locală;
- reamenajarea și retehnologizarea cabinetului de informatică și a CDI-ului;
- continuarea informatizării prin extinderea rețelei de calculatoare în fiecare sală de clasă și
conectarea la Internet.
Resurse umane:
- școala trebuie să fie un al doilea cămin, care să-i ofere elevului nu numai cunoștințele
necesare, ci și un cadru propice dezvoltării personalității lor ca viitori cetățeni, capabili să se
adapteze unei lumi în transformare rapidă;
- stimularea cadrelor didactice nu numai în vederea perfecționării, ci și prin implicarea lor în
actul decizițional, responsabilizarea și conștientizarea acestora;
Relații comunitare:
- creșterea prestigiului școlii prin colaborarea cu parteneri direct interesați,
participarea și obținerea unor rezultate la activitățile propuse de către parteneri.

MISIUNEA ȘCOLII:
Scopul organizaţiei noastre şcolare este de:
- a educa copiii prin valori şi pentru valori;
- de a-i înzestra cu abilități, atitudini, competențe ;
- a cultiva sentimente pozitive, dându-le posibilitatea integrării în comunitate, în

societate, cultivând valorile spiritului;
- a le forma capacităţi de adaptare la o societate în permanentă schimbare;

Valorile cheie:
- personal calificat;
- dezvoltarea fizică şi intelectuală a elevilor;
- interesul comunităţii pentru procesul de învăţământ;



Rezultatele elevilor la concursurile pe obiecte, testări naţionale, formaţiile artistice,
implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi culturale alături de tineri, realizarea
revistei şcolare ECOURI, fac din unitatea noastră una distinctă.

Grupurile de interes aşteaptă ca educaţia să fie permanentă, elevii să promoveze
real, să răzbească în treptele superioare de învăţământ, să aibă şanse egale cu cei de la oraş.

Am dori să auzim despre şcoala noastră că:
- Este un mediu educațional de calitate, prietenos, în care elevii se simt apreciați,

încurajați, protejați și vin cu drag la şcoală;
- Școala ajută toţi copiii să-şi exploreze potenţialul, să dobândească cunoştinţe şi

să-şi dezvolte abilităţi pentru a deveni adulţi productivi, să-şi însuşească valorile democraţiei
cultivând toleranţa, încrederea şi respectul faţă de ceilalţi;

- Școala asigură experienţe educaţionale flexibile compatibile spaţiului european;
- Părinţii sunt mulţumiţi de rezultatele obţinute în procesul instructiv educativ;
- Comunitatea apreciază eforturile depuse de cadrele didactice și sprijină

demersurile educative ;
Ne propunem să dezvoltăm în parteneriat cu comunitatea locală,  un  mediu favorabil

educației, bazat pe valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informaționale, religioase,
ecologice, astfel încât fiecare elev să beneficieze de șansa de a fi educat ca bun cetățean
european, creativ dar și critic și autocritic, capabil să se integreze în orice țară europeană.

ȚINTE STRATEGICE:

Îmbunătățirea funcționalității spațiilor, modernizarea și extinderea bazei didactico-materiale

în ansamblul ei;

Atragerea elevilor printr-o bună ofertă curriculară și implicarea acestora în programe de
învăţare organizată;
Creșterea calității procesului instructiv-educativ, a nivelului de competență și

performanță al elevilor prin activităţile curriculare și extracurriculare;

Crearea unui climat de siguranţă fizică şi spirituală pentru elevii şcolii;

Dezvoltarea unei culturi și a unei mentalități a calității la nivelul întregului personal al

școlii și al părinților;



6. OPTIUNILE STRATEGICE

ŢINTE
STRATEGICE

OPŢIUNEA

Curriculară
Financiară şi a

dotărilor materiale Investiţie în
resursa umană

Relaţiilor
comunitare

1. Îmbunătățirea
funcționalității

spațiilor,
modernizarea și
extinderea bazei

didactico-
materiale în

ansamblul ei;

Menţinerea în
C.D.Ş. a

disciplinelor
legate de T.I.C.;
Realizarea unei

comunicări
deschise şi

responsabile între
cadrele didactice
şi elevi la toate
disciplinele de

învăţământ;
Dezvoltarea

competenţelor:
inter-personale
Inter-culturale
Social-civice

T.I.C.

Achiziţionare de
calculatoare în

vederea asigurării
accesului fiecărui
elev la lucrul cu

calculatorul;
Accesarea

informaţiilor prin
intermediul

Internet-ului;
Achiziţionarea de

echipamente, bunuri
materiale necesare

reamenajării și
retehnologizării
cabinetului de

informatică și a
C.D.I.-ului, conform
normelor de dotare;

Dotarea fiecărei
clase cu calculatoare

și aparatură
aferentă;

Accesarea de
proiecte cu finanțare

externă;

Programe de
formare a
cadrelor

didactice în
tehnica utilizării
calculatorului;
Programe de

formare a
părinţilor pentru

o comunicare
reală;

Implicarea în
programe locale,

naţionale şi
internaţionale;

Înfrăţirea cu
localităţi din ţări

care aparţin
U.E.



2.Atragerea
elevilor printr-o

bună ofertă
curriculară și

implicarea
acestora în

programe de
învăţare

organizata,
(„şcoala de după

şcoala”, programe
educaționale);

Educarea
acestora prin

disciplinele de
învăţământ

pentru
cooperare şi
comunicare

constructivă;
Introducerea

Limbii engleze
ca prima limba

de studiu;
Introducerea de

discipline
opţionale pe

lângă
disciplinele de
bază care să

ducă la
creşterea

randamentului
şcolar;

Introducerea şi
menţinerea unor
opţionale legate
de păstrarea şi

perpetuarea
tradiţiilor şi
obiceiurilor

locale.

Achiziţionarea de
mijloace de
învăţământ;

Accesarea de
programe de

învățare organizată
în care să fie incluși
toți elevii cu situație
financiară precară,

cât și elevii cu
probleme de

învățare

Programe de
formare pentru
părinţi şi tineri;
Informarea şi

formare
cadrelor

didactice în
domeniul

tradiţiilor şi al
culturii locale;

Activităţi
desfăşurate de

cadrele didactice
cu părinţii şi

elevii;

Identificarea
depozitarilor
obiceiurilor şi
tradiţiilor din

localitate;

3. Creșterea
calității

procesului
instructiv-
educativ, a
nivelului de

competență și
performanță al

elevilor prin
activităţile

curriculare și
extracurriculare;
( încadrarea unui

profesor psiholog,
încadrarea unui
documentarist)

Promovarea şi
asigurarea prin

fiecare disciplină
dar şi prin

activităţi extra -
curriculare a unui
plus de valoare
fiecărui elev;
Promovarea

cetăţeniei
active, a

egalităţii de
şanse şi a
coeziunii
sociale;

Valorificarea şi
diseminarea

performanţelor
elevilor prin revista
şcolii, afişe, pliante;

Programe
comune, elevi-

tineri din
comunitate,

cadre didactice,
care să conducă
la descoperirea

valorii
individuale;

Realizarea la
nivel local a

unor activităţi
vocaţionale;



4. Crearea unui
climat de

siguranţă fizică şi
spirituală pentru

elevii şcolii;

- Promovarea la
toate

disciplinele de
studiu a

comunicării
libere şi

responsabile
între profesori

şi elevi;
- Activitate extra
curriculara: ed.
pentru o cultură

europeană
-Realizarea de
relaţii amicale,
deschise între

cadre didactice
şi elevi;

Achiziţionare de
sisteme de alarmare;

Achiziţionarea de
echipamente şi

materiale necesare
pentru patrulele

şcolare;
Materiale

documentare( cărți,
broşuri, CD;

DVD-uri,planşe,
semne de circulaţie,

diplome,truse
sanitare )

Realizarea unei
piste pentru

activitati practice de
educaţie rutiera.

Programe de
formare a
cadrelor

didactice şi a
părinţilor pentru

o comunicare
constructivă şi

implicare în
activităţi

comune de
asigurare a unui
climat real de

siguranță fizică,
spirituală şi

psihică;

Solicitarea
primăriei şi

poliţiei locale,
de a asigura

paza unităţilor
de învăţământ
Cooperarea cu

politia în
instruirea

patrulelor de
circulaţie;
Acordarea

primului ajutor,
activități

realizate in
cooperare cu
personalul

medical din
localitate.



5.Dezvoltarea

unei culturi și a

unei mentalități a

calității la nivelul

întregului

personal al

școlii și al

părinților;

- Activităţi
şcolare şi

extraşcolare
prin care se

informează şi se
cultivă elevii,

evidenţiindu-se
valorile

europene;
- Realizarea
activităţilor

extracurricula-
re din cadrul
componentei

educative: -
Educaţia pentru

valori, -
Educaţia pentru

cetăţenie
democratică,

- Educaţia
pentru

receptarea
valorilor
culturale;

- Bază de date care
să conţină materiale

informative
referitoare la cultura

europeană;
- Accesarea de

proiecte europene;
- Tipărirea şi

răspândirea unor
materiale

informative cu
privire la valorile

europene;
- Amenajarea unor

aviziere de
informare;

Programe care
să sporească

nivelul
competenţelor
de comunicare

prin acţiuni
civice şi
culturale;

- Instruirea
cadrelor

didactice cu
privire la

implicarea
comunităţii
locale şi a

partenerilor
educaţionali în
toate domeniile
de activitate ale
şcolii, pentru ca

eficienţa
profesională a
acestora să fie

maximizată prin
dezvoltarea

unor abilităţi
concrete,
esenţiale

conexiunii cu
părinţii,

comunitatea
locală sau

comunităţile
aparţinătoare

U.E.

Dezvoltarea
unor

parteneriate
educaţionale

mai eficiente cu
instituţiile din
comunitatea

locală, din judeţ,
ţară şi nu în

ultimul rând cu
ţări din Uniunea

Europeană;
- colaborarea cu

I.S.J. Gorj, în
vederea

informării şi
instruirii
cadrelor

didactice în
scopul accesării

de Programe
Europene cu

finanţare
europeană ;



PROGRAM DE DEZVOLTARE A RESURSELOR CURRICULARE

Nr.
crt.

Obiective Indicatori de
performanță

Termene Resurse Responsabilități

1. Identificarea
cererii si

nevoilor de
educatie ale

elevilor

Alcatuirea unui
centralizator al

optiunilor

Luna aprilie a
fiecarui an

școlar

parinti, profesori,
elevi

-chestionare
adresate

elevilor si parintilor

Învățători,
educatoare, diriginti

coordonati
de directorul

școlii;

2. Identificarea
resurselor

existente in
vederea

alcatuirii CDS

Graficul
resurselor

existente privind
potențialele
opționale

martie profesori si
invatatori

- spatii si dotari
materiale existente
- reglementari in

vigoare cu privire
la organizarea CDS

directorul,
profesori,
învățători,
educatoare

3. Dezvoltarea
ofertei

curriculare:
construirea
CDS-urilor

croscurriculare
și

transcurriculare

-întocmirea unei
liste cu abilitati,

competențe
pentru cadrele
didactice cu

atestate,
diplome,

certificate etc.
-întocmirea de

noi echipamente
și

materiale
didactice

- oferta pentru
fiecare an de

studiu să
conțina cel  puțin

2- 4 opționale;

Octombrie

Permanent

martie

- cadre didactice
- baza materiala

- cursuri de
perfectionare

oferite
de CCD, ONG,

universitati

directorul,
profesori,
învățători,
educatoare



PROGRAM DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE

Nr.
crt.

Obiective Termen Responsabili Modalităţi de realizare

1. Identificarea
nevoilor si

posibilitatilor de
formare

octombrie - responsabilii
comisiilor
metodice;

- formatori;
- director;

- cursuri de formare continuă;
- realizarea portofoliilor pe

discipline;
- folosirea metodelor alternative

de evaluare, portofolii,
proiectare,investigare;

- creşterea rolului Comisiei de
evaluare;

2. Eficientizarea relaţiei
manager-subordonat

periodic - personal
didactic,

nedidactic şi
auxiliar;

- monitorizarea şi evaluarea
activităţilor şcolare;

- realizarea unei conduceri
transformaţionale;

- analiza obiectivă a activităţilor
manageriale;

3. Realizarea unei comunicări
eficiente atât în interiorul
şcolii cât şi între şcoală şi

comunitate;

lunar - director;
- cadre didactice;

- practicarea unui stil managerial
participativ la toate nivelurile;

- desfăşurarea cu regularitate şi
eficienţă a şedinţelor Consiliului

de Administraţie, Consiliului
Profesoral, Comisiilor Metodice;
- implicarea activă a partenerilor

de educaţie în viaţa şcolii;
- promovarea în procesul

instructiv-educativ a valorilor
europene;

4. Utilizarea strategiilor activ-
participative;

permanent - cadre didactice; - proiectarea riguroasă a
conţinuturilor în conformitate cu

programele şcolare;
- folosirea metodelor activ

participative;
- realizarea unui învăţământ

diferenţiat;
- învăţarea centrată pe elev;



PROGRAM DE DEZVOLTARE A RELAŢIILOR DE PARTENERIAT CU
COMUNITATEA

Nr.
crt.

Obiective Termen Responsabili Modalităţi de realizare

1. Realizarea unei comunicări
eficiente între Şcoală,

Primărie şi Consiliul Local

lunar - Consiliul de
Administraţie

- Consiliul Local
- Director

- întâlniri periodice cu
reprezentanţi ai autorităţii în

vederea repartizării şi utilizării
fondurilor ;

- prezentarea în şedinţele
Consiliului Local a rapoartelor de
activitate semestriale şi anuale ale

unităţilor şcolare;
- consultarea autorităţii în

identificarea nevoilor de educaţie
în vederea adecvării ofertei

educaţionale;
- programe care să sporească

nivelul competenţelor de
comunicare prin acţiuni civice şi

culturale;
2. Identificarea

potentilelor
institutii
partenere

Semestrul
I

- consilier cu
munca educativă;

- diriginţi
- învăţători;
- educatoare;

biserica, politia,
primaria, ONG,

instritutii
culturale si

educative etc

-centralizarea potentialilor
parteneri;

-intruniri ale Comisiei pentru
relatii cu comunitatea;

-biserica, politia,
primaria, ONG, instritutii
culturale si educative etc.
-comisia pentru relații cu

comunitatea locala;

3. Îmbunătăţirea relaţiilor de
parteneriat cu şcolile din,
zonă, din alte judeţe, alte

ţări;

semestrial - director;
- consilier
educativ ;

- Consiliul de
Administraţie ;

- coordonatori de
proiecte şi

parteneriate;

- organizarea de activităţi comune
extraşcolare şi extracurriculare
(concursuri şcolare, întreceri

sportive, serbări) ;
- organizarea de activităţi pentru

păstrarea unui mediu înconjurător
nepoluat ;

- activităţi de promovare a culturii
polovrăgene;

- implicarea personalului didactic,
a elevilor şi a comunităţii locale în

activităţile extracurriculare;



PROGRAM DE DEZVOLTARE A RESURSELOR MATERIALE ŞI FINANCIARE

Nr.
crt.

Obiective Termen Responsabili Modalităţi de realizare

1. Alcătuirea de stategii de
atragere de fonduri noiembrie

-întocmirea planului stategic
privind oțtinerea de resurse

financiare;
-informarea părinților privind
situatia economica a scolii;

- PDI
-baza materiala

2. Îmbunătăţirea bazei
didactico - materiale;

periodic
- director;

- Consiliul de
Administraţie ;
- ordonator de

credite ;

-accesarea de proiecte cu finanțare
externă;

- achiziţionare de mobilier şi carte
prin donaţii şi sponsorizări ;
- achiziţii de echipamente şi

materiale sportive ;
- procurarea de echipamente de

birotică ;
3. Sporirea veniturilor

proprii
periodic - director;

- contabil ;
- Consiliul de
Administraţie;

- atragerea de resurse financiare
prin oferirea de servicii către

comunitate (multiplicări xerox,
tehnoredactare);

- realizarea de spectacole ;
- creşterea rentabilităţii terenului
şcolii prin cultivarea acestuia ;

4. Realizarea unei şcoli
curate şi primitoare

zilnic - director ;
- cadre didactice;

- personal
nedidactic ;

- igienizarea periodică a localurilor
de şcoală ;

- întreținerea corespunzătoare a
grupurilor sanitare şi a spatiilor de

depozitare a deşeurilor ;
- surse de apă curentă ;

- aprovizionarea cu substanţe
dezinfectante ;

- efectuarea acţiunilor de
deratizare ;

- colaborarea permanentă cu
Dispensarul Uman ;

- realizarea unui climat optim
pentru studiu în fiecare sală de

curs ;
- amenajarea parcului și a curții

școlii;



ELABORAREA SI DISTRIBUIREA MATERIALELOR DE PREZENTARE A
IMAGINII SCOLII

Nr.
crt.

Obiective Indicatori de
performanță

Termene Resurse Responsabilități

1. Elaborarea
planurilor

concrete de
prezentare a

imaginii scolii

Alcătuirea a cel
putin 3 planuri

de
promovare a

imaginii școlii

noiembrie
-cadre didactice
-informaticieni

-resurse financiare
-elevi

-comisia de
promovare a

imaginii școlii

2. Identificarea
mediilor de
distribuire a
inrormatiilor

-găsirea a cel
puțin 3 medii

eficiente
de distribuire a

informțiilor

Semestrul I
-cadre didactice

-consiliul
reprezentativ al

parintilor

-comisia de
promovare a

imaginii școlii

3. Realizarea
planurilor de
prezentare a

imaginii școlii

-aparitia a cel
putin 2 numere

pe an
a Revistei scolii

-tiparirea de
brosuri

informative
-tiparirea de

pliante
-realizarea site-

ului scolii si
publicarea pe

Internet a
prezentarii

scolii

Semestrul I și
II

Lunar

anual

-cadre didactice
-elevi

-resurse financiare
-comisia de
promovare a

imaginii școlii



PLANURI OPERAŢIONALE

Nr.
crt.

Domeniu Activităţi Resurse Indicatori de
performanţăR.U. R.M.F. R.T.

1 Curriculum

Creşterea randamentului
şcolar prin organizarea de

activităţi culturale şi
învăţare în grup

-activități de elaborare a
revistei școlare,,ECOURI,,

-cadre didactice;
-elevi;

-material
didactic săptămânal

-şedinţe de lucru săptămânale;
-sarcini concrete de muncă individuală

-apariția bianuală a revistei;

Organizarea de activităţi
concret educative

-cadre didactice;
-elevi;

-material
didactic semestrial

-exemplificare teoretică;
-activităţi practice;

-activităţi desfăşurate în grup;
Lectorate cu părinţii, elevii,
cadrele didactice a studiului

de prezentare

-cadre didactice;
-elevi;

-părinţi;

-cataloage;
-rapoarte;
- procese
verbale;

lunar
-identificarea măsurilor pentru

îmbunătăţirea rezultatelor şcolare;
-participarea în proporţie de 80% a

părinţilor şi elevilor;
Utilizarea metodelor activ-

participative pentru
stimularea învăţării

-cadre didactice;
-elevi;

-material
didactic;

- mijloace
audio-video

moderne

permanent -familiarizarea cu principalele aspecte
ale metodei activ-participative ;

-implicarea elevilor în procesul de
învăţare;

-rezolvarea unor sarcini de lucru la
sfârşitul actului de predare;

- utilizarea tehnicii AEL în predare;
Activităţi de lucru în echipă

pentru ecologizarea
sediului, a împrejurimilor și

a zonei turistice;

-cadre didactice;
-elevi;

- materiale şi
instrumente de
ecologizare a

mediului

semestrial -familiarizarea elevului cu păstrarea
unui mediu curat şi sănătos;

-identificarea măsurilor de păstrare a
mdiului nepoluat;

-dezvoltarea unui spirit de colegialitate
la munca în echipă ;



Nr.
crt.

Domeniu Activităţi Resurse Indicatori de
performanţăR.U. R.M.F. R.T.

RESURSE

UMANE

Parcurgerea de către
cadrele didactice a unor
cursuri de perfecţionare ;

cadre didactice
-oferta C.C.D

permanent
-îmbogăţirea cunoştinţelor ;

-obţinerea calificativelor FB la
terminarea cursurilor de perfecţionare;

- obținerea unui număr corespunzător de
CPT;

Proiectarea riguroasă a
conţinuturilor în

conformitate cu programa
şcolară

cadre didactice
-programă

recomandări;
-consfătuiri;

Consfătuiri
anuale

-parcurgerea integrală a materialelor;
-realizarea obiectivelor şi a

componentelor specifice
- rezultatele la testările naționale;

Şedinţe de C.A., C.P., ale
comisiilor metodice

-director;
-responsabili de

comisii metodice;

-rapoarte;
-analize;
- procese
verbale;
-referate;

periodic
conform
graficului

-participarea activă a cadrelor didactice
la şedinţe;

-implicarea cadrelor didactice în actul
decizional;

-rapoarte de activitate;
Activităţi didactice

demonstrative la nivelul
comisiilor şi cercurilor

pedagogice

-cadre didactice;
-elevi;

mijloace de
învăţare
moderne periodic

-participarea partenerilor educaţionali la
viaţa şcolii;

- sustinerea unei activități metodice pe
semestru în cadrul comisiilor metodice;

Asistenţă la ore -director;
-responsabili de

comisii metodice;

fişe de asistenţă conform
graficului

-realizarea schimbului de experienţă;
-reglarea disfuncţionalităţilor;

- fișe de asistență;
Pregătirea specială a

elevilor cu probleme de
învățare, a elevilor capabili
de performanță și a claselor

terminale

-cadre didactice;
-elevi;

-culegeri de
teste pe

specialităţi
- materiale
auxiliare;

conform
graficului

-creșterea numărului de premii obținute
la concursuri și olmpiade;

-creșterea nivelului de pregătire al
elevilor;

-creşterea gradului de promovabilitate



Nr.
crt.

Domeniu Activităţi Resurse Indicatori de
performanţăR.U. R.M.F. R.T.

2

Efectuarea reparaţiilor
curente şi a igienizării

localurilor

- director;
- Consiliul de
Administraţie;

- buget local; Anual
iulie – august

Amenajarea parcului și a
curții școlii

Reconditionarea corpului C
si a gradinitei

- director ;
- Consiliul de
Administraţie;

- buget local

-buget local,
fonduri
MECTS

septembrie
2013

Sem IV-2017

Creşterea rentabilităţii
terenului agricol al şcolii;

- director ;
- Consiliul de
Administraţie;

- Consiliul Local;

- buget propriu
anual - sporirea veniturilor bugetare ;

Constituirea fondului
Consiliului Reprezentativ al

Părinţilor

- director ;
- Consiliul de
Administraţie;

- cadre didactice;
- elevi ;

- material
didactic ;

- echipamente anual - sporirea veniturilor extrabugetare ;

Achiziţionarea de materiale
și tehnică necesară

retehnologizării și dotării
laboratoarelor

- C.A.
- ordonator de

credite ;

- buget local
septembrie

2015

- îmbunătăţirea bazei materiale

Implementarea de proiecte
cu finanțare externă

- coordonatorii de
proiecte ;
- elevi;

- cadre didactice ;
- Consiliul Local

Finanțare
externă octombrie

2015

- creşterea randamentului şcolar ;
- îmbunătăţirea bazei materiale



Nr.
crt.

Domeniu Activităţi Resurse Indicatori de
performanţăR.U. R.M.F. R.T.

Întâlniri periodice cu
reprezentanţi ai autorităţii

locale în vederea repartizării
şi utilizării fondurilor

- director;
- Consiliul de
Administraţie;

- contabil;
-Consiliul Local

- rapoarte; lunar

- identificarea soluţiilor de alocare a
fondurilor necesare unităţilor şcolare;
- eficientizarea colaborării cu Primăria

şi Consiliul Local

Întâlniri cu autorităţile pentru
identificarea nevoilor de

educaţie în vederea adecvării
ofertei educaţionale la

specificul local

- director ;
- Consiliul de
Administraţie;

- plan de
dezvoltare

şcolară periodic

- adecvarea ofertei educaţionale la
specificul local

Informarea Consiliului Local
în şedinţe despre rapoartele

semestriale şi anuale ale
unităţilor şcolare

- director ; - rapoarte
semestriale şi

anuale
semestrial şi

anual
- relaţii de colaborare şi sprijin ;

Lectorate cu părinţii şi elevii
privind desfăşurarea

procesului educaţional

- învăţători;
-diriginţi ;
- director
educativ;

- profesori ;
- director;

- rapoarte de
activitate

semestrial;
-procese
verbale;

lunar - constituirea fondului Consiliului
reprezentativ al părinţilor ;

Acţiuni de consultare a
părinţilor şi elevilor în

adoptarea ofertei curriculare;

- învăţători;
-diriginţi ;
- director ;

- oferta
curriculum-ului septembrie

2013

- introducerea Lb. engleze ca primă
limba de studiu în școală;

- C.D.Ş.  adecvat nevoilor educaţionale
locale

Organizarea de activităţi cu
alte şcoli partenere

- elevi;
- cadre didactice ;

- proiecte de
parteneriat anual

- schimb de experienţă;
-relaţii de parteneriat ;

- proiecte comune



Acţiuni de ecologizare a
habitatului

- elevi;
- cadre didactice ;

- materiale şi
mijloace
necesare
colectării

gunoaielor

semestrial

- lucrul în echipă ;
- folosirea spaţiilor special amenajate

pentru depozitarea gunoiului;

Organizarea de concursuri
sportive şi culturale cu şcoli

partenere

- elevi;
- cadre didactice ;

- proiecte de
parteneriat ;

anual

- schimb de experienţă;
-relaţii de parteneriat ;

- proiecte comune culturale şi sportive
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