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1. Prezentarea Organizaţiei Şcolare 
 

1.1 . Scurt  Istoric 

 

 Şcoala funcţionează într-o clădire tip conac, construită în sec. XVIII. 

între anii 1740-1760 în stil baroc, de familia Teleki. Proprietarul cel mai 

renumit al castelului a fost contele Teleki Sándor, care a invitat în castelul 

din Coltău multe personalităţi de seamă ai secolului XIX., cum ar fi 

scriitorul maghiar Jókai Mór, pedagogul Lővey Klára, compozitorul Franz 

Liszt. În 1848 la Coltău şi-a petrecut luna de miere poetul Petőfi Sándor şi 

soţia lui Szendrey Júlia.  

Între anii 1930-1960, aici au învăţat toţi maghiarii din zona 

Chioarului având internat şi o sală de mese. Din arhiva şcolii reiese că în 

acea perioadă în clasele V-VIII au fost înscriţi 80 de elevi. După ce s-a 

desfiinţat internatul, în clasele V-VIII au fost integraţi şi copii de etnie 

rromă, astfel în fiecare clasă erau 2-3 până la 6 elevi rromi. 

În aceste clase s-a predat in limba maghiară, iar din anul 1983 ? s-au 

înfiinţat două secţii ( secţia maghiară şi română) deoarece numărul copiilor 

rromi a crescut. În clasele I-IV, copii rromi învăţau în limba română într-o  

clădire a bisericii reformate care a avut trei săli; într-o sală era grădiniţa, iar 

în două săli funcţionau clasele I-IV în două schimburi. Deoarece numărul 

copiilor de etnie rromă este în continuă creştere, spaţiul şcolar a devenit 

insuficient, iar din anul 2004 clasele I-IV si grădiniţa s-au mutat într-o hală 

amenajata de primărie şi de Fundaţia Procaritas. În această hală s-au 

amenajat 6 săli de clasă, s-a introdus gazul, apa şi încălzirea centrală. 

Mobilierul, pereţii despărţitori, uşi, covoare au fost donate de Fundaţia 

Procaritas. 

La şcoala matcă, din centrul satului, din anul 1990 se desfăşoara 

procesul instructiv-educativ în 14 săli de clasa, direcţiune şi sala 

profesorală. Grădiniţa şi clasele a I-a şi a III-a funcţionează în clădirea 

muzeului (nr. 2) care aparţine tot de conac. În şcoala matcă învaţă elevii I-

VIII (secţia maghiară) şi V-VIII (secţia română). Şcoala matcă a fost 

renovată în 1980, 1997, 1998. In 1998 s-a introdus gazul metan, încălzirea 

fiind asigurată de convectoare. 

Aparţine de noi şi Şcoala din Cătălina, care are 2 săli de clasă, 1 

pentru clasele I-IV. (simultan), 1 pentru grădiniţă.  

În 2004 şcoala noastră a participat la Proiectul pentru Învăţământul 

Rural, a cărui obiectiv principal a fost obţinerea de schimbări conceptuale 

şi practice în procesul didactic, de predare-învăţare, în toate şcolile din 

mediul rural. În această formă de instruire, cadrele şcolii noastre au 
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beneficiat de metode, materiale şi oportunităţi de formare printr-un 

program de dezvoltare profesional, oferit la nivelul fiecărei şcoli. 

În 2005-2006,  am participat la programul PHARE „Acces la 

educaţie pentru grupuri dezavantajate”. 

Şcoala noastră se situază într-un sat unde trăiesc împreună două 

minorităţi naţionale: maghiari şi rromi. Limba de predare este limba 

maghiară, şi limba română pentru copiii rromi. Acest fapt conferă şcolii 

noastre un anumit specific şi anume, că pe lângă finalităţile învăţământului 

românesc cuprinse în Legea învăţământului : formarea personalităţii umane 

capabilă să se integreze în societatea românească şi să deservească interesele 

acesteia, cultivarea dragostei fată de ţară, faţă de trecutul istoric şi de 

tradiţiile poporului român, contribuie şi la formarea şi dezvoltarea conştiinţei 

identităţii etnice şi la asimilarea valorilor culturale specifice etniei maghiare, 

respectiv rrome deservind astfel şi interesele acestei comunităţi din judeţ. 

 

 

1. 2. Populaţia şcolară 
 

Mediul de provenienţă al elevilor : O mare parte a copiilor provin 

din familii cu nivel de şcolarizare mediu sau inferior, cu posibilităţi 

materiale reduse, care se confruntă cu probleme grave de existenţă, sărăcie.  

 

ANUL ŞCOLAR 2014-2015 

Total:  426 copii 
 

A. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR  

 

Limba de predare maghiară 

Nr. Grupe 1 grup combinat 

Nr. Copii 18 

 

Limba de predare română (rromi) 

Nr. Grupe 3 grupe (mică, mijlocie, mare) 

Nr. Copii 88 

 

 

 

 

B. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL 
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Limba de predare maghiară 

Nivelul 0. I.-II III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Nr. Clase 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nr. Copii 13 11 16 13 15 10 13 13 

 

 

Limba de predare română (rromi) 

 

Nivelul 0. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Nr. Clase 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nr. Copii 40 28 27 21 27 25 21 15 12 

 

 

ANUL ŞCOLAR 2015-2016 

Total: 434 copii 
 

C. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR  

 

Limba de predare maghiară 

Nr. Grupe 1 grup combinat 

Nr. Copii 11 

 

Limba de predare română (rromi) 

Nr. Grupe 3 grupe (mică, mijlocie, mare) 

Nr. Copii 74 

 

 

 

 

D. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL 

 

Limba de predare maghiară 

Nivelul 0. I. II-III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Nr. Clase 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nr. Copii 12 13 11 16 15 12 12 16 

 

 

Limba de predare română (rromi) 



 5 

 

Nivelul 0. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Nr. Clase 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Nr. Copii 31 40 28 27 21 27 21 19 12 

 

ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

Total:  436 copii 
 

E. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR  

 

Limba de predare maghiară 

Nr. Grupe 1 grup combinat 

Nr. Copii 18 

 

Limba de predare română (rromi) 

Nr. Grupe 3 grupe (mică, mijlocie, mare) 

Nr. Copii 84 

 

 

 

 

F. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL 

 

Limba de predare maghiară 

Nivelul 0.-I II. III-

IV. 

V. VI. VII. VIII. 

Nr. Clase 1 1 1 1 1 1 1 

Nr. Copii 13 13 11 17 13 14 12 

 

 

Limba de predare română (rromi) 

 

Nivelul 0. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Nr. Clase 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Nr. Copii 24 31 40 29 29 21 27 22 18 
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1.3. Programul A Doua Şansă 
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 11 

1. 4. Personal 
 

a) Personal didactic  

Număr de cadre didactice : 30 

Educatoare: 3  

Învăţătoare: 9 

Profesori: 18  

 

Catedra Total  

Prof. 

Disciplina Titular Supli

nitor 

Debu

tant 

Def Grad II Grad I 

Educatoare 3  2 1  1 2  

Învăţătoare 9  5 4  2 4 3 

Lb.si lit 

Romana 

 

2 

Lb. romana 

Lb. latina 

 

 

2 

 

 

  1 1 

 

Lb.maghiara 1 Lb maghiara 1     1 

Limbi 

moderne 

3 

 

Lb.franceza 

Lb.engleza 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

2  

 

Matematica   

2 

Matematica 

 

 

2 

   

 

1 1 

Stiinte  ale 

Naturii 

 

3 

Fizica 

Chimie 

Biologie 

 

1 

1 

 

 

1 

  

 

1 

 

 

 

 

 

2 

Socio umane  

4 

Soc. umane 

Istorie 

Geografie 

Religie 

ortodoxă 

Religie 

reformată 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Ed fizica 

Tehnologica 

Artistica 

 

3 

 

Ed fizica 

Technologie 

Desen 

Muzica 

2  

 

 

1 

 1 

 

 

1  

 

 

 

TOTAL 31  22 9     

 

b) Personal didactic auxiliar 

Funcţia Număr persoane 

Secretar 1 (1 norma) 

Administrator 

financiar  

1 (0,5 norma) 

Mediator şcolar 1 
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c) Personal nedidactic 

Funcţia Număr persoane 

Îngrijitori 5 (3,5 norma) 

Şofer  1 (1 norma) 

Muncitor de 

întreţinere 

1 

 

 

d) Personal de conducere 

Funcţia Specialitatea Gradul didactic Vechime în 

învăţământ 

Director Geografie-Istorie II. 12 

Director adjunct Prof. Invatamant 

primar 

(Invatator) 

I.  24 

 

 

1. 4. Calitatea personalului didactic 

 

 Calificat: 30 

 Necalificat: 1 

 Cu performanţe în activitatea didactică:  

- gradaţie de merit: 1 

 

1. 5. Rezultate şcolare 

 

La secţia română studiază copii de etnie rromă. Mulţi dintre ei provin din 

familii dezorganizate, şi nu frecventează zilnic şcoala. Lipsa de la orele de 

curs, situaţia socio-culturală a familiei, sărăcia, dezinteresul cauzează 

rezultatele şcolare nesatisfăcătoare. Anul trecut nu s-a înscris nimeni la 

testele naţionale de la această secţie. 

Avem însă o bogată activitate extraşcolară, activităţi culturale, 

parteneriate, proiecte educaţionale şi rezultate frumoase la concursurile 

şcolare. 

De exemplu:  
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- Olimpiada de lb. şi literatura maghiară, locul I. şi III. faza judeţeană 

- Olimpiada de limba rromani, locul I. faza judeţeană, participare la faza 

naţională 

- Concurs de ortografie (lb. maghiară), locul II. faza judeţeană 

- Concurs de interpretare a unui basm, locul I. faza judeţeană, menţiune 

faza naţională 

- Concurs de recitare, locul I. şi II. faza judeţeană, premiu special faza 

regională 

- Concurs de cultură generală (cls. I-IV) KURUTTY, locul III. faza 

judeţeană 

- Concurs de melodii populare “Pacsirta” la nivel local 

- Concurs de matematică “Zrínyi Ilona”, participare la faza judeţeană 

- Parteneriat cu Şcoala din Finteuşu Mare 

- Proiect international: Scoala Fără Frontiere : parteneriat cu Şc. Gimn 

Eotvos Jozsef Hajduboszormeny, Sc. Gimn Bezeredj Paks, Sc. Gimn 

Kunrath Sandor Jasszentandras, Sc. Gimn. Szigethalom.  

- Parteneriat cu Grădiniţa “Ion Creanga” Baia Mare 

- Proiectul de protecţie a mediului “Istoria ne obligă la conştiinţa verde” 

- Proiect educaţional: Tradiţii şi obiceiuri în Maramureşul istoric 

(Parteneriat cu şcolile din Copalnic Manastur) 

- Concurs tematic Mihai Eminescu - la nivel de şcoală 

- Multe concursuri sportive: Sărbătorile Iernii, Cupa Mărţişor, Concurs 

Tetratlon, Cupa Spria, Festivalul Sportului Sătesc etc. 

- Teatru şcolar: In memoriam I. L. Caragiale ( prezentat la Teatrul 

Dramatic), Flori de Maramureş (prezentat la Muzeul Satului), Tabăra 

de teatru “Lendvay Márton”  

- Revistă şcolară: Varazstoll 

 

1. 6. Limba de predare  

Limba maghiară şi limba română.   

 

1.7. Limbi moderne 

Limba franceză şi limba engleză. 

 

1. 8. Lista disciplinelor din CDS, an şcolar 2016-2017 

 
Tipul CDS 

(optionalului) 

Titlul 

optionalului 

Clasa Disciplina 

(aria 

curriculara) 

Numele si statutul 

cadrului didactic 

care-l va preda 

OPTIONAL Construcţii VIII. Secţia Prof. Moanţă 
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geometrice 

(Matematică

) 

română şi 

secţia 

maghiară 

Anamaria 

OPTIONAL Tainele 

lecturii şi ale 

înţelegerii 

textului 

literar 

(Lb. română) 

 Secţia 

maghiară 

Bota Niţa 

 

1. 9. Resurse materiale 

 

Şcoala funcţionează în 4 clădiri, în total avem 25 de săli.  

- Şcoala din centru:  10 săli 

- Grădiniţa din muzeu: 4  

- Şcoala de sus şi grădiniţa: 6 

- Şcoala nouă: 5 

 

Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier adecvat. 

 

 

 

2. Viziunea  
 

Educaţia trebuie să fie o prioritate în comunitate, pentru că prin ea se 

păstrează valorile trecutului şi se clădeşte viitorul.  

 

Şcoala  în viziunea noastră oferă o pregătire de calitate elevilor,  este 

motorul progresului, trasează direcţiile de dezvoltare a comunităţii, 

răspunde nevoilor identificate la nivel de comună şi aspiraţiilor de 

evoluţie socio-economică a cetăţenilor, dă şanse egale pentru fiecare 

copil să se dezvolte la maximum de capacitate în conformitate cu 

potenţialul propriu.  

 

3. Misiunea  
 

 Şcoala noastră îşi propune să ofere elevilor claselor I – VIII. o 

educaţie de calitate, într-un cadru şcolar care să răspundă nevoilor 

şcolii secolului XXI, şi să devină o şcoală deschisă pentru toţi cetăţenii 
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comunităţii, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare personală şi 

profesională. 
 Printr-o îmbinare echilibrată a tradiţiei cu inovaţia ne propunem 

formarea unor tineri cu o personalitate armonioasă, creativi, performanţi, 

adaptabili la schimbări, toleranţi, cu un sistem solid de valori, capabili să-si 

conducă soarta şi să fie folositori semenilor.  

 Dorim ca unitatea noastră să devină un centru vital, spiritual, cultural, 

afectiv al comunităţii, atât prin calitatea acţiunilor întreprinse, cât şi prin 

prestanţa profesională a personalului didactic. 

 

În domeniul curricular, vom diversifica oferta şcolară pentru a răspunde 

cerinţelor fiecărui elev şi nevoilor comunităţii. 

În domeniul resurselor umane, vom acţiona în acoperirea catedrelor şi 

posturilor didactice cu personal didactic titular calificat. 

Vor fi optimizate resursele materiale şi financiare, creând un climat de 

muncă şi învăţare stimulativ.  

Vor fi încheiate parteneriate educaţionale cu alte şcoli, şi vom promova 

diverse programe cu părinţii şi comunitatea locală.  

 

 

 

4. Analiza diagnostică a situaţiei din prezent  

 
a) analiza mediului intern 

 

PUNCTE TARI 

 
- Asigurarea încadrării cu personal 

didactic de înaltă pregătire 

profesională 

- Existenţa unui mediu propice 

învăţării şi obţinerii 

performanţelor şcolare; 

- Exercitarea cu profesionalism a 

funcţiei didactice; 

- Preocuparea profesorilor şi 

libertatea lor de a propune 

opţionale interesante; 

- Respectarea posibilităţii ca elevul 

să aleagă în conformitate cu 

PUNCTE SLABE 

 
- Insuficientă spaţiului de învăţământ 

(nr. mic de săli de clasă); 

- Transformarea cabinetelor şi 

laboratoarelor în săli de clasă; 

- Rezultate nesatisfăcătoare la evaluare 

naţională a VIII-a  

- Frecvenţa redusă a elevilor la orele de 

curs la clasele de la secţia română 

- Insuficienţa fondurilor financiare 

interne şi externe pentru promovarea 

şi modernizarea bazei didactico-

material a şcolii, a mijloacelor de 

învăţământ; 
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atitudinile, interesele, proiectele 

sale; 

- Responsabilitatea profesorilor 

faţă de rezultatele elevilor; 

- Preocuparea profesorilor pentru 

diversificarea modalităţilor de 

evaluare; 

- Existenţa unui fond de carte 

(bibliotecă),  adresate cerinţelor 

curriculare specifice; 

- Relaţii de colaborare cu Primăria 

şi comunitatea locală; 

- Existenţa unei baze didactico-

materiale adecvate procesului de 

învăţământ; 

- Parteneriate eficiente in formarea 

cadrelor didactice cu C.C.D. şi 

ISJ MM; 

- Rezultatele obţinute în activitatea 

de performanţă (concursuri şi 

olimpiade pe discipline)  

- Activitate bogată extraşcolară 

- Participarea la proiecte, 

parteneriate 

- Performanţe la concursurile 

şcolare 

- Reviste şcolare 

 

- Prea puţine activităţi de antrenare a 

elevilor în acţiuni civice şi în folosul 

comunităţii ; 

- Colaborare slabă cu Comitetul de 

părinţi din şcoală 

- Ineficienţa metodelor de atragere a 

unor fonduri financiare prin 

intermediul unor programe de nivel 

european; 
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b)analiza mediului extern 

OPORTUNITĂŢI 
 

- Existenţa unei oferte MECT , ISJ şi 

CCD de formare/informare a cadrelor 

didactice prin programe specifice; 

 

- Existenţa în limitele legii a unei 

autonomii a şcolii în ceea ce priveşte 

fundamentarea cheltuielilor şi 

asigurarea unui buget propriu de 

venituri şi cheltuieli; 

 

- Disponibilitatea comunităţii locale de a 

colabora cu şcoala; 

 

- Amplificarea preocupărilor pentru 

informarea sistemului educaţional; 

 

- Creşterea motivaţiei şi interesului 

cadrelor didactice pentru activităţile de 

dezvoltare profesională 

 

- Includerea politicilor unităţii noastre în 

strategia comunei; 

 

- Nu există conflicte interetnice sau inter-

confesionale; 

AMENINŢĂRI 
 

 

- Existenţa unui număr mare de familii 

cu probleme sociale şi financiare (mulţi 

copii şi resurse financiare slabe)  

 

- Satul nu are suficient de mult 

promovată o imagine în cadrul 

judeţului şi pe plan naţional ; 

 

- Dezinteres şi lipsa de motivare faţă de 

actul educaţional din partea elevilor 

proveniţi din familii dezorganizate; 

 

- Unii părinţi îşi duc copiii de la şcoala 

noastră la şcolile din oraş (fenomen 

observat la ambele secţii) 

 

- Insuficienţa promovare a valorilor 

culturale de membrii comunităţii;  

 

- Rata şomajului este destul de ridicată; 

 

- Probleme în comunicarea părinţi-copii, 

din lipsa de pregătire şi informaţii în 

domeniul psihopedagogic. 

 

- Comunicare deficitară între şcoală şi 

părinţi 
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5. Strategia proiectului 
 

5.1. Scopuri / Ţinte strategice: 

 

 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în 

perspectiva egalizării şanselor; 

 Participarea personalului didactic şi didactic-auxiliar din şcoală la 

cursuri de formare şi perfecţionare 

 Optimizarea procesului de predare/învăţare în cadrul şcolii prin 

utilizarea unor instrumente moderne, compatibile cu nivelul actual 

al sistemelor educaţionale folosite în lume; 

 Iniţierea, derularea şi finalizarea unor parteneriate, proiecte, cu 

parteneri din ţară şi din străinătate 

 Realizarea cadrului şi perpetuarea tradiţiilor, obiceiurilor specifice 

localităţii şi zonei 

 Asigurarea unor condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii în 

şcoală 

 Asigurarea accesului la informaţie pentru toţi elevii 

 Dezvoltarea curriculum-ului naţional şi monitorizarea aplicării 

concrete a acestuia 

 Îmbunătăţirea evaluării şi examinării performanţelor şcolare. 

 Creşterea rolului şcolii în educarea, formarea şi dezvoltarea 

personalităţii tânărului, adultului . 

 Transformarea şcolii în centru vital, spiritual, cultural, afectiv al 

comunităţii, atât prin calitatea acţiunilor întreprinse, cât şi prin 

prestanţa profesională a personalului didactic. 

  

 

5.2. Opţiuni strategice 

 

Ţintele strategice identificate ca fiind direcţiile în care vom acţiona 

pentru atingerea misiunii asumate vor putea fi rezolvate prin opţiunile 

strategice care se orientează pe patru mari domenii educaţionale: dezvoltarea 

curriculară, dezvoltarea resurselor umane, atragerea de resurse financiare şi 

dezvoltarea bazei materiale, dezvoltarea relaţiilor comunitare. 
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a) Dezvoltarea curriculară 

 

 Propunerea şi dezvoltarea, în cadrul Curriculum-ului la Decizia Şcolii 

(CDŞ), a unor discipline opţionale precum: 

 Învăţarea informaticii 

 Tradiţii şi obiceiuri locale 

 Pedagogia dramei 

 Jocuri lingvistice 

 Participarea la concursurile şcolare organizate la nivel judeţean la 

diferite materii  

 Organizarea de spectacole artistice cu prilejul comemorării zilelor 

importante precum: 1 Decembrie – Ziua Naţională a României, 8 

Martie, 15 Martie, 8 Aprilie, Sfârşitul anului şcolar, dar şi spectacole 

folclorice organizate cu ocazia diferitelor festivaluri. 

 Înfiinţarea unei trupe de teatru a şcolii, cerc de teatru şcolar 

 Organizarea corului din cadrul şcolii 

 Realizarea dotării  bibliotecii şcolare şi a C.D.I.-ului cu albume, cărţi, 

enciclopedii, mijloace multimedia, Internet care vor fi de folos şi 

pentru activităţile curriculare . 

 Propunerea şi realizarea, de către fiecare cadru didactic - în fiecare an 

şcolar –, a cel puţin unui proiect pe domeniul curricular 

 

b) Dezvoltarea resurselor umane 
 

 Formarea continuă a managerilor în strânsă legătură cu previziunile de 

evoluţie a cadrului legislativ şi a politicilor în domeniu; 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare organizate de 

Universităţi, Casa Corpului Didactic, alţi furnizori de formare 

 Formarea cadrelor didactice pentru utilizarea de metode active (prin  

utilizarea calculatorului, a tehnicilor de grup etc) 

 Informarea şi încurajarea cadrelor didactice să se înscrie la examenele 

pentru obţinerea gradelor didactice; 

 Participarea activă a cadrelor didactice la proiectele în care este 

cooptată şcoala 

 Informarea şi formarea cadrelor didactice în domeniul tradiţiilor şi a 

culturii locale 

 Pregătirea elevilor pentru evaluare naţională, obţinerea unor rezultate 

bune la aceste evaluări 
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 Diversificarea şi adecvarea metodelor de evaluare în special a celor 

care vizează creativitatea, participarea activă şi lucrul în echipă.  

 Încurajarea şi pregătirea elevilor pentru olimpiadele  şi concursurile 

şcolare la diferite discipline  

 Programe speciale pentru elevii cu probleme, pentru remedierea 

dificultăţilor la diferite materii  

 Formarea cadrelor didactice în cadrul unor cursuri pentru scrierea de 

proiecte 

 Propunerea şi realizarea, de către fiecare cadru didactic - în fiecare an 

şcolar –, a cel puţin unui proiect pe domeniul resurselor umane. 

 

c) Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale 

 

 Identificarea resurselor extrabugetare, sponsori, agenţi economici, 

părinţi 

 Sensibilizarea părinţilor, confecţionarea unei scări 

 Repararea instalaţiilor de încălzire, fixarea convectoarelor, şi a 

coşurilor de fum astfel încât acestea să corespundă normativelor in 

vigoare 

 Achiziţionarea unor softuri educaţionale şi cărţi pentru bibliotecă 

 Achiziţionarea unor materiale informative care se referă la tradiţiile şi 

obiceiurile locale 

 Achiziţionare de rafturi pentru cărţi, amenajarea bibliotecii 

 Amenajarea sălii de informatică (calculatoare noi) 

 Găsirea de surse financiare pentru asigurarea premiilor cu diferite 

ocazii, susţinere în derularea de programe şi proiecte ale şcolii 

 Propunerea şi realizarea, de către fiecare cadru didactic - în fiecare an 

şcolar –, a cel puţin unui proiect pe domeniul resurselor materiale şi 

financiare 

 

 

d) Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

 

 Stabilirea de relaţii cu Consiliul Local şi Primăria Coltău, Biserica, 

inclusiv cultele religioase, Familiile elevilor, Poliţia, Medicii de 

familie 

 Promovarea imaginii pozitive a şcolii în comunitate 

 Eficientizarea colaborării cu Comitetul de părinţi din şcoală, 

disponibilitatea şcolii de a răspunde nevoilor comunităţii 
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 Organizarea unor activităţi cu părinţii de tipul lectoratelor; 

 Creşterea rolului şcolii în educarea, formarea şi dezvoltarea 

personalităţii tânărului, adultului . 

 Instituirea unor forme de parteneriat şcoală – comunitate: zilele şcolii, 

sesiuni de formare, serbări şcolare, activităţi practice cu participarea 

părinţilor, alte acţiuni privind păstrarea tradiţiilor şi practicilor locale .  

 Deschiderea unităţilor de învăţământ spre comunitate prin: întâlniri cu 

personalitaţi ale comunităţii;  dezbateri pe probleme social-

economice, reconversie profesională . 

 Consilierea părinţilor, asistente şi protecţie socială etc. 

 

Şcoala reflectă bogăţia culturală a comunităţii, contribuie la dezvoltarea 

ei, în mod direct prin şcolarizarea copiiilor şi tinerilor şi, în mod indirect, 

prin implicarea actorilor comunitari (părinţi, reprezentanţi ai autorităţilor 

locale, ai comunităţii) în realizarea actului educaţional. 

Stă în puterea tuturor comunităţilor şcolare să contribuie la transformarea 

fiecărui elev într-un bun cetăţean şi a fiecărui cetăţean într-un membru activ 

al comunităţii locale din care face parte. E nevoie ca toţi actorii educaţionali 

să se implice în pregătirea unor buni cetăţeni, capabili să dezvolte comunităţi 

civilizate şi prospere, şi acest lucru este posibil numai prin conjugarea şi 

sincronizarea eforturilor tuturor. 

 



 

5.3. Planuri operaţionale 

 

Planurile operaţionale sunt elaborate pe domenii funcţionale şi reprezintă mijloacele prin care vor fi atinse ţintele 

strategice, respectând opţiunile strategice. 

 

I. Program de ofertă curriculară şi extracurriculară; 

 

 

Obiective Activităţi  Etapizarea activităţii 
Responsabilităţi 

 
Termene 

Indicatori de performanţă 

 

1. Imbunătăţirea 

calităţii curriculum-ului 

- Popularizarea 

ofertei şcolii 

Studiul resurselor educaţionale şi al 

necesităţilor de dezvoltare pe viitor ; 

Aplicarea de chestionare elevilor şi 

părinţilor privind CDŞ; 

Responsabilizarea consiliului de 

administraţie în deciderea numărului de 

ore maxim şi minim pe baza evaluării 

resurselor umane şi materiale şi a 

consultării profesorilor, părinţilor, 

autorităţilor locale şi a elevilor; 

Negociere între consiliul profesoral şi 

consiliul de administraţie pentru 

stabilirea schemelor orare; 

Elaborarea schemelor orare 

Înaintarea la I.S.J. a ofertei curriculare 

pentru avizare, apoi oferta şcolii este 

făcută public: 

- nr. maxim / minim de ore 

- CDŞ 

Director  

 

 

Consiliul pt. 

Curriculum 

 

Presedintele 

cons. Repr. Al 

parintilor 

 

   

 

 

Director adj. 

 

  

 

 

Martie 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembrie 

2016 

Oferta curriculară să satisfacă 

în proporţie de cel puţin 75 % 

nevoile elevilor, părinţilor, 

cadrelor didactice, agenţilor 

economici 

Să răspundă nevoilor 

comunitare 
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2. ameliorarea 

infrastructurii şi 

utilizarea eficientă a 

fondurilor bugetare 

Asigurarea 

materialelor 

didactice, a 

mijloacelor de 

învăţământ şi a 

mobilierului 

Analiza stării dotării şi stabilirea 

măsurilor necesare pentru 

recondiţionări, completări şi dezvoltări 

Întreprinderea unor demersuri pentru 

obţinerea de mobilier şi mijloace de 

învăţământ noi (plan de dotări) 

Amenajarea sălii info.Stabilirea 

materialelor didactice posibil de 

confecţionat cu forţe proprii 

Amenajarea sălii de sport şi a locurilor 

de joacă etc 

Director 

Director adj. 

Contabil 

Administrator 

2016-2017 Confecţionarea de mobilier pt. 

calculatoare 

 

 Analiza execuţiei 

bugetare şi 

repartizarea 

bugetului aprobat 

pe compartimente 

şi tipuri de acţiuni 

Stabilirea priorităţilor 

Identificarea surselor noi de finanţare  

Eşalonarea plăţilor în funcţie de 

priorităţi etc 

CA permanent Facturile eliberate să aibă 

acoperire prin disponibilul 

existent  

3. Adaptarea curriculu-

m-ului (CDŞ şi CDL) la 

nevoile şi interesele 

comunităţii locale 

Diagnoza nevoilor 

comunităţii locale 

Studiul puterii de 

dezvoltare a 

localităţii 

Delegarea de către CA a echipei de 

popularizare a şcolii în consultarea 

agenţilor economici, a consiliului local 

privind nevoile pe piaţa muncii din 

comună ; 

Stabilirea în CA a proiectelor de 

parteneriat relativ la nevoile comunităţii 

Deciderea CDŞ de către CA, bazat pe 

această direcţie de orientare a politicii 

şcolare 

Director  2016-2017 CDŞ să corespundă la nevoile 

şi interesele comunităţii locale 

în proporţie de 60 % 
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4. Conştientizarea 

elevilor în legătură cu 

realitatea obiectivă 

Depistarea 

opţiunilor elevilor 

pentru meserii în 

domenii diverse 

prin excursii, 

vizite, schimburi 

de opinii; 

Elaborarea de 

produse: 

- referate 

- diapoziti

ve 

- pliante 

 

Delegarea consilierului educativ în 

desfăşurarea de activităţi 

extracurriculare cu scopul OŞP 

Evaluarea rezultatelor activităţilor prin 

produse diverse; 

Colectarea informaţiilor în consiliul 

reprezentativ al elevilor; 

Prezentarea în CA a propunerilor 

elevilor; 

CA decide CDŞ sub aspectul validării 

propunerilor 

Directorii 

Consilierii 

educativi 

Diriginţii 

permanent Majoritatea elevilor vor alege 

opţionalul care satisface 

nevoile lor de formare 

 

 

II. Program de îmbunătăţire a resurselor materiale şi financiare pentru perioada 2014-2018 

 

Obiective Activităţi  Resurse Termene 
Responsabilităţi 

 

Indicatori de performanţă 

 

1.Achiziţionarea de aparatură de 

calcul, materiale didactice si alte 

tipuri de materiale (calculatoare, 

table interactive, cărţi, albume, 

hărţi etc.) 

 

 

 

 

 

-Identificarea ofertelor; 

-Stabilirea surselor de finanţare; 

Procurarea acestora; 

Dotarea cu un aparate diverse şi 

echipamente  

Progr. 

MECT 

Extrabu

getare 

2017-2018 Echipa 

managerială 

Imbunătăţirea condiţiilor de studiu cu 

ajutorul echipamentelor şi 

mijloacelor didactice moderne 

Formarea deprinderii de a lucra la 

calculator 

Creşterea numărului de volume de 

carte necesare elevilor 
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2. Finalizarea lucrărilor la 

grădiniţa nouă.  

- Executarea proiectului 

 - Terminarea lucrarilor 

Buget 2016-2017 Directori 

Primar 

 

3. Folosirea salilor din Centru 

Multifunctional pentru gradinita 

sectia romana.  

Consultarea expertilor din cadrul 

Primariei; 

 

Buget 2016-2017 Directori 

Primar 

 

      

4. Reorganizarea majoritatea 

sălilor de clasă în conformitate 

cu noul curriculum naţional; 

Realizarea unor proiecte proprii 

de către învăţători , educatoare ,şi 

profesori; 

Asigurarea cu materiale; 

Amenajarea spaţiului; 

Identificarea corectă a ceea ce 

trebuie ă fie expus permanent sau 

modular în săli sau în alte spaţii 

şcolare; 

Extrabu

getare 

Buget 

Sponsori 

: proprii 

cadrelor 

didactice 

2014-2018 Cadre didactice Rezultate superioare la învăţătură; 

Rezultate superioare la testele 

naţionale 
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III . Resurse umane . Program de formare a cadrelor didactice în vederea utilizării metodelor optime de 

învăţare şi îmbunătăţirea managmentului clasei , specialităţii şi de proiect 

 

Obiective Activităţi  Resurse Termene 
Responsabilităţi 

 

Indicatori de 

performanţă 

 

1. Stagii de acumulare de 90 de 

credite pentru utilizarea 

metodelor active de învăţare şi în 

alte domenii: 

 Metode active de predare 

şi comunicare; 

 Noi relaţii şi tipuri de 

comunicare 

2.Monitorizarea îmbunătăţirii 

metodelor de predare, a tehnicilor 

de comunicare şi a întregii 

prestaţii didactice. 

3. Stagii de formare de 20 ore a 

corpului profesoral în domeniul 

eleborării de proiecte. 

 

 

Perfecţionarea abilităţilor 

cadrelor didactice pentru: 

 lucrul în echipă 

 identificarea barierele în 

comunicarea profesor-

elev 

 utilizarea metodelor 

optime în managmentul 

şcolii şi al clasei; 

 ameliorarea 

performanţelor proprii 

 propunere de  proiecte 

proprii 

 găsirea de surse de 

finanţare 

Materiale: 

-material 

bibliographic 

-suport de curs 

-consumabile; 

internet 

 

Umane: 

-profesori şi 

învăţători 

-Formatori 

naţionali şi 

regionali 

inspectori 

şcolari pentru 

proiecte şi 

parteneriate 

2014-2018 Director 

Director adj. 

Cadre didactice 

Participarea la stagii de 

formare; 

Creşterea performanţei 

didactice; 

Standardele didactice 

 

IV. Program de dezvoltarea relaţiilor comunitare şi de parteneriat  

 

Obiective Activităţi  Resurse Termene 
Responsabilităţi 

 

Indicatori de 

performanţă 

 

1.Realizarea parteneriatului cu 

instituţiile din comuna, cu 

deosebire Primăria şi Consiliul 

Intărirea parteneriatului cu 

autorităţile locale şi cu celalalte 

instituţii şi organizaţii locale 

Informare 

directă 

Resurse de 

2014-

2018 

Director 

Cadre didactice 

Responsabil cu 

Asigurarea executării 

prevederilor bugetare 

pentru unitatea noastră 
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local Invitarea acestora la toate 

activităţile importante ale şcolii 

noastre; 

Programe comune cu Biserica, 

Bblioteca, Dispensarul, Poliţia,  

Căminul Cultural; 

Schimburi de experienţă cu alte 

şcoli 

timp; 

Intâlniri directe 

munca educativă şcolară din cadrul 

bugetului comunei; 

Realizarea reparaţiilor 

şi a unor dotări; 

Atragera consilierilor 

spre activităţile şcolii 

Activitatea educativă la 

calitatea superioară; 

Realizarea proiectelor 

de finanţare 

 

 

2. Găsirea de sponsori, 

parteneriate cu instituţii cu putere 

financiară ridicată  

Identificarea acestora , stabilirea 

modului de lucru şi a 

posibilităţilor acestora de a 

sprijini şcoala; 

Incurajarea sponsorizării , de 

către aceştea , a activităţii din 

şcoală 

Resurse de timp  

Intâlniri directe 

2015-

2018 

Director 

Cadre didactice 

Asigurarea cadourilor 

pentru Pomul de iarnă ; 

Asigurarea premiilor la 

finele anului şcolar; 

Asigurarea premilor la 

concursurile şcolare şi 

alte activităţi educative; 

Realizarea proiectelor 

de finanţare 
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3. Parteneriat cu părinţii şi cu 

comunitatea satului; 

Cunoaşterea cerinţelor 

comunităţii vizând educaţia 

precum şi a necesităţii acestora 

Asigurarea  legăturii ştrânse între  

şoală ca  organizaţie  şi părinţi; 

Informare corectă reciprocă; 

Activitate completă în cadrul 

Consiliului reprezentativ al 

părinţilor; 

Cunoaşterea de către comunitate 

a problemelor şcolii 

Vizite la 

domiciliu; 

Şedinţe cu 

părinţii 

Clubul  

părinţilor         

2014-

2017 

Cadre didactice  

Director adjunct 

Calitate sporită în 

educaţia elevilor; 

Eliminarea absenţelor , 

reducerea generală a 

absenteismului elevilor, 

îmbunătăţirea situaţiei 

şcolare , crearea 

motivaţiei pentru 

implicarea familiei în 

activitatea şcolară; 

Realizarea proiectelor 

de finanţare (resurse 

financiare şi de muncă); 

 

4. Parteneriat cu şcoli din 

străinătate 

Realizarea unor proiecte de 

dezvoltare rurala 

Activităţile de 

proiect 

2014-

2018 

Directori,  

cadre didactice 

 

 

 

Relaţiile de 

parteneriat stabilite 

 

 

 

 

 

 

 

V. Program privind climatul  şi cultura organizaţională a şcolii 
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Obiective  Activităţi Resurse Termene 
Responsabilităţi 

 

Indicatori de 

performanţă 

 

1.Asigurarea condiţiilor de 

igienă corespunzătoare 

standardelor MECT prin 

întreţinerea şi menţinerea 

calităţii clădirilor , a terenului de 

sport. 

2. Elaborarea şi aplicarea strictă 

a Regulamentului de ordine 

interioară , a programului de 

activitate educaţional pentru 

crearea şi menţinerea unui climat 

socio-afectiv. 

3. Incurajarea şi menţinerea 

iniţiativelor de proiectare şi 

constituirea unor reguli proprii 

fiecărei clase de respectare a 

disciplinei , a drepturilor 

individuale ale elevilor; 

4.Stimularea şi susţinerea 

activităţilor organizate în munca 

educativă; 

5. Incurajarea şi stimularea 

participării elevilor la activităţi 

extracurriculare; 

6. Menţinerea ethosului pozitiv 

al şcolii prin încurajarea 

iniţiativelor . 

Asigurarea stării de sănătate şi a 

siguranţei fizice a elevilor; 

Combaterea violenţei şi 

agresiunii verbale sau fizice atât 

din partea elevilor cât şi din 

partea adulţilor; 

Asigurarea unui comportament 

civilizat la nivel de clasă , 

şcoală; 

Responsabilizarea elevilor în 

asumarea respectării disciplinei; 

Organizarea de activităţi ca 

răspuns la nevoile comunităţii 

şcoala , părinţii;  

Activităţi cu elevii pentru 

recuperare şi remediere; 

Amenajarea mediului şcolar 

pentru asigurarea confortului 

fizic şi psihic al elevilor şi 

profesorilor; 

expoziţii , plantare de pomi şi 

flori , grija faţă de mobilier; 

Umane: 

-elevi 

-cadre didactice 

-personal 

administrative 

-poliţia 

 

Resurse de 

timp 

2014-

2018 

 / anual 

Director 

Director adj. 

Consiliul de 

administraţie 

 

 

 

 

Diriginţii 

 

 

Comitetele de părinţi 

Modalităţi de 

asigurare respectării 

disciplinei şi 

acoperirii nevoilor 

comunitare 

 

Gradul de încurajare 

(recompensare) a 

participării elevilor 

la activităţi 

extracurriculare. 

 

Gradul de realizare a 

celor propuse. 
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VI . Program pentru realizarea manegmentului calităţii ca cerinţă obiectivă a reformei învăţământului în 

şcoala noastră 

Obiective Activităţi  Resurse Termene 
Responsabilităţi 

 

Indicatori de 

performanţă 

 

1. Identificarea cerinţelor şi 

aşteptărilor reale ale şcolii şi 

corelarea acestora cu potentialul şi 

experienţa şcolii în îmbunătăţirea 

continuă a procesului instructiv-

educativ. 

2. Reconsiderarea managementului 

scolii din perspective 

descentralizarii si a egalizarii 

sanselor; 

3. Formarea continua a fiecarui 

cadru didactic, in vederea 

instrumentarii personalului cu 

metode si tehnici de plasare a 

elevului in centrul demesului 

didactic(metode interactive); 

4. Identificarea celor mai bune 

practice de predare , de urmărire şi 

sprijinire a progresului realizat de 

elevi şi evaluarea cunoştinţelor şi 

capacităţii acestora; 

 

-Adaptarea structurii şi 

conţinutului la cerinţele 

societăţii; 

-prestaţie performantă a şcolii 

 

 

-Identificarea punctelor slabe şi 

prevenirea disfuncţionalităţilor; 

-Dezvoltarea unui climat intern 

favorabil performanţei; 

 

 

 

 

-Colaborare bună cu instituţiile , 

reprezentanţii comunităţii locale; 

-pregătirea elevilor în perioada 

postşcolară;  

Cadre didactice 

 

 

Director 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa managerială 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre didactice 

 

 

 

Director 

 

Director adj. 

Participarea 

conducerii şcolii la 

cercuri de formare în 

domeniul 

manegmentului 

calităţii; 

 

Calitatea bună a 

raportului professor-

elev; 

 

Competenţa 

profesională 

superioară a 

corpului profesoral 

în funcţie de grad 

didactic şi vârstă; 

 

 

 


