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MOTTO 

 
,,Școala trebuie să te învețe să fii propriul tău dascăl, cel 

mai bun și cel mai aspru.” 
                                             Nicolae Iorga 

 

 

 

 

Noi, astăzi “construim” şi modelăm tinere conştiinţe, noua 

generaţie, schimbul de mâine… Dorim să le “ctitorim” în spiritul unor 

reale valori, ale cetăţeanului european! 

 
Cadrele didactice ale şcolii 
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BAZA CONCEPTUALĂ 

 

Baza conceptuală a prezentului Proiect de dezvoltare instituțională o reprezintă legislația în 

vigoare:  

 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; OUG. nr. 49/ 2014 

privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor 

acte normative; 

- Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/ 12.07.2005, 

privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- O.M.E.C.T.S. nr. 5530/ 5.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a inspectoratelor şcolare, modificat şi completat prin O.M.E.C.Ş. nr. 3400/ 2015; ----  

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

O.M.E.C nr. 5447/ 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.M.E.C.T.S nr. 5561/ 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar, cu modificările și completărie ulterioare; 

 

- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/ 20.04.2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice; 

- Ordinul M.E.. nr. 3505/2022 privind structura anului şcolar 2022 – 2023; 

- Ordinul M.E. nr. 5241/2022 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru 

absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2022-2023; 

- Ordinul M.E. nr. 5243/2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal 

pentru anul şcolar 2022-2023; 

- ORDIN M.E. privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar aprobat prin ordinul de ministru nr. 4183/ 04.07.2022; 

- OMEC 5.545/2020 privind Metodologia-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 

- Alte ordine, notificări şi precizări ale M.E. 

 

I. CONTEXTUL 

 

1.1. FORMULAREA SCOPULUI / MISIUNII 

 Planul de acţune al şcolii face parte din sistemul de asigurare şi de management al calităţii. 

Planul de acţiune al şcolii descrie modul în care  Şcoala Gimnazială Spulber urmează să îşi atingă 

obiectivele fiind o  parte a sistemului informaţional în învăţământ. Pe de altă parte, planul reprezintă 

o modalitate de prezentare a rezultatelor şcolii din anul precedent. În acelaşi timp, acesta constituie şi  

un mijloc de comunicare între şcoală şi principalii săi parteneri, o platformă pentru colaborarea 

sistematică cu aceştia. Planul de acţiune al şcolii este o cale de a prezenta nivelul de performanţă al 

şcolii către potenţialii clienţi şi către alte părţi interesate. 

             Vom deveni o şcoală deschisă care asigură şanse egale tuturor elevilor prin ridicarea 

nivelului lor de cultură şi cunoaştere, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare, 

ameliorarea condiţilor de învăţare şi adecvarea parcursului de dezvoltare profesională a fiecărui elev. 

  

1.2. PROFILUL PREZENT AL ŞCOLII  

  

1.2.1. CADRUL GEOGRAFIC  

Şcoala Spulber este situată în mediul rural, în centrul satului Spulber, comuna Spulber, 

judeţul Vrancea. Şcoala Spulber este şcoală cu personalitate juridică din anul 2005 şi are în 

subordine încă patru unităţi şcolare din cadrul comunei. 

Localitatea Spulber este situată în partea vestică a judeţului Vrancea într-o zonă depresionară 

la o distanţă de 80 km de cel mai apropiat oraş - Focşani. Această localitate intră în categoria 

localităţilor defavorizate atât datorită zonei geografice în care se află, cât şi datorită slabei dezvoltări 

economice. 

Este o localitate care îmbină tipul răsfirat cu cel risipit pe o suprafaţă de aproximativ 75 km 

pătraţi. Există cătune şi grupuri de case sau case izolate la o distanţă de peste 12 km faţă de şcoală. 

Deplasarea elevilor la şcoală nu poate fi facilitată prin folosirea  microbuzului şcolar deoarece starea 

drumurilor nu este corespunzătoare, unele căi de acces fiind greu accesibile. 

Dezvoltarea economică a zonei este foarte modestă, resursele de sol nefiind suficiente pentru 

acoperirea necesităţilor comunităţii. Pădurea, care vine să le completeze pe primele şi care acoperă 

circa 50% din suprafaţa comunei nu poate compensa neajunsurile. 
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Această stare determină o migraţie a populaţiei tinere, în special, spre zonele orăşeneşti sau 

spre ţări din Europa. Ca atare problemele de natură materială şi socială îngreunează foarte mult 

sarcina cadrelor didactice,  mediocritatea şi conduita precară a elevilor lăsaţi în grija bunicilor şi a 

rudelor fiind o situaţie specifică zonelor rurale defavorizate. 

 

1.2.2. PARTICULARITĂŢI 

 Şcoala funcţionează într-o clădire cu destinaţie de şcoală construită în anul 1964, reabilitată 

în anul 2012, ocazie cu care s-au realizat numeroase dotări tehnice, cum ar fi: centrală termică, 

iluminatul cu tuburi de neon, mobilier nou, grup sanitar în interiorul clădirii. 

             Spaţiul de învăţămînt a fost extins prin darea în folosinţă în anul 2007 a unei clădiri cu două 

săli de clasă pentru elevii din ciclul primar şi pentru un minilaborator de informatică. 

              Relaţia cu comunitatea este bună, atât în ceea ce priveşte  implicarea părinţilor în activităţile 

educaţionale cât şi  celelalte componente ale comunităţii. 

               În şcoala noastră sunt înscrişi şi frecventează cursurile  34 de preşcolari, cuprinşi în 2 

grădiniţe cu program normal, 75 elevi în ciclul primar şi 76 elevi în ciclul gimnazial, cuprinşi în 3 

şcoli cu clasele CP-IV şi o şcoală cu clasele CP-VIII.  

 

1.2.3. SCURT ISTORIC 

În localitatea noastră, primele informaţii despre şcoală datează cam de la începutul secolului 

al XIX-lea, când copiii învăţau să scrie şi să citească sub îndrumarea preoţilor în cadrul bisericii. 

Prima şcoală s-a înfiinţat în anul 1884, funcţiona într-o clădire aparţinând bisericii şi primea  elevi şi 

din comunele învecinate. În anul 1898 se construieşte primul local de şcoală cu bani din donaţii ale 

locuitorilor şi cu aportul în muncă al părinţilor, în localitatea Spulber-Vale.  Mai târziu s-a înfiinţat 

şcoala de la Ţipău, apoi de la Spulber, Păvălari şi Carşocheşti, şcoli care funcţionau în locuinţe ale 

oamenilor. În anul 1964 se construieşte şcoala de la Spulber şi în anul 1976 la Carşocheşti. 

Şcoala Spulber are 5 săli de clasă, 1 cancelarie, 1 cabinet secretariat şi grupurile sanitare. 

Clădirile anexe sunt: magazia pentru materiale şi magazia pentru lemne. În perspectivă dorim să 

construim o clădire anexă care să fie utilizată pentru atelierul şcolar şi pentru depozitarea 

materialelor didactice. 

 

           1.2.4. EXIGENŢELE CALIFICĂRILOR OFERITE 

Una din priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar este acela de 

creştere a capacităţii de ocupare a forţei de muncă, precum şi combaterea excluderii sociale. 

Exigenţele se vor concretiza prin:  

 a. Adaptarea planificării educaţionale la nevoile de dezvoltare durabilă, integrată, economică 

şi socială, la nivel local, judeţean, regional şi naţional, precum şi la nevoile de dezvoltare personală şi 

profesională a elevilor.   

            b. Proiectarea şi elaborarea metodologiilor de examinare, evaluare şi certificare a 

competenţelor   dobândite.  

            c. Întărirea mecanismelor de asigurare a calităţii procesului de învăţământ, în vederea 

creşterii şanselor de integrare socio-profesională şi a dezvoltării capacităţilor de învăţare permanentă.  

 d. Îmbunătăţirea  calităţii educaţiei şi a procesului de predare-învăţare focalizat pe elev 

(elevul în centrul procesului de educaţie şi instruire). 

Misiunea  Şcolii Gimnaziale Spulber este să ofere educaţie la standarde de calitate generate 

de integrarea europeană a României, pentru desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a 

elevilor, în  vederea asigurării resurselor umane în domeniul profilurilor de pregătire, ca o condiţie a 

progresului economic şi cultural al comunităţii locale, în special,  şi al ţării noastre, în general. 

 

         1.2.5. OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

a). Tipul şcolii : este  şcoală  cu clasele CP-VIII, cu următoarele niveluri de şcolarizare : 

            Învăţământ preşcolar:  2 grădiniţe  cu  34 de  copii; 

Învăţămînt primar cu clase simultane, 75 elevi; 

Învăţămînt gimnazial clasele V-VIII – 4 clase – 76 de  elevi. 

b). Discipline opţionale: Geografie locală – clasele V-VI. 
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c). Predarea este normală, în limba română. 

d). Limbi străine studiate: Limba engleză (I) şi Limba franceză (II). 

1.2.6.  PARTENERIATE ŞI COLABORARE 

Programele de formare au vizat în principal dezvoltarea resurselor umane, dar nu numai. 

SCOPUL 
ORGANIZATOR/ 

PARTENER 
DOMENIUL 

Formarea continuă 

a cadrelor 

didactice 

Casa Corpului 

Didactic Vrancea 

Metode active de predare-învăţare 

O şansă pentru carieră 

Managementul calităţii 

Metode de lucru cu elevii capabili de performanţe 

Programe şi abilităţi curriculare  

Şcoala Gimnazială 

Spulber 

Iniţiere în utilizarea calculatorului 

Utilizarea resurselor online în procesul instructiv-

educativ 

Metode de învăţare centrate pe elev 

Formarea şi 

dezvoltarea 

educaţiei ecologice 

Şcoala Gimnazială 

Spulber 

- Amenajarea şi întreţinerea spaţiului verde al  

comunei 

- Recoltarea plantelor medicinale şi a fructelor de 

pădure 

 

Orientarea 

profesională a 

tinerilor 

Şcoala Gimnazială 

Spulber 

- Consilierea privind admiterea elevilor de clasa    

a VIII-a la licee şi şcoli profesionale 

 

 

1.2.7.  PARTENERIATE ŞI COLABORARE 

Elemente de identificare a unităţii şcolare 

              Denumirea şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPULBER  

Adresa: comuna Spulber, judeţul Vrancea – tel./fax 0237674076 

  E-mail: scg.spulber@gmail.com,     

  Web-site: www.spulber.ro 

Tipul şcolii: cursuri de zi 

Orarul şcolii: 8,00 – 14,00 – un singur schimb 
1.3. ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ŞCOLAR ANTERIOR  (2021-2022)  

    1.3.1. PERFORMANŢA ŞCOLARĂ 

a) Situaţia efectivelor de elevi:  

 

NIVEL 
CLASE 

(ANUL) 

ÎNSCRIŞI LA 

ÎNCEPUTUL 

ANULUI  

ŞCOLAR 

ÎNSCRIŞI LA 

SFÂRŞITUL 

ANULUI 

ŞCOLAR 

PROMO- 

VAŢI 

ÎN SITUAŢIA 

DE 

REPETENŢIE 

OBS 

 CP 15 13 13 -  

P
R

IM
A

R
 I 17 17 17 -  

II 14 14 14 -  

III 15 15 15 -  

IV 22 22 22 -  

TOTAL 83 81 81 -  

G
IM

N
A

Z
IA

L
 V 14 14 14 -  

VI 27 26 26 -  

VII 18 18 18 -  

VIII 12 12 12 -  

TOTAL 71 70 70 -  

 

mailto:scg.spulber@gmail.com,%20%20%20%20%20%20Web-site
mailto:scg.spulber@gmail.com,%20%20%20%20%20%20Web-site
http://www.spulber.ro/
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b) Prognoza evoluţiei efectivelor de elevi: 

CLASA 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 Observaţii 

CP 10 13 12 10  

I 14 10 13 12  

II 19 12 10 13  

III 15 19 12 10  

IV 17 14 19 12  

TOTAL 75 68 66 57  

V 19 17 14 19  

VI 14 19 17 14  

VII 27 14 19 17  

VIII 16 27 14 19  

TOTAL 76 77 64 69  

 

c) Rezultate  şcolare la sfârşitul anului şcolar 2021/2022:  

 Număr elevi înscrişi –    151 

 Număr elevi promovaţi (iunie 2022) –  151 

 Număr elevi repetenţi  (septembrie 2022)  -   0 

b) Rezultate  la evaluarea naţională:  

Elevi 

înscrişi 

Prezenţi Rezultate obţinute 

Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

12 12 5 3 - 1 2 1 

 

1.3.2. FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI 

a) Personalul didactic 

a.1.  Posturi / norme didactice: 
 

INDICATOR 

ÎNVĂŢĂMÂNT  

PREŞCOLAR 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

PRIMAR 

ÎNVĂŢĂMÂNT  

GIMNAZIAL 

 

TOTAL 

Număr posturi 

didactice, din care: 

 

2 

 

7 

 

9 

 

18 

 

Ocupate de titulari 

 

2 

 

5 

 

9 

 

16 

Suplinitori calificaţi  

- 

 

2 

 

- 

 

2 

Suplinitori 

necalificaţi 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

a.2. Catedre  rezervate  

 TOTAL: 1 

 Specialitatea :  

-     0,50   -   Director   

a.3. Personal didactic angajat:  

 Cadre didactice titulare: 16 

 Cadre didactice suplinitoare: 2 

 

a.4. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

  Personal didactic calificat   18    /  100 % 

  Gradul I                            9   /  50  % 

  Gradul II      4  /   22 % 

  Gradul  def.      4  /  22 % 

  Debutant                             1  /   6 % 

 

 

a.5. Distribuţia pe grupe de vechime: 
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VECHIME DEBUTANT 
3-5 

 ani 

6-10 

ani 

11-15 

ani 

16-20 

ani 

21-25 

ani 

26-30 

ani 

Peste 

30 ani 

Nr.  1  1 2 3 3 3 3 2 

 

a.6. Distribuţia pe grupe de vârstă şi sexe: 

 Sub 

25 

ani 

25 – 

29 

ani 

30-

34 

ani 

35-

39 

ani 

40-

44 

ani 

45-

49 

ani 

50-

54 

ani 

55-

59 

ani 

60 – 

65 ani 

Peste 

65 

ani 

TOTAL 

M - 1 - - 1 - - - - - 5 

F 1 1 3 1 2 3 2 1 2 - 14 

T 1 2 3 1 3 3 2 1 2 - 18 

 

a.7. Structura personalului didactic în funcţie de localitatea de domiciliu : 

 Ponderea personalului didactic cu domiciliul în Spulber -   80 % 

 Ponderea personalului didactic cu domiciliul în altă localitate şi face naveta zilnică 20 % 

 

a.8. Raportul dintre numărul  total de elevi / numărul total de norme didactice : 

 Preşcolar   18, 3 elevi / normă 

 Primar        14,7 elevi / normă 

 Gimnazial   12,65 elevi / normă 

a.9. Toate disciplinele sunt predate de  personal didactic calificat. 

 

 

 

 

 

1.3.3. REZULTATELE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI 

 Rezultate la concursuri şcolare (anul şcolar 2021-2022) 

Concursuri şcolare Faza locală Faza judeţeană Faza naţională 

Olimpiade 
Română   - 8 elevi 

Matematică – 6 elevi 

Română   - 2 elevi 

Matematică – 1 elev 

- 

- 

  

1.3.4. ACTIVITĂŢI EXTRACURICULARE (2021-2022) 

-    „1 Decembrie”-Ziua Naţională a României-concurs de poezii, afişe, desene, schiţe, dedicate 

evenimentului; 

- Spectacolul concurs „Tradiţii de Crăciun”- elevii şcolii azi colindă;  

- Pagini de istorie - Concursul „Unirea face puterea” (24 Ianuarie ); 

- 8 Martie – Ziua Femeii  - serbare şcolară; 

- Întreceri sportive: şah, tenis de masă, fotbal; 

- „Prietenii  naturii” – acţiuni de păstrare a unui mediu sănătos şi curat; 

- „Eroi au fost, eroi sunt încă!” – spectacol dedicat eroilor; 

- Concursuri, jocuri, excursii cu ocazia zilei de 1 Iunie. 

 1.4.  PRIORITĂŢI  NAŢIONALE: 

 Implementarea metodelor de învăţare centrată pe elev; 

 Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, instituţii şi ONG- uri; 

 Elaborarea şi dezvoltarea standardelor de formare profesională; 

 Formarea continuă (metodica specifică); 

 Asigurarea calităţii în educaţie prin predare – învăţare şi chiar cercetare care să contribuie la 

dezvoltarea personală şi profesională a elevilor; 

 Asigurarea orientării profesionale şi consilierii pentru construirea carierei; 

 Utilizarea tehnicii de calcul (TIC) în predare; 

 Asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă; 

 Oferirea de şanse egale în educaţie indiferent de naţionalitate, sex sau  minoritate; 
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 Realizarea unor  materiale didactice auxiliare pentru formare diferenţiată; 

 Asigurarea  condiţiilor pentru un învăţământ de calitate. 

1.5. PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE REGIONALE ŞI LOCALE: 

 Dezvoltarea capacităţii de orientare şcolară şi profesională ; 

 Dezvoltarea parteneriatului ŞCOALĂ - COMUNITATEA LOCALĂ; 

 Prognoze sectoriale  pe termen mediu şi lung; 

 Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar; 

 Creşterea abilităţilor generale; 

 Eficientizarea reţelei şcolare. 

 

                              II. ANALIZA    MEDIULUI      EXTERN 

  

            2.1.ASPECTE DEMOGRAFICE 

               

           Dinamica populaţiei 
Pe teritoriul comunei Spulber trăiesc aproximativ 1 200 locuitori, reprezentând cca 0,35 % 

din populaţia judeţului, densitatea medie a populaţiei fiind de cca 10 locuitori/km2 . 

Se constată o concentrare majoritară a populaţiei  în zonele centrale ale comunei,  cea mai 

mare densitate înregistrându-se în satele Spulber şi Carşocheşti-Corăbiţa.  

 Durata medie de viaţă  este de 72,14 ani, la persoanele de sex feminin fiind de 76,12 iar la 

cele de sex masculin, de 68,16 ani. 

În anul 2022, populaţia localităţii s-a menţinut  în echilibru, neînregistrându-se mari diferenţe 

între rata mortalităţii şi cea a natalităţii . 

Structura pe vârste a populaţiei din comună este de 285 persoane sub 14 ani,  98 persoane 

între 15-19 ani, 78 persoane între 20-30 ani, 483 persoane între 31 – 50 ani, 268 persoane peste 51 

ani. 

       

2.2.ASPECTE ECONOMICE 

 Potenţialul economic al localităţii este scăzut. Activitatea industrială se rezumă la prelucrarea 

primară a lemnului şi activităţi de tâmplărie. Ocupaţia principală a locuitorilor este agricultura, în 

special creşterea animalelor. 

 În perioada 2018 – 2022 numărul agenţilor economici activi a scăzut.  

 Din analiza indicatorilor economici deducem necesitatea acţiunilor de implementare a 

parteneriatelor şcoală-comunitate-agenţi economici-parteneri sociali în vederea dezvoltării ofertei 

educaţionale şi adaptarea acesteia la contextul socio-economic local. 

    

 

III. ANALIZA MEDIULUI INTERN 
 

3.1 PREDARE-ÎNVĂŢARE 

 

 Una din laturile esenţiale ale şcolii o reprezintă procesul de predare-învăţare în urma căruia 

elevii dobândesc competenţe profesionale, abilităţi şi îşi conturează personalitatea pentru viaţă. 

Majoritatea elevilor se adaptează uşor la schimbările apărute pe piaţa muncii interne şi externe. 

 Cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii de predare-învăţare pentru a răspunde 

stilurilor de învăţare individuale, abilităţilor, culturii şi motivării fiecărui elev. 

 Reuşita procesului de predare-învăţare este asigurată de formarea continuă a cadrelor 

didactice, utilizarea învăţării centrate pe elev şi pentru elevii cu nevoi speciale, implementatrea unui 

program de sprijin în învăţare, înfiinţarea de ateliere de lucru pe arii curriculare. 

          Cadrele didactice  folosesc metode activ-participative în desfăşurarea procesului instructiv-

educativ iar notarea la clasă este ritmică si formativă. Atmosfera din şcoli este una propice 

desfăşurării procesului de predare-învățare, există o bună înțelegere între cadrele didactice din 

comună, acționând împreună în interesul elevilor. Există o bună colaborare a personalului didactic cu 

elevii şi părinții acestora. 



 

 

10 

               Toate cadrele didactice au elaborat corect planificările anuale şi semestriale. 

    Rezultatele inspecțiilor de specialitate şi ale altor inspecții care au avut loc în unitatea de 

învățământ au fost evaluate cu calificativul „Foarte Bine” sau nota 10. 

               În cadrul şcolii, cadrele didactice au organizat ore de pregătire suplimentară adresate 

elevilor cu ritm lent de lucru sau pregătirea elevilor capabili de performanță, în vederea participării 

lor la evaluările nationale, concursurile şcolare, examene, olimpiade şcolare. 

 

3.2    ACTIVITATEA DE FORMARE – PERFECŢIONARE 

 

     Şcoala noastră are un colectiv didactic valoros ce se implică în creşterea nivelului de pregătire  

şcolară a fiecărui elev. Deşi în mediul rural condițiile de învățare sunt mai dificile, cadrele didactice 

depun eforturi susținute pentru ca toți elevii să fie formați, instruiți şi pregătiți pentru viață. 

Personalul didactic este astfel interesat de formarea continuă şi participă la acest tip de activități pe 

plan local, județean şi național. 

Activitatea de formare continuă şi perfecționare profesională a fost coordonată de Comisia de 

Mentorat Didactic constituită la nivelul şcolii. Pentru a da coerență activității de perfecționare, 

proiectarea şi organizarea activităților de formare au avut la bază Programul activităților de formare 

continuă şi de inițiere profesională a personalului didactic şi didactic auxiliar pentru anul şcolar 

2021-2022 propus de I.S.J. şi C.C.D. Vrancea. Obiectivul Comisiei de perfecționare este informarea 

optimă a tuturor cadrelor didactice privind desfăşurarea cursurilor de formare continuă. Comisiile 

pedagogice  reprezită o bună modalitate de organizare a activităților de formare continuă, clarificând 

probleme punctuale, constituindu-se în forme reale de perfecționare a cadrelor didactice, indiferent 

de experiență. Conectarea permanentă la nou se realizează prin prezentare de referate şi mai ales prin 

activități demonstrative. S-au dezbătut diferite metode şi instrumente de evaluare.   

         În şedințele Consiliului Profesoral li s-au prezentat cadrelor didactice atât condițiile de înscriere 

şi obținere a definitivării în învățământ şi a gradelor didactice cât şi ofertele de formare continuă 

venite din partea C.C.D sau a altor furnizori de formare. Formarea continuă a personalului a avut ca 

țintă „Creşterea calității pregătirii profesional- ştiințifice şi metodice a cadrelor didactice”. 

Formarea continuă a cadrelor didactice a pornit de la exacta lor informare prin punerea la dispoziție a 

documentelor şi informaţiilor din materialele primite de la ISJ şi CCD. Toate cadrele didactice au 

participat la activitățile comisiilor şi a cercurilor pedagogice de specialitate.  

           

 

 

3.3    COMPORTAMENT SOCIAL 

Elevii au avut în anul şcolar 2021-2022 în general un comportament social corespunzător şi 

manifestă şi în acest an şcolar o atitudine civică şi civilizată, respectând normele codului etic  si 

prevederile cuprinse in REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ. Există unele carenţe pe 

care conducerea şcolii şi comisia diriginţilor le monitorizează permanent, acţionând prin strategii 

pedagogice adecvate pentru diminuarea şi chiar eliminarea acestora, o contribuţie esenţială având  

Comisia de prevenire şi combatere a violenţei împreună cu echipa managerială.  

            Starea disciplinară este relativ bună, fără abateri disciplinare majore.   Elevii cunosc 

prevederile Regulamentului de Ordine Interioară de la începutul noului an de învăţământ 

preuniversitar, nu înregistrează abateri de la comportamentul civilizat, meritorie fiind implicarea 

diriginţilor şi a profesorilor de serviciu în educarea şi supravegherea permanentă a elevilor.  

Frecvenţa elevilor nu ridică   probleme deosebite, elevii care au înregistrat absenţe 

nemotivate au fost monitorizaţi, diriginţii au identificat cauzele şi au fost găsite soluţiile de rezolvare 

a problemelor. Se va monitoriza numărul de absenţe, săptămânal, pe elev, clasă, urmând a se lua 

măsurile necesare pentru îmbunătăţirea frecvenţei elevilor. 

În şcoală comportamentul este civilizat, decent, atât din partea elevilor cât şi a cadrelor 

didactice. Există receptivitate la recomandările făcute, iar unele cadre didactice manifestă şi iniţiative 

personale pentru activităţile extracurriculare şi chiar privind actul decizional şi managementul în 

echipă. Elevii nu au uniforme personalizate dar ţinuta vestimentară este decentă. 
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3.4     MATERIALE ŞI RESURSE DIDACTICE 

  

a. mobilier şcolar adaptat sălilor de clasă; 

 b. teren de sport; 

 c. materiale didactice pentru toate ciclurile de învăţământ; 

 d. biblioteca şcolară dispune de peste  2 500 volume; 

  e. aparatură şi birotică.   

 

3.5. CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ / ÎN CARIERĂ 

 

Situaţiile în care tinerii au probleme, cresc foarte rapid, obligând societatea să caute şi să 

găsească soluţii; factorii care dezvoltă aceste probleme trebuie luaţi foarte în serios în atenţie, ei vor 

marca exprimarea obiectivelor consilierii. Trebuie identificate influenţele sociale, educaţionale, 

economice care acţionează în această lume în continuă schimbare.  

Consilierea presupune:  

- analizarea caracteristicilor personale şi factorilor implicaţi în dezvoltarea carierei: personali, 

sociali, favorabili-nefavorabili, interni-externi;  

- estimarea potenţialului de schimbare personală şi profesională; diferenţa dintre aspiraţii, 

interese şi posibilităţi, raportul dintre competenţele personale şi comanda socială; 

- corelarea cerinţelor de formare profesională cu posibilităţile proprii. 

 În şcoala noastră consilierea şi orientarea şcolară în carieră a elevilor este realizată de 

profesorii diriginţi în colaborare cu consilierul educativ al şcolii şi cu reprezentanţii partenerilor 

economici şi ai instituţiilor de învăţământ liceal şi profesional. Profesorii diriginţi îşi proiectează 

activitatea de consiliere la începutul fiecărui an şcolar.  

 

3.6. CALIFICĂRI ŞI CURRICULUM 

  

Calificările, Standardele de Pregătire Profesională şi Curriculum-ul prevăzute în noul Sistem 

Român Naţional al Calificărilor Profesionale (SRNCP), elaborate de Ministerul Educaţiei în 

colaborare cu angajatori reprezentativi pentru toate profilurile din ţară, răspund nevoilor actuale de a 

furniza sectoarelor economice, forţă de muncă pregătită, eficientă, uşor de format şi flexibilă, potrivit 

schimbărilor de pe piaţa muncii.   

 Curriculum-ul oficial   reprezintă ansamblul documentelor de tip reglator în cadrul cărora se 

consemnează datele esenţiale privind procesele educative şi experienţele de învăţare pe care şcoala le 

oferă elevului. Curriculum-ul oficial are următoarele componente: 

-documentele de politică educaţională care consemnează idealul educaţional şi finalităţile 

sistemului de învăţământ; 

-finalităţile pe niveluri de şcolaritate care descriu specificul fiecărui nivel de şcolaritate 

reprezentând repere pentru elaborarea programelor şcolare şi pentru orientarea demersului 

didactic; 

-planul- cadru cuprinzând schemele orare pentru fiecare ciclu de şcolaritate precum şi  pe 

filiere şi pe profiluri; 

-programele şcolare unitare pentru disciplinele din curriculum-ul de bază, iar pentru 

curriculum-ul la decizia şcolii şi curriculum-ul de dezvoltare locală s-a lăsat posibilitatea 

reflectării personalităţii şi necesităţilor şcolii; 

-manuale şi mijloace auxiliare pentru uzul  elevilor; 

-ghiduri şi alte materiale complementare pentru profesori; 

-instrumente de evaluare elaborate la nivel naţional sau la nivel local; 

-alte elemente de curriculum oficial. 

Proiectarea curriculum-ului la decizia şcolii precum şi a unor elemente ale curriculum-ului de 

dezvoltare locală presupune o muncă laborioasă pe care o face profesorul de specialitate  în 

cooperare cu colegii de catedră şi cu consultarea elevilor, părinţilor, autorităţilor locale şi partenerilor 

economici.                                                                                                                                                                                                                           
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 Punerea în valoare a măiestriei didactice a profesorului se face prin combinarea optimă a 

factorilor educaţionali în dirijarea efectivă a învăţării rezultând astfel curriculum- ul realizat. 

 Dovezile scrise ale realizării curriculum- ului sunt cuprinse în documentele şcolare oficiale 

(cataloage, foi matricole), rapoarte de activitate, condică de prezenţă, procese- verbale etc.  

 

3.6. RESURSE FIZICE ŞI UMANE 

 

3.6.1. RESURSE FIZICE 

a). Şcoala Spulber dispune de 2 localuri: localul vechi construit în anul 1964 şi reabilitat în anul 2012 

şi un local nou, cu două săli de clasă, destinat claselor din învăţământul primar. Şcoala Carşocheşti 

funcţionează în localul construit în anul 1976 împreună cu Grădiniţa Carşocheşti. Şcoala Ţipău 

funcţionează într-o casă naţionalizată. Şcoala Păvălari funcţionează într-o casă veche, fiind în curs de 

construcţie un local nou. În anul 2014 a fost dat în folosinţă un local nou pentru Grădiniţa Spulber. 

ELEMENTE DE DOTARE 

  a). Mobilierul şcolar este în cantitate suficientă, într-o stare medie; 

  b). Biblioteca şcolară dispune de peste  2 500  volume;  

  c). Numărul calculatoarelor este  16, din care:  

- 15 utilizate de elevi în cadrul unui laborator de informatică; 

- 1  pentru administraţie-secretariat. 

                         d).1 copiator şi imprimante în fiecare clasă; 

 total săli de studiu:  13 

 ateliere şcolare:  0 

 

 Gradul de încărcare al şcolii: 

 indice de ocupare:   1 

 numărul de schimburi pe zi: -preşcolari: 1 schimb  

    - primar: 1 schimb 

                                               - gimnaziu: 1 schimb 

      

 

 Şcoala Gimnazială Spulber este şcoală coordonatoare pentru următoarele unităţi şcolare: 

   - Grădiniţa Spulber  -  învăţământ preşcolar; 

              - Şcoala Carşocheşti   - învăţământ primar; 

              - Grădiniţa Carşocheşti   - învăţământ preşcolar; 

              - Şcoala Ţipău   -   învăţământ primar; 

              - Şcoala Păvălari   - învăţământ primar. 

.  

                      

3.6.2. RESURSE UMANE 
a). Personalul didactic angajat: 

 Cadre didactice titulare   16 

 Cadre didactice suplinitoare        2 

 

b) Personalul didactic auxiliar 

b.1. Total personal didactic auxiliar:  1 

b.2. Distribuţia 

Funcţia Număr personal Calificat Studii Obs. 

Secretar 1 Da Superioare  

 

b.3. Gradul de acoperire a posturilor existente conform normativelor  100  %. 
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c) Personalul de conducere 

c.1. Numărul directorilor:   1 

Conform normativelor: 1 

Existente în unitate:      1 

c.2. Informaţii privind directorii: 

FUNCŢIA SPECIALITATEA 
GRAD / VECHIME 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 

CURSURI DE 

MANAGEMENT / 

FORME ABSOLVITE 

DIRECTOR 

PROFESOR 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

PRIMAR 

I / 23 
Management 

educaţional  

CONSILIER  

EDUCATIV 
LIMBA ENGLEZĂ DEF / 10 CRED 

 

d) Personal nedidactic (administrativ) -    Total:  7 

 

  Distribuţia  

FUNCŢIA NUMĂR PERSONAL CALIFICARE STUDII 

INGRIJITOR 6 DA G 

MUNCITOR 1 DA SC.PROF 

            

 Gradul de acoperire  conform normativelor în vigoare: 100 % 

 Raportul dintre totalul normelor  didactice şi totalul personalului nedidactic  7,09%. 

 

IV. ANALIZA SWOT  
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

    Resurse materiale şi umane 

Şcoala noastră dispune de un minilaborator de informatică, 

tablete educaţionale, videoproiectoare în sălile de clasă şi de 

materiale didactice  suficiente. 

Spaţii şcolare dotate cu mobilier corespunzător 

Personal calificat şi experimentat 

 Calitatea procesului de predare-învăţare 

Cadre didactice bine pregătite metodic cât şi în utilizarea 

echipamentelor   din dotarea şcolii 

Alegerea atentă şi competentă a manualelor şcolare 

Proiectarea activităţilor de predare-învăţare conform cerinţelor 

actuale 

Elaborarea curriculum-ului la decizia şcolii şi de dezvoltare 

locală 

Utilizarea strategiilor de învăţare diverse 

Cursuri de perfecţionare 

Organizarea unor activităţi pentru examenul de absolvire 

Rezultate bune la olimpiade şi concursuri şcolare 

 Management  

Utilizarea rapoartelor de analiză şi autoevaluare 

Strategie adecvată pentru dezvoltarea şcolii 

    Resurse materiale şi umane 

Resurse financiare insuficiente 

Motivaţie materială redusă a 

cadrelor didactice 

Implicarea nesatisfăcătoare a 

comunităţii locale în viaţa 

şcolii 

Procentaj relativ mare de elevi 

ce manifestă dezinteres faţă de 

învăţământ în general 

Lipsa unui laborator de fizică-

chimie dotat modern 

Elevi cu dotare intelectuală 

foarte modestă 

Lipsa cabinetului logopedic 

sau de consiliere  

Lipsa unei săli de sport 

Spaţii şcolare insuficiente 

   Calitatea procesului de 

predare-învăţare 

Unii elev nu ating standardele 



 

 

14 

Încheierea de parteneriate cu agenţii economici,  primărie şi alte 

instituţii şi organisme economico-sociale 

Acţiuni de popularizare a şcolii: pliante, întâlniri cu elevii şi cu 

profesorii din şcolile generale din zonă 

Gestionarea corespunzătoare a conflictelor din cadrul şcolii 

Includerea şcolii în programe de dezvoltare 

de performanţă 

Aplicarea încă în mică măsură 

a învăţării centrate pe elev 

Diversificarea insuficientă a 

metodelor de evaluare 

Insuficienta dezvoltare a 

sistemului de evidenţă a 

progresului elevilor pe 

perioada şcolarizării 

Incompleta identificare şi 

soluţionare a problemelor 

elevilor cu nevoi speciale 

OPORTUNITĂŢI PERICOLE 

Dezvoltarea în zonă a întreprinderilor mici de prelucrarea 

lemnului 

Mijloace de comunicare şi informare modernă (internet) 

Conversia profesională prin programe de formare 

Conştientizarea cadrelor didactice în legătură cu indicatorii de 

bună practică în raport cu instrumentele de evaluare 

Implementarea unui program de sprijin pentru elevii cu nevoi 

speciale 

Popularizarea rezultatelor şcolii în oferta educaţională 

Continuarea  subfinanţării 

învăţământului 

Înrăutăţirea condiţiilor 

materiale ale populaţiei şcolare 

Lipsa motivaţiei pentru 

continuarea studiilor 

Şcolarizare non-stimulatoare 

Imbătrânirea colectivului 

didactic 

Scăderea efectivului de elevi 

din cauza migraţiei şi a scăderii 

natalităţii 
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V. ASPECTE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE 

Rezultatele autoevaluării Concluzii şi aspecte care necesită dezvoltare 

Resurse umane şi materiale 

La nivelul şcolii există preocupări ce vizează 

desfăşurarea unor activităţi de revigorare a 

meseriilor tradiţionale prin înfiinţarea unor 

cercuri de sculptură în lemn şi confecţionare de 

buciume 

Asigurarea posturilor cu cadre didactice 

calificate 100% 

Propunerea de buget către administraţia locală 

în concordanţă cu nevoile şcolii 

Calitatea procesului de învăţare 

Majoritatea elevilor dobândesc noi competenţe 

care le permit acestora o adaptare rapidă la 

schimbările apărute în organizarea muncii. 

Atitudinea pozitivă, cooperantă şi relaţia bună 

cu profesorul la majoritatea elevilor 

Folosirea unor game variate de strategii de 

predare şi învăţare pentru a răspunde stilurilor 

de învăţare individuale, abilităţilor, culturii şi 

motivării fiecărui elev 

Folosirea metodelor activ participative  

Management 

Climatul psiho-social în unitate este favorabil 

Relaţionarea şi comunicarea în cadrul şcolii este 

bună, deciziile sunt acceptate 

Realizarea unor analize periodice şi luarea 

măsurilor de ameliorare ce îmbunătăţesc 

activitatea în şcoală 

Evaluările interne sunt corelate cu cele externe 

şi se monitorizează întreaga activitate de 

evaluare  

Resurse umane şi materiale 

Asigurarea ambientului educaţional în care se desfăşoară 

activitatea didactică 

Dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea din cadrul 

cercului de sculptură 

Implicarea mai mare a cadrelor didactice în gestionarea 

resurselor 

 

 

 

Calitatea procesului de învăţare 

Accentuarea calităţii în toate activităţile organizate pentru 

elevi şi cu elevii în vederea sporirii dimensiunii civice a 

educaţiei oferite de şcoală 

Utilizarea în mai mare măsură a învăţării centrate pe elev 

Pentru elevii cu nevoi speciale implementarea unui 

„program de sprijin în învăţare” 

Continuarea participării profesorilor la cursuri de formare 

 

 

 

Management 

Dezvoltarea ideii de echipă 

Implicarea cadrelor didactice în elaborarea proiectelor de 

dezvoltare instituţională 

Dezvoltarea parteneriatului părinte-şcoală 

Informarea părinţilor despre noile orientări în domeniul 

educaţiei 

Valorificarea în mai mare măsură a parteneriatelor 

încheiate cu diferiţi agenţi economici 

Încheierea de contracte parteneriale cu agenţi puternici din 

zonă 

 

  

 

 

 

VI. PLANUL OPERAŢIONAL 
 

6.1. ACŢIUNI PENTRU ŞCOALĂ: 
  

- OBIECTIVE SPECIFICE ŞI ŢINTE  

 

PRIORITATEA NR. 1.  

 

ÎMBUNĂTĂŢIREA    CALITĂŢII ACTULUI DE PREDARE – ÎNVĂŢARE 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC  NR. 1 

 

 Înţelegerea temeinică a conceptului de învăţare centrată pe elev  şi de a elabora strategii de 

implementare a acestui concept. Cunoaşterea planurilor cadru de învăţământ, a standardelor de 

pregătire, a curriculelor . 
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REZULTATE AŞTEPTATE (ŢINTE) 

 

 Identificarea unei game complexe de strategii de predare la nivelul catedrelor.  

 Identificarea stilurilor de învăţare ale elevilor.      

 Elaborarea la nivelul fiecărei catedre a proiectelor de lecţii şi a materialelor de studiu în 

funcţie de stilurile de învăţare ale elevilor.      

 Parcurgerea cursurilor de formare (grade didactice, cursuri de perfecţionare, dezvoltare de 

noi competenţe etc.) de către toate cadrele didactice.  

 Dobândirea de abilităţi de utilizare a calculatorului în activitatea de predare - învăţare de către 

toate cadrele didactice.   

 Participarea cadrelor didactice la toate întâlnirile metodice de specialitate.     

 Fiecare cadru didactic va efectua asistenţe la colegii de aceeaşi specialitate sau la colegii de 

altă specialitate.                                                                                   

 Normele didactice vor fi acoperite  cu personal didactic calificat în proporţie de 100 % . 

 Raportul elevi / cadru didactic va fi  în medie 12,5 – 14, în jurul mediei pe judeţ. 

 Cadrele didactice  se vor înscrie la examenele de obţinere a gradelor didactice în cadrul 

termenelor prevăzute în metodologia în vigoare.      

 Personalul didactic va participa la toate stagiile de perfecţionare didactică şi ştiinţifică 

prevăzute de actele normative în vigoare.                                              

 Implicarea personalului din învăţământ în activitatea didactică şi ştiinţifică (masterat, 

doctorat, activităţi susţinute în cadrul catedrelor de specialitate, publicaţii, elaborare de 

manuale, mijloace didactice auxiliare, participări la sesiuni ştiinţifice etc.)   

 Cadrele didactice vor realiza proiectarea demersului didactic respectând reperele 

metodologice în vigoare, vor adopta un sistem coerent de evaluare, utilizând metode 

alternative conform standardelor prevăzute în curriculele naţionale.    

 Se vor elabora curricule pentru discipline opţionale care vor fi aprobate de Inspectoratul 

Şcolar în proporţie de 100 %.       

Se va asigura existenţa planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare, în precum şi a 

auxiliarelor curriculare (manuale, caiete de lucru, ghiduri, culegeri de probleme). 

 

PRIORITATEA NR. 2.  

 

DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC  NR. 2 

 

Dezvoltarea  competenţelor profesorilor consilieri (diriginţi) în utilizarea unor instrumente 

specifice, cunoaşterea şi vehicularea informaţiilor certe despre lumea ocupaţiilor şi valorificarea 

fiecărei discipline şcolare în această direcţie. 

 

REZULTATE AŞTEPTATE (ŢINTE): 

 

 Pregătirea prin cursuri de formare a  profesorilor diriginţi din şcoală; 

                                                                                                 

 Elaborarea unor suporturi informaţionale necesare diriginţilor în activitatea de consiliere şi 

orientare (3 materiale auxiliare/ an pentru activitatea diriginţilor) .  

                                                                                     

 Îmbunătăţirea abilităţilor profesorilor de a valorifica mai eficient valenţele fiecărei discipline 

în consilierea privind cariera.        

 Pregătirea a cel puţin 2 profesori ca formatori pentru educaţia adulţilor.  
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PRIORITATEA NR. 3.  

 

CREŞTEREA ABILITĂŢILOR CHEIE ŞI PROFESIONALE. CREŞTEREA EFICIENŢEI 

ACTIVITĂŢII DE PREDARE - ÎNVĂŢARE 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC  NR. 3 

 

 Dezvoltarea competenţelor specifice, de comunicare (inclusiv într-o limbă străină), 

dezvoltarea gândirii critice (creatoare) şi rezolvare de probleme, dezvoltarea spiritului de echipă, 

igiena şi securitatea muncii, organizarea locului de muncă, abilităţi antreprenoriale şi manageriale, a 

abilităţilor manageriale a timpului şi de management de proiect şi managementul calităţi, conduită 

civică. 

REZULTATE AŞTEPTATE (ŢINTE) 

 

 Toţi absolvenţii şcolii se vor integra într-o treaptă superioară de  şcolarizare.    

 Rata de promovabilitate pe an şcolar va fi în creştere de la un an la altul. 

 Rata medie de repetenţie se va reduce de la an la an şi va fi sub rata medie pe judeţ. 

 Se va monitoriza situaţia elevilor după absolvirea clasei a VIII-a. 

 Frecvenţa medie pe şcoală se va cifra la 97 – 98 %. 

 Ponderea elevilor cu note scăzute la purtare se va reduce  de la an la an şi nu va fi mai mare 

de 4 – 5 %. 

 

 

 

PRIORITATEA NR. 4.  

 

DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ– COMUNITATE LOCALĂ 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC  NR. 4 

 Formarea abilităţilor necesare pentru creşterea eficienţei lucrului în parteneriat cu 

comunitatea locală în vederea sprijinirii unităţilor şcolare din cadrul localităţii. Dezvoltarea relaţiilor 

de parteneriat  la nivel naţional şi internaţional.  

 

REZULTATE AŞTEPTATE (ŢINTE): 

 

Întărirea importanţei  Şcolii Spulber în perspectiva economică şi socio – culturală a  comunei 

Spulber şi a zonei astfel ca oferta curriculară -  de şcolarizare să concorde cu nevoile locale de 

formare profesională, cel puţin la nivelul de 75 %.         

Stabilirea de contracte  (protocoale, parteneriate) durabile cu agenţi economici reprezentativi 

din zonă  pentru amenajarea unui spaţiu destinat atelierului şcolar unde să-şi desfăşoare activitatea 

cercul de confecţionare buciume. 

Realizarea de relaţii de parteneriat pe termen lung cu unităţi şcolare similare din ţara noastră 

sau din alte ţări . 

 

PRIORITATEA NR. 5.  

 

PROGNOZE SECTORIALE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC  NR. 5 

 

Cunoaşterea temeinică a pieţei muncii din zonă, a aşteptărilor agenţilor economici privind 

aspiraţiile elevilor din învăţământul gimnazial precum şi a competenţelor absolvenţilor din sistemul 

învăţământului profesional şi tehnic. Cunoaşterea nevoilor comunităţii privind competenţe şi abilităţi 

noi. 
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REZULTATE AŞTEPTATE (ŢINTE) 

 

 Bază de date cu prognoze sectoriale privind piaţa muncii din zonă şi la nivel naţional.  

 Bază de date privind evoluţia populaţiei şcolare, grupa de vârstă 10 – 15 ani. 

 

PRIORITATEA NR. 6.  

 

PREVENIREA ŞI REDUCEREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC  NR. 6 

 

Cunoaşterea factorilor de risc în apariţia fenomenului de absenteism şi abandon şcolar. 

 

REZULTATE AŞTEPTATE (ŢINTE) 

 

 Elaborarea unor studii privind grupele de risc din punct de vedere al abandonului şcolar. 

 Elaborarea unor strategii de acţiune pe termen scurt şi mediu cu menirea de a asigura  

  tuturor celor care intră în şcoală însuşirea cel puţin  a unui volum minimal de cunoştinţe. 

 

      

 

PRIORITATEA NR. 7.  

 

EFICIENTIZAREA REŢELEI ŞCOLARE 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC  NR. 7 

 

 Realizarea planului de şcolarizare la nivelul aprobat . 

 

REZULTATE AŞTEPTATE (ŢINTE) 

 

 Înfiinţarea claselor de elevi conform legislaţiei în vigoare.  

 

PRIORITATEA NR. 8.  

 

CREŞTEREA INTERESULUI ELEVILOR ŞI CADRELOR DIDACTICE PENTRU 

REALIZAREA DE ACTIVITĂŢI EDUCATIVE CARE SĂ PROMOVEZE PRACTICILE 

DEMOCRATICE 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC  NR. 8 

 

 Crearea cadrului potrivit manifestarii personalitatii elevilor si interiorizarii valorilor morale. 

. 

REZULTATE AŞTEPTATE (ŢINTE) 

 

   Implicarea activă a Consiliului elevilor în viaţa şcolii, pe tot parcursul anului şcolar. 

 Imbunatatirea relatiilor dintre elevi in cadrul scolii. 

 Fluidizarea comunicarii elevi-cadre didactice. 

 Cresterea interesului elevilor si cadrelor didactice pentru activitatile de consiliere si orientare. 

 Imbunatatire performantelor elevilor la concursurile extracurriculare. 

 Mentinerea  curateniei in perimetrul scolii si pastrarea in conditii bune a mobilierului din 

clasa. 
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 Schimbarea atitudinii elevilor fata de ceilalti si faţă de mediul inconjurator, prin adoptarea 

unei atitudini potrivite situatiei date. 

 Eficientizarea activitatii Consiliilor claselor, a comitetelor de parinti. 

 Cunoasterea de catre elevi şi părinti a legislatiei scolare. 

 Promovarea scolii in comunitate prin initiativele de la nivelul ei. 

  

PRIORITATEA NR. 9.  

 

MANAGEMENTUL LA NIVELUL ŞCOLII ŞI AL CLASEI   

 

OBIECTIVUL STRATEGIC  NR. 9 

 

 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării 

activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari 

 

REZULTATE AŞTEPTATE (ŢINTE) 

 

 Personalul şcolii aplică documentele de politică educaţională elaborate extern şi intern, a 

regulamentelor în vigoare, ordinele, notele şi precizările ISJ, respectiv ME.   

 Eficientizarea activităţii Consiliilor claselor, a comitetelor de părinţi. 

 Vizibilitatea şcolii şi a rezultatelor ei la nivelul comunităţii şi în afara acesteia. 

 Îmbunătăţirea activităţii comisiilor şi colectivelor de lucru. 

 Toate şedinţele se desfăşoară respectând legislaţia şi normativele în vigoare. 

 Colectarea datelor necesare completării Raportului CEAC. 

 

PRIORITATEA NR. 10.  

 

DEZVOLTAREA RESURSELOR MATERIALE ALE  ŞCOLII 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC  NR. 10  

 

Îmbunătăţirea condiţiilor oferite pentru desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul procesului de 

predare – învăţare. 

 

REZULTATE AŞTEPTATE (ŢINTE) 

 

  Dotarea în proporţie de cel puţin 80 % cu mijloace de învăţământ prevăzute de normativele 

de dotare minimală în vigoare pentru fiecare disciplină sau arie curriculară din planul de 

învăţământ.          

 Asigurarea pentru fiecare şcoală a cel puţin unui calculator performant.     

 Dotarea laboratorului de informatică de la Şcoala Gimnazială Spulber cu o reţea de 

calculatoare.  

 Toate şcolile vor dispune de spaţiul necesar pentru desfăşurarea activităţii într-un schimb pe 

zi, dimineaţa. 

 Şcolile vor avea autorizaţie sanitară;        

 Baza materială va avea asigurate toate condiţiile igienico – sanitare şi de protecţia muncii, 

conform actelor normative în vigoare.      

 Mobilierul şcolar va fi înlocuit în proporţie de 100 % cu mobilier care să respecte condiţiile 

ergonomice.       

 Biblioteca şcolară va fi dotată cu titluri noi de carte, adecvate nivelului nostru de învăţământ 

şi cu soft educaţional, conform normativelor în vigoare pentru evidenţa fluxului de elevi. 

Biblioteca va fi dotată cu mobilier adecvat.   

 Creşterea randamentului instalaţiei de încălzire a şcolii 
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 Se va asigura dotarea  secretariatului cu un copiator, un calculator şi o imprimantă cu soft-ul 

necesar.       

 Se va studia posibilitatea construcţiei unei săli de sport.  

     

6.2. PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR 
  

A. ÎNVĂŢĂMÂNT     PREŞCOLAR     - 2  clase -    27 de elevi 

B.  ÎNVĂŢĂMÂNT    PRIMAR             - 6  clase cu predare simultană – 68 elevi 

C. ÎNVĂŢĂMÂNT    GIMNAZIAL       - 4  clase  - 77 de elevi 

  

 

     6.3 PLANUL DE PARTENERIAT    

 
         Şcoala va continua relaţia de parteneriat cu societatea: OBŞTEA  SPULBER  cu sediul în 

comuna Spulber şi cu activitate productivă preponderentă în Spulber şi cu Primăria Spulber.  
     
      6.4 PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI 

 
 Forme de perfecţionare a personalului didactic din şcoala noastră: 

  - cursuri de formare continuă pentru obţinerea gradelor didactice, a specializărilor etc. 

  - cursuri de formare continuă prin CCD, comisii metodice, consilii profesorale cu  

     temă, autoperfecţionare. 

    

 

Anul şcolar 

Perfecţionare prin 

examene de definitivat, 

grade didactice, doctorate 

Cursuri de 

perfecţionare 

obligatorie (la 5 ani) 

Alte cursuri 

2022-2023 1 4 5 

2023-2024 1 3 2 

2024-2025 1 2 4 

2025-2026 2 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

VII. CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE 
 

7.1 ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE PENTRU ELABORAREA   

PDI 
Pentru elaborarea planului de acţiune al şcolii au fost consultate şi cunoscute următoarele 

niveluri: 

Ministerul Educaţiei; 

Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI); 

Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI); 

Resursele materiale, umane şi financiare ale şcolii. 

Nivelurile interne şi externe consultate facilitează eleborarea planurilor strategice pe termen 

lung pentru învăţământul preuniversitar din România, având drept scop asigurarea corespondenţei 

între cererea actuală şi viitoare de abilităţi şi competenţe pe piaţa muncii din regiunea noastră dar şi 

pentru contextul de politici şi dezvoltări la nivel european. 
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 Şcoala Gimnazială Spulber a elaborat PAS în concordanţă cu realităţile locale având ca ţintă 

atingerea obiectivelor formulate la capitolele anterioare. 

 În elaborarea PAS există uneori constrângeri deoarece nu există o informare exactă a 

problemelor din reţelele externe şi interne iar în realitate în învăţământul românesc formarea 

profesională nu este bazată în totalitate pe cerere.  

 Cu toate neajunsurile existente pe plan regional şi local colectivul de elaborare a PAS-ului 

din şcoala noastră a încercat şi reuşit să elaboreze un document flexibil şi adaptabil la cerinţele locale 

şi regionale. 

 

7.2 ORGANIZAREA  ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ŞI 

ACTUALIZARE   PDI 
 

 Managementul şcolii urmăreşte derularea programului în şcoală şi colaborarea cu partenerii 

economico-sociali şi întocmeşte raportul de autoevaluare stabilind periodic punctele tari şi punctele 

slabe ale şcolii şi pe baza acestora planul de îmbunătăţire a activităţii cu ţinte şi responsabilităţi 

precise. 

 Planul de îmbunătăţire a activităţii şcolii este amendat cu propunerile evaluatorilor externi 

(Raportul Inspectoratului Şcolar, Raportul expertului ARACIP) precum şi cu propunerile partenerilor 

economico-sociali. 

 Monitorizarea situaţiei absolvenţilor şcolii (angajaţi, continuare studii, şomeri etc.) oferă 

feed-back pentru prognozarea evoluţiei cererii de muncă pe calificări pentru actualizarea PDI. 


