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I. ARGUMENT 

 

Gândit ca traiect al dezvoltării instituţionale pentru următorii cinci ani, cu scopul de a 

asigura un orizont de timp suficient de cuprinzător, PLANUL DE DEZVOLTARE 

INSTITUȚIONALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 BUMBEŞTI-JIU  are o valoare 

strategică și oferă direcţii clare pentru activitatea din şcoala noastră, inclusiv priorităţi in 

alocarea resurselor. 

Proiectul ţine seama de complexitatea și diversitatea activităţii din unitatea şcolară, este 

rodul analizei şi reflecţiei critice asupra situaţiei de fapt, explorează şi utilizează cat mai judicios 

resursele existente, pentru atingerea obiectivelor propuse şi satisfacerea nevoilor celor implicați 

în actul educațional: elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală, societatea în ansamblul 

său. El se focalizează pe problemele-cheie ale şcolii şi reprezintă expresia politicii de dezvoltare 

a acesteia. 

Școala funcţionează și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere al 

școlii, al personalului școlii, al elevilor și părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională. 

Planul de dezvoltare ne arată direcțiile majore de progres, iar modul de întocmire al acestuia 

permite consultarea părților interesate și implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor și 

acțiunilor propuse. 

Pentru formularea viziunii și a misiunii, pentru stabilirea țintelor strategice și pentru 

dezvoltarea culturii organizaționale s-a folosit principiul continuității în politica educaţională a 

echipei manageriale şi a cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale nr.1 Bumbeşti-Jiu, continuitate 

susţinută atât de rezultatele academice şi socio-comportamentale ale elevilor cât şi de 

expectanţele părinţilor şi ale comunităţii locale. 

S-au reformulat ţintele strategice pentru perioada avută în vedere, astfel încât PDI 2014-

2018 să reflecte modificările legislative, cerințele societății actuale și valorile europene. 

Documentul de faţă are o importanță deosebită, deoarece concentrează atenția asupra 

finalităților educației, asigurând întrepătrunderea tuturor domeniilor funcționale ale 

managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relații sistemice și 

comunitare), și menţine coerența strategiei pe termen lung a școlii. 

Planul de Dezvoltare Instituţională al școlii este elaborat și fundamentat în strânsă 

concordanță cu mediul şi condițiile în care își desfășoară activitatea ținându-se cont de factorii 

care influențează eficiența activității educaționale: scăderea numărului de elevi, ca urmare a 

scăderii natalității; schimbările educaționale și manageriale generate de reformele educaționale; 

politica managerială a școlii și a comunității locale. 



PDI reprezintă voința comună a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, a 

personalului administrativ și a comunității (părinți si reprezentanți ai comunităţii locale), 

elaborarea pornind de la punctele tari şi slabe (analiza SWOT) ale activității educaționale. S-au 

avut în vedere următoarele aspecte: elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale 

care să permită pregătirea unitară și coerentă a elevilor de-a lungul celor două niveluri de 

învățământ preuniversitar secundar inferior și superior; centrarea managementului resurselor 

umane pe recrutarea, motivarea şi fidelizarea cadrelor didactice cu rezultate academice 

deosebite; crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne; stabilirea de 

parteneriate și schimburi culturale și derularea de programe extracurriculare în vederea 

dobândirii de competențe necesare integrării în învățământul superior și pe piața muncii; 

profesionalizarea actului managerial; asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea 

procesului instructive-educativ și gestionarea eficientă acesteia. 

Principiile care stau la baza acestui proiect sunt următoarele: 

  Centrarea actului educațional pe elev ca beneficiar primar al educației, prin alegerea 

judicioasă a strategiilor didactice abordate, stimularea creativităţii, stimularea participării la 

activităţi extracurriculare și extraşcolare menite să lărgească orizontul elevilor, modernizarea 

continuă a bazei materiale.  

  Realizarea echilibrului dintre ofertă şi cerere: oferta educaţională ţine cont atât de 

resursele umane şi materiale de care dispune şcoala, cât şi de solicitările elevilor şi părinţilor și 

de nevoile societății  

  Cooperarea dintre școală și comunitatea locală, prin realizarea de parteneriate și 

participarea la programele şi acţiunile organizate de Primărie, Poliţia locală și națională, alte 

autorităţi locale, Biserică, ONG-uri etc.  

 

Proiectul are ca bază legislativă Legea Educației Naționale nr.1/ 2011, Legea 87/2006 

pentru aprobarea O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, R.O.F.U.I.P./2014 și 

alte acte normative emise de Guvernul României, de ministerul de resort și de ISJ Gorj. 

 

   

 

 
 

 

 
 

 



II. PREZENTAREA GENERALĂ A ŞCOLII 
 

Denumirea școlii: Școala Gimnazială Nr.1 Bumbeşti-Jiu 

Limba de predare: româna 

          Niveluri de învăţământ: preşcolar,  primar, gimnazial  

Adresa: str. Gr. Alex. Ghica, nr.2, Bumbeşti-Jiu  

Telefon: 0253/463456 

E-mail: scbumb@yahoo.com 

 

Situată  la ieșirea Jiului din defileu, oraşul Bumbeşti - Jiu  

Având ca şi localități aparținătoare: Curtişoara, Tetila si Lăzăreşti., orașul Bumbeşti-Jiu 

are o suprafață de 210 km² şi  are o populație de 8.932  locuitori (conform Recensământului din 

2011). 

În fiecare dintre localități componente funcționează câte o unitate școlară și o grădiniță 

unde sunt cuprinși un număr de 532 de copii dintre care 76 preșcolari, 286 elevi de clasele 

Preg.- IV și 246 elevi de clasele V-VIII. 

Școala Gimnazială nr.1 Bumbeşti - Jiu, cea mai mare unitatea de învăţământ gimnazial 

din oraș, înființată 1963 şi a funcţionat ca Şcoala medie până în anul 1972, an în care a fost 

construit un local nou destinat Liceului Sadu, separându-se astfel de şcoala Generală. 

Şcoala Generală Nr.1 Bumbeşti - Jiu se află în centrul oraşului Bumbeşti-Jiu şi are în 

coordonare alte patru unităţi şcolare : 

- Școala Gimnazială Curtişoara cu Grădiniță  şi clasele I–IV ;  

- Școala Primară Lăzăreşti cu Grădiniţa cu Program Normal  Lăzăreşti; 

- Școala Primară Tetila cu Grădiniţa cu Program Normal  Tetila 

- Grădiniţa cu Program Normal Bumbeşti Nr.2 

 Fiecare unitate școlară funcționează în clădire proprie având dotările necesare 

desfășurării actului educațional. 
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III.DIAGNOZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN 
 
III.1.  INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV 

 

 
 RESURSE UMANE 
 

 Elevi 
 

În şcoală în anul şcolar 2014-2015 au fost  instruiţi şi educaţi 667 preşcolari şi elevi, 

repartizaţi în    12  grupe preşcolari, 14 clase la ciclul primar şi  13 clase la ciclul gimnazial. 

Numărul elevilor în ultimii ani este în descreştere, din cauze interne şi externe. 

Promovabilitatea la Evaluarea Naţională în iunie 2015 a fost de 92,86 % la limba română 

şi   81,43%.la matematică.  

 

 Cadre didactice 

Şcoala are în încadrare 63 de cadre didactice, dintre care 51 sunt titulare, 7 cadre didactice 

suplinitoare calificate. 

Din cele 58 de cadre didactice titulare, 40 cadre didactice au gradul didactic I, 8 au gradul 

didactic II, 7 au gradul didactic definitiv şi 2 cadre didactice sunt debutante.  

 

 

Total 

posturi/ 

catedre 

Debutant 

Din care ocupate cu personal care are gradul: 

Def. II I Necalificat 

Educatoare 12 1 - - 11 - 

Învăţători 15 - 1 2 13 - 

Profesori 31 2 6 6 16 - 

Total 58 3 7 8 40 - 

 

 Personal didactic auxiliar 

 Este format din: 

-  secretar , 

-  bibliotecar, 

-  contabil, 

-  administrator de patrimoniu. 

 

 Personal nedidactic 



 Activitatea de administraţie este asigurată de 9 îngrijitoare pentru cele trei localuri, 4 

muncitori de întreţinere şi 3 paznici, 1 bucătăreasă.  

Activitatea şcolară s-a desfăşurat în 5 corpuri de clǎdire :  

- 28 sǎli de clasǎ – din care una este laboratorul de biologie  

- 4 laboratoare: 2 laboratoare de informaticǎ ( conectate la Internet ), 2 laboratoare de 

fizică – chimie  

- Bibliotecǎ – cu peste 15 000 volume  

- Salǎ de sport ; 

Grădiniţa cu Program Normal funcţionează într-o clădire cu 16 săli de clasă şi are dotările 

necesare desfășurării actului educațional. 

 

RESURSE FINANCIARE 

Bugetul anual s-a proiectat pornind de la necesarul estimat de fiecare compartiment de  

activitate: catedre didactice, servicii (administrativ, secretariat, bibliotecă,).  

Necesarul bugetar a fost înaintat către Primărie, printr-o notificare în care sunt cuprinse 

toate cheltuielile necesare pentru 2015 

 

III.2. INFORMAȚII  DE  ORDIN CALITATIV 

Ambianța în unitatea școlară este favorabilă desfășurării în bune condiții a procesului 

instructiv – educativ. Relațiile interumane sunt de colaborare, prețuire și respect reciproc. 

Majoritatea elevilor provin din familii cu un nivel mediu de instruire și cu posibilități 

economice mai degrabă modeste. Părinții sunt însă, cei mai mulți dintre ei, interesați de 

progresul școlar al copiilor și sunt primii noștri aliați în activitatea de instruire și educare. 

Nu au existat cazuri de agresiuni sau alte tipuri de acte de violență asupra elevilor,a 

părinților sau a cadrelor didactice, climatul general fiind unul de încredere și de securitate 

fizică și psihică. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.3. ANALIZA PESTE  

     

DOMENII  CONTEXT LOCAL   

POLITIC 

 În contextul politic actual, școala este, ca și întreaga societate, într-un  

 proces de schimbare, de căutare și de promovare a valorilor reale.  

 Activitatea ei se desfășoară având la bază Legea Educației Naționale  

 (Legea 1/ 2011), O.U.G. nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității  

 educației, Regulamentul de Organizare și funcționare a Unităților de  

 Învățământ Preuniversitar și alte acte normative.  

 Școala are un anumit grad de autonomie prin stabilirea CDȘ și în  

 valorificarea resurselor materiale și financiare.  

 Reintroducerea învățământului profesional a avut un impact pozitiv,  

 bucurându-se de o primire neașteptat de bună în rândul părinților și al  

 elevilor.   
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ECONOMIC Situația economică pe plan local este mai puțin rea decât în alte părți, 

 oraşul fiind  situat  în aproprierea municipiului Tg-Jiu  unde  există  o 

 activitate economică destul de bogată. Drept urmare, majoritatea 

 părinților au un loc de muncă, deși adesea veniturile familiei sunt 

 insuficiente în raport cu nevoile. Pentru mulți copii, însă, ajutorul oferit 

 de stat prin diferite programe sociale (”Cornul și laptele”, burse, 

 rechizite gratuite etc.) este necesar și binevenit. 

SOCIAL 

Contextul social este strâns legat de cel economic. 

Se constată la unii părinți un fenomen de demotivare, de pierdere a 

interesului pentru școală, pentru viitorul școlar și profesional al copiilor 

lor, generat de experiențe proprii sau ale altora referitoare la șomaj, 

insecuritatea locului de muncă, lipsa de perspectivă profesională. 

Totuși, în majoritatea familiilor încă există interes pentru învățătură, 

reflectat într-o bună relație școală – familie și motivație şcolară a 

elevilor. 

O problemă o reprezintă (deși într-o măsură mai mică decât în trecut) 

faptul că există copii ai căror părinți – unul sau amândoi – sunt plecați 

la muncă în străinătate. De asemenea necesită o atenție specială – de 

alt tip – copiii reveniți în țară după un număr de ani petrecuți în 

străinătate și care fac un efort de reintegrare. 

TEHNOLOGIC 

Dezvoltarea  tehnologiilor  moderne  de  comunicare  (internet, 

televiziune prin cablu, telefonie mobila etc.) faciliteaza transmiterea 

informațiilor în timp scurt și pe o arie practic nelimitată. 

Pregătirea elevilor pentru o societate a cunoașterii, a globalizării 

informațiilor  și  a  generalizării  tehnologiilor  avansate  presupune 

utilizarea la nivel maxim a resurselor IT de care dispune școala: rețea 

de calculatoare, internet wireless de mare viteză, internet prin cablu și 

wireless prin programul ”Internet în școala ta”. 

Internetul oferă de asemenea posibilități extrem de generoase de a 

îmbogăți și diversifica tehnicile de lucru, conținutul lecțiilor, sporind 

gradul de atractivitate și eficiența actului didactic. 

ECOLOGIC 

Datorită așezării localităţii, elevii școlii se bucură de un mediu de 

viață și de activitate mai puțin poluat decât cei din marile centre 

Școala trebuie să cultive în rândul elevilor o atitudine responsabilă față 
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de protejarea mediului ambiant și de combatere a poluării sub orice 

formă. 

 

 

III.4. ANALIZA SWOT 

III.4.a. CURRICULUM 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE   

- Pentru fiecare nivel de învățământ, școala - Baza materială a școlii nu permite realizarea 

dispune de documentele curriculare specifice tuturor solicitărilor cadrelor didactice 

legislației în  vigoare:  planuri  –  cadru  de (număr insuficient de calculatoare, 

învățământ,  programe  școlare, programe videoproiector fix  

școlare   pentru   disciplinele opționale -  Necorelarea  curriculum-ului  la  nivel 

aprobate  de  inspectorii  de  specialitate, interdisciplinar, a manualelor și auxiliarelor, 

manuale și auxiliare de lucru. 

- Oferta de CDȘ este stabilită împreună cu 

elevii și părinții, în funcție de nevoile și 

interesele lor 

-  Există  posibilitatea  de  acces  rapid  la 

informațiile privind dinamica curriculum-ului 

și, în general, la noutățile care privesc actul 

cu necesitatea formării competențelor. 

-  Neadaptarea  programelor  școlare  la 

realitățile  societății  în  care  trăim  și  la 

specificul actual al personalității elevilor. 

- Accent pe abordarea teoretică şi mono-

disciplinară ; 

- Formalism în elaborarea planificărilor şi a 

altor documente interne, 

   

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI   

- Creșterea gradului de autonomie a școlii în - Gradul mare de uzură fizică și morală al 

construirea CDȘ.  multor  manuale  și  auxiliare  curriculare 

- Utilizarea ofertei de programe de formare (re)utilizate mai mulți ani. 

continuă și dezvoltare profesională propusă - Dificultatea de a realiza permanent lecții 

de CCD GJ.  moderne, atractive, conectate la interesele și 

- Desfășurarea de programe de pregătire preocupările elevilor. 

suplimentară, de tip remedial sau de creștere -  Formalismul  unor  cadre  didactice  în 

a performanțelor școlare.  realizarea  documentelor  de  proiectare  a 

- Folosirea unei largi varietăți de mijloace de activității didactice. 

învățământ conduce la creșterea interesului    

elevilor și a eficienței activității instructiv -    
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educative.     

 

 

III.4.b. RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE   

-  Existența  personalului  calificat  la toate  

nivelurile și disciplinele de învățământ. 

-  Majoritatea  cadrelor  au  obținut deja 

diferite  grade  didactice  sau  sunt  în plin 

proces de obținere a acestora. 

 Cea mai mare parte a cadrelor didactice sunt 

titulare și funcționează de mai mult timp în 

unitatea noastră. 

- Există o cultură organizațională puternică, de 

tip sarcină (rețea), în care membrii se implică 

activ și răspund în general rapid la schimbare. 

- Relațiile interumane foarte bune generează 

o atmosferă pozitivă, de lucru în echipă, de 

- Inerția și rezistența la schimbare a unora  

dintre  cadrele  didactice,    

  

- Lipsa de interes a unor cadre didactice  

pentru participarea la cursuri de formare  

continuă. 

 

 

 

 

 

   

   

   

cooperare și implicare în luarea deciziilor și    

realizarea lor.    

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI   

-  Același  factor,  apropierea  de  oraș, 

- Scăderea populației școlare a să aibă drept 

consecință existența,  numai a 2 clase pe nivel, 

cu efectiv cuprins între 25-30 de elevi, cu 

efecte negative asupra nivelului de pregătire și 

a stării disciplinare a elevilor. 

- Datorită numărului mic de clase, mulți 

profesori au catedra în două școli,  

 

facilitează accesul cadrelor la numeroasele 

cursuri de formare continuă organizate de 

CCD  GJ  și  la  diferite  instituții  culturale: 

biblioteci, muzee, teatre, filarmonică etc. 

-  Cadre  didactice  de  calitate,  elevi  cu 

potențial  intelectual  normal  și  părinți  cu 

interes  pentru  școală  reprezintă  resursa 

umană necesară pentru buna desfășurare a 

procesului instructiv-educativ. 
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III.4.c. RESURSE MATERIALE / FINANCIARE 

 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE   

- Starea  fizică  a  spațiilor  şcolare,  bine 

întreținute și parțial reabilitate şi încadrarea 

în normele de igienă corespunzătoare. 

- Spaţii igienizate, grupuri sanitare moderne. 

- Existenţa cabinetelor, laboratoarelor 

funcţionale pentru anumite discipline: 

- Sală   de   sport    pentru desfășurarea 

orelor de educație fizică și a altor activități. 

 - Număr insuficient de calculatoare pentru 

desfășurarea în condiții optime a orelor de 

informatică; cele care există au deja un grad 

avansat de uzură morală. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI   

- Sprijin  constant  și  consistent  din  partea 

autorităților   locale   în   dezvoltarea   și 

modernizarea bazei materiale. 

- Existența burselor de merit și de ajutor 

social și a altor forme de sprijin material și 

financiar pentru elevi. 

- Existența unor donații și sponsorizări din 

partea unor firme și companii locale. 

- Limite în asigurarea resurselor financiare 

necesare finalizării unor proiecte 

 - Capacitate instituţională redusă în 

managementul de proiect 

- Modificări frecvente ale legislaţiei 

- Comportamentul elevilor privind păstrarea şi 

întreţinerea spaţiilor şcolare;  

- Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 

conduce la uzura morală a echipamentelor 

existente; 
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III.4.d. RELAȚIILE CU COMUNITATEA 

 

 PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE   

- Există  o  foarte  bună  colaborare  cu - Insuficienta implicare a unor cadre 

didactice în  realizarea  de  proiecte  și  

parteneriate educaționale pe plan local sau mai 

larg. 

- Sunt  părinți  care,  datorită  sărăciei,  se 

concentrează pe asigurarea traiului zilnic, 

neglijând situația școlară a copiilor lor. 

comunitatea locală: Primărie, Poliția locală și 

națională, Cabinetele de medicina 

individuală, Biserică.   

- Părinții susțin activ demersul didactic (cei 

mai mulți dintre ei), prin comunicarea și 

colaborarea constantă cu cadrele didactice. 

 OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI   

- Sprijinul concertat al tuturor factorilor locali - Limitarea activității unor cadre didactice 

influențează pozitiv desfășurarea activităților 

de instruire și educație. 

- Existența numeroaselor proiecte 

educative la nivel local și național oferă o 

deschidere largă către lumea în care trăim, 

contribuind  

strict  la  activitatea  din  clasă,  ceea  ce 

limitează  de  asemenea  orizonturile  și 

preocupările elevilor lor. 

- Creșterea riscului de absenteism și abandon 

școlar la copiii ce provin din familii cu situație 

la  o  mai  bună  pregătire  și  integrare  a materială dificilă. 

viitorilor cetățeni.   

- Timpul limitat al părinţilor poate duce la 

slaba lor implicare în viaţa şcolară;  

- Lipsa de motivare a agenţilor economici în a 

încheia contracte de sponsorizare.   

 

 

III.4.e. MANAGEMENTUL UNITĂȚII 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Excelenta colaborare dintre membrii echipei 

manageriale, dintre aceștia și colectivul de cadre 

didactice din unitatea școlară. 

 - Stilul democratic de conducere, asumarea 

colectivă a sarcinilor. 

- Transparența procesului decizional. 

- Număr insuficient de proceduri elaborate la nivel 

național. 

- Număr redus de asistențe și interasistențe la ore  

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
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- Existența   legislației   specifice   privind 

desfășurarea  procesului  de  învățământ  și 

asigurarea calității acestuia.  

- Desfășurarea de schimburi de experiență în 

domeniul managementului instituțional, în context 

formal sau informal. 

- Complexitatea  sarcinilor  manageriale  (în 

domeniul didactic, administrativ și financiar), 

corelat cu timpul de lucru insuficient. 

 - Birocrația, numărul mare de documente care  

trebuie  să  existe  în  diferite  dosare 

 

 

III. MISIUNEA  ȘCOLII 

                Școala  Gimnazială  Nr.1 Bumbeşti - Jiu  trebuie să fie o școală care să asigure : 

   promovarea unui învăţământ de calitate, modern si flexibil, adaptat nevoilor și aspirațiilor 

individuale și  în concordanță cu așteptările comunității;    

   valorificarea potenţialului intelectual şi creativ al întregului colectiv de elevi și de cadre 

didactice; 

   cultivarea sensibilității față de problematica umană și a respectului pentru mediul înconjurător 

natural, social și cultural; 

   educarea în spiritul demnității, al  toleranței, al atașamentului față de valorile moral-civice și al 

respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. 

 

V. VIZIUNEA  

Şcoala Gimnazială Nr.1 Bumbeşti-Jiu  trebuie să se încadreze în eforturile şcolii româneşti, de a 

deveni un mediu dinamic şi democratic, care să asigure accesul la educaţie şi oferind şanse egale de 

dezvoltare personală fiecărui elev prin dobândirea competenţelor cheie, care să permită tinerilor inserţia 

socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.  

Mediul educaţional trebuie să ofere fiecărui tânăr posibilitatea afirmării talentului, aptitudinilor şi 

aspiraţiilor în spiritul respectului pentru valori, într-o societate bazată pe cunoaştere. 
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VI.  ŢINTE STRATEGICE  

 

ŢINTA 1 

 Ridicarea nivelului de pregătire de specialitate și psiho – pedagogică a cadrelor didactice. 

ŢINTA 2 

 T.2. Creșterea calității procesului instructiv – educativ, prevenirea eșecului școlar și 

îmbunătățirea rezultatelor elevilor capabili de performanță ridicată. 

ŢINTA 3 

 Reducerea fenomenului de absenteism și de abandon școlar, prin responsabilizarea 

părinților și a elevilor, a comunității locale. 

ŢINTA 4 

  Dezvoltarea și îmbunătățirea bazei materiale a școlii, în vederea asigurării unor 

condiții optime de desfășurare a activității. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

 

VIII . OPŢIUNI STRATEGICE  

 

 

Ținta strategică 

     

Opțiunea strategică 

    

          

              

   

Opțiunea în domeniul 

curricular 

 

 

Opțiunea în domeniul 

financiar și al resurselor 

materiale 

  

Opțiunea în domeniul 

investiției în resursa 

umană 

  

Opțiunea în domeniul 

relațiilor comunitare 

 

       

          

          

          

            

 

T.1. Ridicarea 

nivelului de pregătire 

de specialitate și 

psiho – pedagogică al 

cadrelor didactice. 

 

- Activități demonstrative 

si metodico-științifice în 

cadrul comisiilor metodice 

și al consiliului profesoral. 

 - Asigurarea prin buget a 

sumelor necesare pentru 

activitatea de formare 

continuă și dezvoltare 

profesională. 

- Utilizarea judicioasă a 

sumelor puse la dispoziţie 

prin diferite programe 

naţionale  

- Valorificarea resurselor 

oferite de Internet, 

biblioteci fizice sau 

virtuale, 

diverse instituții de cultură. 

 

  

- Determinarea corectă a 

nevoilor de formare ale 

cadrelor didactice. 

- Participarea la cursuri 

de formare și dezvoltare 

profesională oferite de 

CCD GORJ . 

- Participarea la 

activitățile pe care le 

implică obținerea 

diferitelor grade 

didactice. 

  Dezvoltarea colaborării cu 

instituții furnizoare de 

servicii educaționale . 
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Ținta strategică 

     

Opțiunea strategică 

    

          

              

   

Opțiunea în domeniul 

curricular 

 

 

Opțiunea în domeniul 

financiar și al resurselor 

materiale 

  

Opțiunea în domeniul 

investiției în resursa 

umană 

  

Opțiunea în domeniul 

relațiilor comunitare 

 

       

          

          

          

            

 

 
T.2. Creșterea calității 

procesului instructiv – 

educativ, prevenirea 

eșecului școlar și 

îmbunătățirea 

rezultatelor elevilor 

capabili de 

performanță ridicată. 

 
- Asigurarea parcurgerii 

integrale a programelor 

școlare. 

- Desfășurarea de 

programe de pregătire 

suplimentară (de tip 

remedial sau de 

performanță). 

- Asigurarea incluziunii 

copiilor cu CES, printr-un 

învățământ diferențiat și 

personalizat. 

 

- Folosirea eficientă a 

materialelor didactice și a 

mijloacelor de învățământ 

existente. 

- Administrarea rațională a 

resurselor bugetare pentru 

dotarea cu noi materiale. 

  

- Motivarea și stimularea 

cadrelor didactice care 

obțin rezultate deosebite 

în activitatea didactică. 

- Motivarea și stimularea 

elevilor în vederea 

creșterii interesului 

pentru învățătură. 

  - Promovarea în cadrul 

comunității locale a 

cadrelor și a elevilor cu 

rezultate deosebite, prin 

revista locală, prin site-ul 

școlii etc. 
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Ținta strategică 

     

Opțiunea strategică 

    

          

              

   

Opțiunea în domeniul 

curricular 

 

 

Opțiunea în domeniul 

financiar și al resurselor 

materiale 

  

Opțiunea în domeniul 

investiției în resursa 

umană 

  

Opțiunea în domeniul 

relațiilor comunitare 

 

       

          

          

          

            

T.3. Reducerea 

fenomenului de 

absenteism și de 

abandon școlar, prin 

responsabilizarea 

părinților și a elevilor, 

a comunității locale. 

- Desfășurarea de 

activități școlare care să 

atragă pe elevii cu interes 

scăzut pentru învățătură. 

- Promovarea unei oferte 

școlare (CDȘ) atractive. 

- Valorificarea în mai 

mare măsură a resurselor 

oferite de T.I.C., Internet și 

alte mijloace moderne ce pot 

servi procesului instructiv - 

educativ. 

- Identificarea 

cauzelor ce determină 

numărul mare de absențe 

pentru fiecare elev, în 

vederea aplicării de 

intervenții personalizate. 

- Întărirea colaborării 

cu familia, cu autoritățile 

locale (Primăria –prin 

serviciul de asistență 

socială, Poliția locală), în 

vederea menținerii unei 

bune frecvențe a elevilor. 

 

T.4. Dezvoltarea și 

îmbunătățirea bazei 

materiale a școlii, în 

vederea asigurării 

unor condiții optime 

de desfășurare a 

activității. 

- Determinarea corectă 

a nevoilor de dotare 

materială, în vederea 

desfășurării în condiții 

optime a actului didactic. 

Asigurarea sumelor 

necesare prin bugetul 

unității școlare. 

Atragerea de noi resurse 

prin sponsorizări. 

Identificarea persoanelor 

cu autoritate și/sau 

responsabilități în 

domeniul financiar ce pot 

susține financiar sau 

material unitatea școlară. 

Colaborarea cu Primăria, 

ca ordonator principal de 

credite, și cu diferite firme 

care pot sponsoriza școala. 
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PLANUL OPERAȚIONAL  DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE 
 

INSTITUȚIONALĂ PENTRU ANUL SCOLAR  2015 – 2016 

 
 

 Ținta strategică 1 : Ridicarea nivelului de pregătire de specialitate și psiho – pedagogică al cadrelor didactice.  

                  

       Resurse (umane,           

 
Acțiunea/ 

  
Obiective (rezultate 

  materiale,   
Termen de 

       
     financiare, de     Responsabili   Indicatori de realizare  

 Activități   așteptate)     realizare      

     informație,          

                 

       expertiză etc.)           

- Proiectarea și desfășurarea de  - Îmbunătățirea  Membrii comisiilor      

Directorul, 
director adj.   Fiecare cadru didactic  

activități demonstrative si/sau  competențelor de  metodice;      Șefii  va realiza cel puțin o  

metodico-științifice în cadrul  proiectare și desfășurare a        comisiilor  activitate în cadrul  

comisiilor metodice și al consiliului  activităților de predare -        metodice.  comisiei metodice sau  

profesoral.  învățare-evaluare și a  Materiale didactice      CEAC  al consiliului profesoral.  

Întocmirea tematicii și a  celor metodico-științifice.  și mijloace de   Sept. 2015     Completarea  

 graficelor de activitate ale  - Oferirea de exemple de  învățământ         portofoliu-lui personal  

 comisiilor pe arii curriculare  bună practică  moderne.         prin aceste activități.  

 Realizarea de activități  debutanților.     Conform       

 demonstrative        graficului       

 Prezentarea de lucrări                

 metodico-științifice                

- Valorificarea resurselor oferite de  -Îmbogățirea cunoștințelor  Calculatoare cu   Permanent Șefii  Realizarea de portofolii  
Internet, biblioteci fizice sau virtuale,  de specialitate și a celor  conexiune la      comisiilor  personale îmbogățite  

diverse instituții de cultură și artă.  psiho-pedagogice prin  Internet de mare      metodice.  cu materiale rezultate  
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Activități de studiu individual accesarea unor site-uri de viteză. Programul  CEAC în urma valorificării 

 Discuții în grup profil specifice fiecărui ”Internet în școala   acestor resurse. 
 Mese rotunde domeniu. ta”. Programe cu  Director  adj.  

Schimburi de bune practici 
- Creșterea numărului 

de vizite la muzee, biblioteci finanțare guver-    
  alte instituții culturale. namentală.    

       

-Participarea la cursuri de formare - Înscrierea la cursurile de Cadrele didactice  Responsabil Cel puțin o treime din 
continuă și dezvoltare profesională perfecționare oferite de din unitate.  comisiei de cadrele didactice vor 

Cunoașterea ofertei de cursuri Casa Corpului Didactic Resurse bugetare Sept.-Oct. formare absolvi cursuri de 
 de formare oferite de CCD GORJ Gorj sau de alți proprii. 2015 continuă și formare continuă 
 și de alți furnizori furnizori de educație, Programe cu  dezvoltare însumând minimum 30 

 Identificarea nevoilor de frecventarea și finalizarea finanțare  profesională de credite. 
 formare continuă lor. guvernamentală și    

 Stimularea participării cadrelor  europeană     

 didactice la cursuri de formare  

 

   

 continuă     

- Participarea la activitățile pe care le - Înscrierea la gradele Cadrele didactice  Consiliul de La sfârșitul acestei 
implică obținerea diferitelor grade didactice definitiv, II și I. - din unitate.  administrație perioade, cel puțin ¾ 
didactice. Susținerea inspecțiilor și a Resurse bugetare  Directorul din cadrele didactice cu 

 Identificarea cadrelor didactice celorlalte activități proprii. Sept.-Oct.  o vechime de peste 8 
 care au dreptul să se înscrie la asociate acestora ISJ Gorj, CCD GJ. 2015  ani vor avea minim 
 examenele de grade didactice (examene, colocvii etc.)    gradul II. 
 și stimularea participării la      

 activitățile de obținere a      

 acestora.      

 Monitorizarea activității      

 acestor cadre în vederea   2015 - 2016   

 finalizării cu succes a      

 demersului lor.      
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Ținta strategică 2 : Creșterea calității procesului instructiv – educativ, prevenirea eșecului școlar și îmbunătățirea 

rezultatelor elevilor capabili de performanță ridicată 
 

                 
    rezultatel or elevilor capa bili de performa nță    ridicată.       

 

Acțiunea/ Activități 

  

Obiective (rezultate 
așteptate) 

  Resurse (umane,      

Responsabili 

   
    

 materiale,         

      Termen de      

     
financiare, de 

   

Res

pon
sabil

i  

 
Indicatori de realizare 

 

       realizare    
     informație,        

             

     expertiză etc.)         

-Desfășurarea de programe de  

- Îmbunătățirea 

rezultatelor școlare ale 

elevilor, atât ale celor cu 

ritm lent de învățare, cât și 

ale celor capabili de 

performanțe ridicate. 

 

Cadrele didactice și 

elevii implicați. 

    
Dir e

ct or

ul.  

  Creșterea anuală  

pregătire suplimentară (de tip       
Ș  

ef ii  

  procentului de  

remedial sau de performanță).       
com i
s iilor  

Director  adj. 
  promovabilitate.  

Aplicarea testelor de evaluare     Sept. 2015 
m et

odic

e.  

Șefii comisiilor 
metodice. CEAC    

 inițială. Identificarea nevoilor       
CEA

C 

    

 de pregătire suplimentară.            

 Stabilirea graficului de     Oct. 2015      

 pregătire și respectarea lui.            

 Urmărirea progresului elevilor     Permanent      

 și aplicarea de măsuri de            

 corectare a rezultatelor.            

            

- Asigurarea incluziunii copiilor cu CES,  - Aplicarea diferențiată a  Profesorul de 
sprijin. 
Cadrele didactice și 
elevii implicați. 
CJRAE. 

    
Ș  

ef ii  

  Participarea elevilor cu  

printr-un învățământ diferențiat și  sarcinilor de lucru pentru      
com i
s iilor  

  CES la Evaluările  

personalizat.  elevii cu probleme în      
m et

odic
e.  

  Naționale  

Identificarea copiilor cu cerințe  învățare.    Sept. 2015 
CEA

C 

  corespunzătoare  

 educaționale speciale;  -Elaborarea și îndeplinirea         claselor din care fac  

 consilierea familiilor în  planului de intervenție          parte și obținerea de  

 întocmirea dosarului specific.  personalizat și a          rezultate de  

 Intervenția specializată a  curriculum-ului adaptat     Permanent    promovabilitate.  
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 profesorului de sprijin în pentru copiii cu CES.     

 activitatea de predare-      

 învățare-evaluare.      

 Consilierea cadrelor didactice   Permanent   

 în vederea adaptării metodelor      

 și procedeelor de lucru cu      

 copiii cu CES.      

- Motivarea și stimularea cadrelor 
didactice care obțin rezultate 
deosebite în activitatea didactică. 

Cunoașterea criteriilor de 
evaluare a activității cadrelor 
didactice. 
Acordarea calificativelor 
anuale conform legislației în 
vigoare. 

-Creșterea numărului de 
cadre didactice cu 
rezultate foarte bune în 
activitatea didactică. 
-Crearea unui climat 
competitiv care să ducă la 
creșterea performanțelor. 

Cadrele didactice 
OMECTS nr. 6143/ 
2011 
OMEN nr. 3597/ 
2015 Sept. 2015 

Sept. 2015 
Consiliul de 
administrație 
Șefii 
comisiilor 
metodice 
CEAC 

Toate cadrele didactice 
obțin calificativul anual 
”Foarte bine”. Sunt 
obținute toate 
recomandările 
necesare pentru 
înscrierea la grade 
didactice. 

       

Promovarea în cadrul comunității 
locale a cadrelor și a elevilor cu 
rezultate deosebite. 
Popularizarea activităților 
cele mai reușite din școală. 
Informarea comunității locale, 
prin presa locală , în legătură cu 
activitatea școlii, promovând 
elevii și cadrele didactice cu 
rezultatele cele mai bune. 

- Cunoașterea de către 
beneficiarii indirecți ai 
educației a rezultatelor 
obținute de unitatea 
școlară în domeniile de 
interes: învățătură, sport, 
cultură, artă etc. 

- Promovarea imaginii 
școlii în rândul comunității 
locale. 

 

Permanent 

Directorul, 
Directo adj. 
Consiliul de 

administrație 
Învățătorii/ 

diriginții 
CEAC 

Publicarea de materiale 
pe site și în revista 
locală. 
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Ținta strategică 3 : Reducerea fenomenului de absenteism și de abandon școlar, prin responsabilizarea părinților și a 
elevilor, a comunității locale. 

 
 
 

Acțiunea/ 
Activități 

 

 
 

Obiective (rezultate 
așteptate) 

 

Resurse (umane, 
materiale, 

financiare, de 
informație, 

expertiză etc.) 
 

 
 

Termen de 
realizare 

 

 
 

Responsabili 
 

 
 

Indicatori de realizare 

 

- Promovarea unei oferte școlare 
(CDȘ) atractive. 

 Propunerea de discipline 
opționale în comisiile pe arii 
curriculare. 

 Discutarea acestei oferte de 
CDȘ cu elevii și în ședințele cu 
părinții. 

 Stabilirea CDȘ la nivelul școlii și 
includerea lui în Proiectul de 
încadrare pentru anul școlar 
2016-2017 

 

-Realizarea unui 
Curriculum la Decizia Școlii 
în concordanță cu 
interesele elevilor și cu 
așteptările părinților și ale 
comunității. 
 

Cadre didactice 
capabile să 
propună opționale 
interesante. 
Materiale didactice 
și mijloace de 
învățământ 
moderne. 
 

 
 

Decembrie 
2015 

 

Ianuarie 
2016 

 

Directorul, 
Director 
adj,  

Șefii 
comisiilor 
metodice. 
Comisia 
pentru 
Curriculum. 
CEAC 

 

Cel puțin 4 propuneri 
vor fi incluse în CDȘ. 

 

-Identificarea cauzelor ce determină 
numărul mare de absențe pentru 
fiecare elev, în vederea aplicării de 
intervenții personalizate. 

 Aplicarea de chestionare 
pentru a identifica riscul de 
absenteism sau de abandon 
școlar. 

 

- Cunoașterea cât mai 
exactă a cauzelor ce duc la 
un număr mare de 
absențe pentru fiecare 
elev. 
 

Cadre didactice și 
elevi. 
Chestionare. 
Discuții individuale 
și în grup cu elevii, 
cu părinții, cu 
persoane din 
anturajul acestora. 
 

 
 
 
 
 

Octombrie 
2015 
Aprilie 
2016 

 

Director adj. 
Învățătorii și 
diriginții. 
Consilierul 
educativ. 
 

Existența 
chestionarelor și a 
interpretării lor. 
Dovezi ale discuțiilor cu 
cei implicați în această 
acțiune. 
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 Discutarea cu elevii și cu 
părinții lor despre absențe: 
cauze, consecințe, măsuri ce 
pot fi luate. 

 

   
 

Semestrial 
 

  

-Întărirea colaborării cu familia, cu 
autoritățile locale (Primăria –prin 
serviciul de asistență socială, Poliția 
locală), în vederea menținerii unei 
bune frecvențe a elevilor. 

 Realizarea de parteneriate cu 
autoritățile locale: Primăria, 
Poliția locală și cea națională. 

 Informarea autorităților locale 
în legătură cu elevii aflați în 
risc de abandon școlar și 
solicitarea ajutorului necesar. 

 

-Îmbunătățirea frecvenței 
tuturor elevilor, 
menținerea la școală a 
copiilor aflați în risc de 
abandon școlar. 
 

Serviciul de 
asistență socială 
din cadrul 
Primăriei, Poliția 
locală, Poliţia 
oraşului 
Bumbeşti-Jiu 

 

Permanent 
 

Directorul. 
Învățătorii și 
diriginții. 
 

Reducerea cu cel puțin 
10% în fiecare an a 
numărului de absențe 
nemotivate. 
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Ținta strategică 4 : Dezvoltarea și îmbunătățirea bazei materiale a școlii, în vederea asigurării unor condiții optime de 
desfășurare a activității. 

  
 

Acțiunea 

 

 
 

Obiective (rezultate 
așteptate) 

 

Resurse (umane, 
materiale, 

financiare, de 
informație, 

expertiză etc.) 
 

 
 

Termen de 
realizare 

 

 
 

Responsabili 
 

 
 

Indicatori de realizare 

 

-Determinarea corectă a nevoilor de 
dotare materială, în vederea 
desfășurării în condiții optime a 
actului didactic. 
 

-Stabilirea unui inventar al 
necesităților de ordin 
material și financiar; 
ordonarea lor după 
criteriul urgenței și al 
importanței. 
 

Cadre didactice, 
elevi. 
Contabilul școlii. 
 

Anual, în 
noiembrie  
 

Directorul. 
Consiliul de 
administrație 
Contabilul 
 

Liste de inventar. 
Referate de necesitate. 
 

-Colaborarea cu Primăria, ca 
ordonator principal de credite, și cu 
diferite firme care pot sponsoriza 
școala. 

 Adresarea de solicitări 
Primăriei comunei pentru 
obtinerea de fonduri necesare 
achiziționării de materiale și 
mijloace de învățământ. 

 Atragerea de sponzorizări 
pentru completarea și 
îmbogățirea dotărilor 
materiale. 

 

-Achiziționarea de noi 
materiale si mijloace de 
învățământ necesare unei 
mai bune desfășurări a 
activității 
 

Sume necesare 
asigurate prin 
bugetul unității 
școlare și cel local. 
Noi resurse atrase 
prin sponsorizări. 
 

Permanent 
 

Directorul. 
Consiliul de 
administrație 
Contabilul 
 

Îmbogățirea continuă a 
bazei materiale. 
Contracte de 
sponsorizare. 
 

 
 

Director, 
Prof. Munteanu Ionuţ Valentin 


