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I. Prezentarea şcolii 

 

Denumire: Şcoala Gimnazială nr. 2, com. Jilava 

Număr de clase: 9 (5 în învăţământul primar şi 4 în cel gimnazial) 

Număr de elevi: 180 (la începutul anului şcolar 2017-2018) 

Număr de cadre didactice: 20 

Personal didactic auxiliar: 2 

Personal de întreținere: 1 

 

Scurt istoric 

Comuna Jilava este situată la 12 km de centrul Capitalei, cu care se învecinează 

din punct de vedere administrativ. Localitatea este dispusă de o parte şi de alta a şoselei 

care face legătura între Bucureşti şi Giurgiu şi pe câteva artere secundare.  

Şcoala Gimnazială nr. 2 a fost înfiinţată în 1963. Încă de la început, specificul 

Şcolii nr. 2 a fost dat de aşezarea într-un cartier locuit în majoritate de romi. Ca urmare, 

această unitate de învăţământ a avut un rol foarte important în eradicarea 

analfabetismului şi în ridicarea nivelului general de educaţie al acestei minorităţi, care 

astăzi reprezintă cca 20% din populaţia comunei Jilava. Infuenţată de mediul social de 

provenienţă al elevilor (nivel de educaţie relativ scăzut, nivel de trai sub media comunei, 

identitate etnică şi religioasă confuză), şcoala a avut de-a lungul timpului o activitate 

centrată pe integrarea socială a elevilor şi pe obţinerea unor rezultate maximale în 

condiţiile existente, puţin favorabile unor performanţe notorii.  

Infrastructura a suferit puţine schimbări în cei 50 de ani de existenţă ai şcolii. 

Clădirea unităţii a avut la început cinci săli de clasă, o cancelarie, o încăpere pentru 

arhivă şi un birou pentru director. În 2005 a început extinderea şcolii prin construirea 

unei noi săli de clasă (dată în funcţiune din 2007) şi a toaletelor (până atunci, erau 

folosite toaletele fără apă, din curte). Din 2008, fosta magazie de lemne a fost amenajată 

ca bibliotecă (cu cca 1200 de volume) şi depozit pentru materiale.    

Numărul de elevi al şcolii a variat de-a lungul timpului. Câteva repere importante: 

266 în 1963, 169 în 1973-1974, 406 în 1988-1989, 147 în 2002-2003. În anul şcolar 

2013-2014 au fost înscişi 182 de elevi; 180 în 2014-2015; 181 în 2015-2016; 176 în 

2016-2017.  
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II. Cadrul general 

Învăţământul este considerat în România o prioritate naţională, fapt reflectat nu 

îndeajuns de fondurile bugetare alocate. Noua legislație în domeniul învățământului, 

deși reprezintă un pas înainte față de cea veche, are incoerențe și inadaptări la 

realitate. Suntem în curs de aplicare a noului plan-cadru și a noilor programe școlare. 

Se încearcă o modernizare a sistemului şi o adaptare la provocările erei 

informaţionale. Se caută crearea unui echilibru între interesele celor trei factori 

implicaţi în educaţie: copiii și părinții, reprezentanţii autorităţilor locale, cadrele 

didactice. 

În acest context, Şcoala trebuie să se adaptaze noilor realităţi şi evoluţiei continue 

a societăţii în ansamblu. Implementarea noii legislaţii şi recalibrarea relaţiei cu 

grupul-ţintă şi cu autorităţile locale sunt cele mai importante provocări.   
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III. Analiza de nevoi și Analiza SWOT 

Resurse existente la începutul ciclului (an școlar 2017-2018) 

Resurse materiale existente: 

 curtea şcolii are cca 2600 mp, din care doar o mică parte (cca 20%) este ocupată 

de construcţii; restul este folosit în prezent ca teren de sport sau spaţiu verde.  

 Clădirea şcolii, cu cele şase săli de clasă, între care un laborator de informatică 

 Materiale didactice suficiente, constând în planşe, hărţi, vase speciale şi 

dispozitive pentru experimente la Fizică şi Chimie 

 Biblioteca şcolii, relativ bine utilată  

 Videoproiectoare fixe în 5 din cele 6 clase 

 

Resurse umane 

 Cadrele didactice titulare, în general bine pregătite profesional 

 Personal de îngrijire suficient 

 Agenţi de pază specializaţi 

 

Indicator Număr  Procent din total 

Total cadre didactice 20 100 % 

Cadre calificate 18 90,00 

Cadre fără studii corespunzătoare  

postului 

2 10,00 

Gradul didactic I 3 15,00 

Gradul didactic II 4 20,00 

Definitivat 9 45,00 

Debutant 4 20,00 

Titulari 12 60,00 
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Cu studii postuniversitare 

(doctorat) 

1 5% 

Cu gradație de merit 1 5% 

 

Dintre cele 21 de cadre didactice, doar 2/3 au realizat în ultimii 5 ani cursuri de 

formare. 

6 cadre au realizat câte un curs 

1 cadru didactic a realizat 2 cursuri 

3 cadre didactice au realizat 3 cursuri 

1 cadru didactic a realizat 4 cursuri 

 

Statistică cursuri de formare în ultimii 5 

ani

 

 

Populaţia şcolară se menţine constantă. Conform recensământului realizat de 

şcoală, în anii 2017-2021 ar urma să se înscrie la şcoala noastră, de pe străzile arondate, 

următoarele efective de elevi: 2018: 26 2019: 27  2020: 35 2021: 29 
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Nivelul de educație al comunității 

Toal elevi Total 

părinți 

0 

clase 

1-3 

clase 

4 clase 8 clase Liceu sau 

Profesională 

Studii 

superioare 

180 344 18 16 96 152 31 1 

  5,33% 4,73% 28,40% 44,97% 9,17 % 0,31% 

 

Situația pe etnii a comunității 

70% romi 

25 % familii mixte (un părinte român, unul rom) 

5% români 

Statistică pe etnii

Elevi romi declarați

Elevi romi nedeclarați

Elevi români

 

Indicatori absenteism pe ultimii 5 ani 

Indicator 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Total absențe 8141 9648 11 351 7764 8495 

Absențe motivate 2954 2134 3281 2178 3113 

Absențe nemotivate 5187 7514 8064 5586 5382 

Rată absenteism absențe 

nemotivate (raportat la 

28,81 41,06 44,8 31,21 29,90 
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numărul de elevi ai școlii) 

 

Abandonul școlar în ultimii 5 ani 

 

Categoria  2012-

2013 

 2013-

2014 

 2014-

2015 

2015-

201 

2016-

2017 

Neșcolarizați 9 8 13 9 6 

Abandon în cursul anului 10 7 6 1 4 

Total  19 15 19 10 8 

 

Evoluția numărului de neșcolarizați în ultimii 5 ani școlari 
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Evoluția numărului de elevi în abandon în cursul anului școlar, în 

ultimii 5 ani 
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Evoluția numărului de elevi în abandon școlar (scoși din evidență, la sfârșitul anului 

școlar), în ultimii 6 ani 

 

 

Indicaator promovabilitate generală, în ultimii 5 ani 
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Indicator  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Promovabilitate 87,36 85,52 86,11 84,48 93,22 

 

Rezultate Evaluarea Națională, în ultimii 6 ani 

Statistică privind evoluția principalilor indicatori în ultimii 5 ani școlari 

 

 

Materia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Limba Română       

Promovabilitate 5,88 % 25% 30 % 85% 41% 33 % 

Media clasei 2,57 4,04 4,17 5,42 4,59 4,50 

Cea mai mare notă 5,60 6,30 5,95 7,20 7,70 7,60 

Cea mai mică notă 1,00 1,75 2,40 1,00 2,20 1,40 

Matematică       

Promovabilitate 0 % 0 % 10% 23% 6 % 0% 

Media clasei 2,05 2,56 3,52 3,98 3,12 2,78 

Cea mai mare notă 3,50 3,50 7,50 5,65 5,00 4,10 

Cea mai mică notă 1,25 1,00 2,40 1,00 1,50 1,00 

Media 

Română/Matematică 

      

Media clasei 2,31 3,30 3,85 4,68 3,86 3,64 

Cea mai mare medie 4,05 4,90 6,00 6,27 5,97 5,85 

Cea mai mică medie 1,12 1,37 2,32 1,00 1,85 1,20 
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Resurse financiare existente 

În prezent şcoala are buget propriu, suficient pentru nevoile materiale și salariale. În 

același timp, școala nu realizează venituri proprii, din care ar fi putut fi plătiți consilierul 

educativ și responsabilul CEAC. 

 

Nevoi educaţionale 

 Pentru îmbunătăţirea performanţelor, Şcoala are nevoie de câteva condiţii 

esenţiale: 

o Menţinerea cadrelor didactice valoroase existente deja; 

o Atragerea unor noi cadre didactice, competente, pe posturile libere;  

o Atragerea de sponsorizări pentru susţinerea şcolarizării elevilor cu probleme 

sociale; 

o Implementarea unui program Şcoală după Şcoală, pentru toți elevii școlii care au 

nevoie de sprijin; 

o Realizarea de proiecte educative, parteneriate cu alte şcoli, activităţi educative 

şcolare şi extraşcolare care să aducă un plus de valoare educației; 

o Scăderea în continuarea a ratei absenteismului și abandonului școlar 

o Îmbunătățirea promovabilității generale  

o Îmbunătățirea rezultatelor la EN II, IV, VI și VIII 

  

Nevoi materiale: 

 extinderea spaţiului construit, fie prin supraînălţarea şcolii, fie prin ridicarea unei 

noi construcţii care să cuprindă: 

o șase săli de clasă pentru desfăşurarea unui program ”Şcoală după Şcoală” 

o o grădiniţă pentru copiii preşcolari 

o o sală de festivităţi pentru desfăşurarea serbărilor şcolare, a conferinţelor 

şi altor tipuri de activitate 

o o sală de sport, unde să se poată desfăşura orele de Educaţie Fizică, pe 

timp de iarnă 

 amenajarea celor două terenuri de sport existente 
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 amenajarea unui loc de studiu în aer liber 

 amenajarea unui loc de joacă pentru copiii din CP şi cls. I-a 

 

Analiza SWOT 

 

a. Punctele tari ale şcolii sunt: 

 existenţa unor cadre didactice competente, devotate vocației pe care și-au ales-o;  

 colaborarea bună cu instituţiile comunitare: Primărie, Poliţie, Biserică; 

 existenţa unei baze materiale minimale: 5 săli de clasă, un laborator de 

informatică, două terenuri de sport (însă neamenajate corespunzător); 

 dotarea cprespunzătoare cu mijloace moderne de comunicare şi multiplicare: 

laptop, internet, fax, copiatoare, videoproiectoare etc. 

 

b. Punctele slabe ale şcolii:  

 

1. Mediul social din care provin elevii se caracterizează prin: 

 

a. nivelul foarte scăzut de educație al părinților (mai puțin de 10% au studii 

liceale sau profesionale ; mai puțin de 1% au studii superioare). 

b. probleme materiale: cca 1/3 dintre familii au venituri sub 535 RON pe 

membru; 

c. probleme de stabilitate emoţională (25 % dintre elevi trăiesc în familii 

monoparentale, reorganizate sau sunt crescuţi de bunici sau alte rude); 

d. 10% dintre elevi au unul sau doi părinți plecați în străinătate; 

e. apartenenţa etnică; majoritatea (70%) sunt de origine romă (25% sunt din 

familii mixte; 5% sunt români). Au ținte educaționale modeste și o stimă 

de sine scăzută; 

f. apartenenţa religioasă este eterogenă; familiile din comunitate fac parte 

din diferite culte religioase (ortodox, baptist, adventist şi penticostal). 

 

2. Imaginea şcolii reprezintă un alt punct slab. Denumirea “Şcoala din Ţigănie”, 

utilizată în localitate şi în mediul profesional, are trei efecte negative majore: 

 

 înscrierea elevilor din unele familii la Şcoala nr. 1, pentru a nu fi asimilaţi 

etniei; 

 Şcoala nu este atractivă pentru cadrele didactice care-și caută o catedră, 

dovadă faptul că de 5 ani sunt neocupate de titular catedrele de Franceză, 

Religie, Fizică, Chimie. 

 

3. Inexistenţa unor catedre întregi, la cele mai multe discipline, din cauza 

numărului scăzut de clase. La clasele V-VIII există doar două cadre didactice (din 

cele 8) cu normă întreagă în şcoala noastră. Acest fapt duce la comunicarea 

greoaie între profesori şi între director şi profesori, la lipsa diriginţilor în unele 

momente-cheie şi lipsa de concentrare asupra problemelor din şcoală. 
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4. Insuficiența personalului, raportat la numărul de probleme; ar trebui să existe 

câte un singur om care să se ocupe de SCIM, CEAC, Imaginea școlii, proiecte și 

programe etc. 

5. Insuficiența spațiului, ceea ce face imposibilă derularea unor proiecte gen after 

school și învățarea într-un singur schimb; 

6. Inexistenţa unui personal administrativ corespunzător nevoilor şcolii: 

secretarul are doar jumătate de normă, nu avem administrator și pe nimeni care să 

intervină pentru micile defecțiuni ale bazei materiale. 

   

c. Oportunităţi: 

 posibilitatea de a accesa proiecte pentru sprijinirea comunităţilor 

defavorizate; 

 colaborarea cu ONG-uri cu mari posibilități de organizare și finanțare, gen 

Teach for Romania (pentru formarea cadrelor didactice), ”Salvați Copiii 

România”, United Way România, Agenția ”Împreună” 

 faptul că UAT Jilava are un buget însemnat (pentru mediul rural), din care 

se pot face și lucrări mari, de infrastructură; 

 relaţii bune cu Bisericile, care au sprijinit proiectele educative şi sociale 

ale şcolii.   

 

d. Ameninţări 

 accentuarea fenomenului de plecare a unor părinți în străinătate; 

 faptul că abandonul și frecvența scăzută au cauze greu de eliminat; 

 lipsa de implicare a părinților. 
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IV. Misiunea şi viziunea şcolii 

 

Misiunea şi viziunea şcolii  
 

Misiunea şcolii este de a transforma comunitatea și de a se 

transforma în funcție de nevoile acesteia, de a promova educația 

incluzivă și de a valorifica maximal potenţialul ficărui elev, pentru 
a forma oameni capabili să se integreze social, să se adapteze la 
schimbări, să manifeste respect faţă de propria persoană şi faţă de 
ceilalţi. 
 

Viziunea şcolii despre educație poate fi cuprinsă în formula: „Cine 
nu face un pas înainte rămâne cu un pas în urmă”. O adaptare 
continuă la evoluţia societăţii şi chiar o anticipare a acesteia, 
deoarece elevii noştri se vor integra în societate peste 4-12 ani. În 
acest interval se vor produce schimbări care nu ar trebui să ne 

surprindă nepregătiţi. Viziunea are în centru noțiunea de ”școală 

prietenoasă”, care înseamnă un spațiu adecvat, modern, învățarea 

prin metode interactive și folosirea unor strategii diferențiate, 
deoarece fiecare copil contează! 
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V. Scopuri şi obiective strategice 

 

A. Dezvoltarea curriculară 

1. Creşterea calităţii actului didactic, prin implementarea unor strategii 

didactice și a unor mijloace inovative; 

2. Sprijinirea performanţei la elevi, prin participarea la concursuri și 

olimpiade școlare și implicarea în proiecte; 

3. Sprijinirea pentru alegerea direcţiei de continuare a educaţiei în 

concordanţă cu aspiraţiile şi competenţele elevilor; 

4. Utilizarea tehnologiilor moderne de învățare și comunicare; 

5. Dezvoltarea programului ”Şcoală după Şcoală” prin includerea mai multor 

elevi; 

6. Dezvoltarea abilităților de relaționare socială; 

B. Dezvoltarea de resurse umane 

1. Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice 

2. Încurajarea debutanţilor pentru integrare și urmarea unei cariere didactice 

3. Utilizarea metodelor și mijloacelor moderne de învăţământ 

4. Atragerea și menținerea în școală a cadrelor didactice competente 

profesional 

C. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale 

1. Extinderea spaţiului construit prin construirea unui nou corp 

2. amenajarea terenurilor de sport ale şcolii 

3. amenajarea unei săli de sport  

4. amenajarea spaţiului verde 

5. amenajarea Bibliotecii, ca spațiu de învățare 

6. atragerea unor proiecte cu fonduri europene 

D. Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea 

1. promovarea unor bune practici educaţionale, care să îmbunătăţească 

imaginea şcolii 
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2. amenajarea spaţiului interior, astfel încât şcoala să fie un mediu atractiv 

3. derularea unor proiecte de educație parentală 

4. promovarea unui curriculum la decizia şcolii care să răspundă nevoilor 

educaţionale şi identitare 

5. Cultivarea identităţii şcolii, prin însemne specifice (imnul şcolii 

6. Organizarea anuală a unor evenimente deschise spre comunitate (ex. ”Ziua 

porților deschise”, Ziua Școlii, serbările școlare etc.) 

E. Asigurarea egalităţii de şanse 

1. Reducerea absenteismului sub pragul de 20 abs. nemotivate de elev pe an. 

2. Reducerea abandonului şcolar sub 2% 

3. Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri care sprijină educația incluzivă 

4. Sprijinirea elevilor cu CES în vederea dezvoltării personale și a finalizării 

studiilor 

 



 17 

V. Etape în realizarea proiectului 

 

Etapa I. 2017-2018 

A. Dezvoltarea curriculară 

 Introducerea noului curriculum la Gimnaziu 

 Realizarea unor proiecte educaționale care să aducă un plus de valoare 

educației din școală (ex. Școală după Școală); 

 Participarea elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare 

 Obţinerea unor rezultate notabile la olimpiade şi concursuri şcolare 

(cel puțin două premii I, II sau III la fazele județene) 

 Promovabiliate anuală generală de min 85%  

 promovabilitate de cel puțin 10% la Evaluarea Națională pentru elevii 

clasei a VIII-a 

 Îmbunătățirea cu 10-15 % a rezultatelor la EN II, IV, VI 

 Scăderea analfabetismului funcțional, de la cca 25% la cca 20 % 

B. Dezvoltarea de resurse umane 

 Participarea a cca 1/3 din cadrele didactice la cursuri de formare, 

conform analizei de nevoi și a planului de dezvoltare profesională 

 Fluidizarea schimbului de bune practici didactice în interiorul 

Comisiilor metodice 

 Realizarea unor parteneriate cu instituții care furnizează formare 

profesională 

 Implementarea leaderschip-ului distribuit, prin formarea mai multor 

”lideri educaționali”  

C. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale  
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 Implicarea cadrelor didactice, a părinților și a elevilor în elaborarea 

proiectului pentru extinderea spaţiului construit 

 Efectuarea demersurilor pentru amenajarea terenurilor de sport 

 Atragerea de finanţare pentru proiectele educaționale care vor fi 

implementate 

 Amenajarea Bibliotecii, ca spațiu de învățare și ca centru after-school 

 Amenajarea și întreținerea spaţiului verde al școlii 

D. Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea 

 Organizarea unor evenimente tematice deschise comunității (ex. 

serbări de Crăciun, Ziua Mamei, serbări de sfârșit de an, Ziua Porților 

Deschise)  

 Popularizarea proiectelor, acţiunilor, activităţilor desfăşurate în şcoală 

prin intermediul mediatorului școlar 

 Popularizarea unor rezultate notabile obţinute de elevi la olimpiade şi 

concursuri şcolare 

 Relansarea imnului şcolii 

 Desfăşurarea unor activităţi de educație parentală, în cadrul Centrului 

Comunitar ”Providența” 

 Organizarea unor evenimente prin care să fie marcat Centenarul Marii 

Uniri 

E. Asigurarea egalităţii de şanse 

 Înființarea ”băncii de rechizite” a școlii, pentru elevii care au 

probleme sociale 

 Obţinerea unor sponsorizări, donaţii, pentru elevii cu probleme sociale 

 Menținerea abandonului școlar sub 3% 

 Îmbunătățirea cu 10% a frecvenței școlare a elevilor 
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 Efectuarea unor vizite la domiciliile elevilor care absentează 

nejustificat 

 Amenajarea spațiului interior astfel încât școala să fie un mediu 

atractiv pentru elevi 

 Sprijinirea elevilor cu CES pentru integrarea lor în colective și pentru 

realizarea progresului școlar 
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Etapa II. 2018-2019 

A. Dezvoltarea curriculară 

 Introducerea noului curriculum la Gimnaziu 

 Realizarea unor proiecte educaționale care să aducă un plus de valoare 

educației din școală; 

 Extinderea programului Școală după Școală 

 Participarea elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare 

 Promovabiliate anuală generală de min 87% 

 Obţinerea unor rezultate notabile la olimpiade şi concursuri şcolare 

(cel puțin două premii I, II sau III la fazele județene) 

 promovabilitate de cel puțin 20% la Evaluarea Națională pentru elevii 

clasei a VIII-a 

 Îmbunătățirea cu 10-15 % a rezultatelor la EN II, IV, VI 

 Scăderea analfabetismului funcțional, de la cca 20% la cca 15 % 

B. Dezvoltarea de resurse umane 

 Participarea a cca 1/3 din cadrele didactice la cursuri de formare, 

conform analizei de nevoi și a planului de dezvoltare profesională 

 Fluidizarea schimbului de bune practici didactice în interiorul 

Comisiilor metodice 

 Realizarea unor parteneriate cu instituții care furnizează formare 

profesională  

 Implementarea leaderschip-ului distribuit, prin formarea mai multor 

”lideri educaționali” 

C. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale  

 Dotarea corespunzătoare a noului corp al școlii, realizat prin investiția 

autorităților locale 
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 Efectuarea demersurilor pentru amenajarea unei săli de sport 

 Atragerea de finanţare pentru proiectele educaționale care vor fi 

implementate 

 Amenajarea și întreținerea corespunzătoare a spaţiului verde al școlii 

D. Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea 

 Organizarea unor evenimente tematice deschise comunității (ex. 

serbări de Crăciun, Ziua Mamei, serbări de sfârșit de an, Ziua Porților 

Deschise)  

 Popularizarea proiectelor, acţiunilor, activităţilor desfăşurate în şcoală 

prin intermediul mediatorului școlar, a pliantelor, a site-ului școlii și a 

paginii de facebook 

 Popularizarea unor rezultate notabile obţinute de elevi la olimpiade şi 

concursuri şcolare, prin instalarea unor panouri pentru diplome, 

menționarea în cadrul unor evenimente  

 Organizarea unor activități speciale pentru Centenarul Marii Uniri 

(Capsula Timpului, dezvelirea statuii lui Mihai Viteazul) 

 Desfăşurarea unor activităţi de educație parentală, în cadrul Centrului 

Comunitar ”Providența” 

E. Asigurarea egalităţii de şanse 

 Alimentarea permanentă  a ”băncii de rechizite” a școlii, pentru elevii 

care au probleme sociale 

 Obţinerea unor sponsorizări, donaţii, pentru elevii cu probleme sociale 

 Reducerea abandonului școlar sub 2% 

 Îmbunătățirea cu 10% a frecvenței școlare a elevilor, față de anul 

precedent 
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 Efectuarea unor vizite la domiciliile elevilor care absentează 

nejustificat 

 Amenajarea spațiului interior astfel încât școala să fie un mediu 

atractiv pentru elevi 

 Sprijinirea elevilor cu CES pentru integrarea lor în colective și pentru 

realizarea progresului școlar 
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Etapa III. 2019-2020 

A. Dezvoltarea curriculară 

 Introducerea noului curriculum la Gimnaziu 

 Realizarea unor proiecte educaționale care să aducă un plus de valoare 

educației din școală; 

 Extinderea programului Școală după Școală 

 Participarea elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare 

 Obţinerea unor rezultate notabile la olimpiade şi concursuri şcolare 

(cel puțin două premii I, II sau III la fazele județene) 

 Promovabiliate anuală generală de min 90% 

 promovabilitate de cel puțin 30% la Evaluarea Națională pentru elevii 

clasei a VIII-a 

 Îmbunătățirea cu 10-15 % a rezultatelor la EN II, IV, VI 

 Scăderea analfabetismului funcțional, de la cca 15% la cca 10 % 

 Digitalizarea procesului de învățământ 

B. Dezvoltarea de resurse umane 

 Participarea a cca 1/3 din cadrele didactice la cursuri de formare, 

conform analizei de nevoi și a planului de dezvoltare profesională 

 Fluidizarea schimbului de bune practici didactice în interiorul 

Comisiilor metodice 

 Realizarea unor parteneriate cu instituții care furnizează formare 

profesională 

 Digitalizarea fluxului de informații și al leaderschip-ului educațional 

 Implementarea leaderschip-ului distribuit, prin formarea mai multor 

”lideri educaționali” 

C. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale  



 24 

 Dotarea corespunzătoare a noului corp al școlii, realizat prin investiția 

autorităților locale 

 Dotarea noii săli de sport a școlii 

 Atragerea de finanţare pentru proiectele educaționale care vor fi 

implementate 

 Amenajarea și întreținerea corespunzătoare a spaţiului verde al școlii 

D. Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea 

 Organizarea unor evenimente tematice deschise comunității (ex. 

serbări de Crăciun, Ziua Mamei, serbări de sfârșit de an, Ziua Porților 

Deschise)  

 Popularizarea proiectelor, acţiunilor, activităţilor desfăşurate în şcoală 

prin intermediul site-ului școlii, al paginii de Facebook, al 

mediatorului școlar și altor mijloace 

 Popularizarea unor rezultate notabile obţinute de elevi la olimpiade şi 

concursuri şcolare, pe rețelele de socializare  

 Implementarea unor proiecte de educație parentală 

E. Asigurarea egalităţii de şanse 

 Alimentarea permanentă  a ”băncii de rechizite” a școlii, pentru elevii 

care au probleme sociale 

 Obţinerea unor sponsorizări, donaţii, pentru elevii cu probleme sociale 

 Reducerea abandonului școlar sub 1,5% 

 Îmbunătățirea cu 10% a frecvenței școlare a elevilor, față de anul 

precedent 

 Efectuarea unor vizite la domiciliile elevilor care absentează 

nejustificat 



 25 

 Amenajarea spațiului interior astfel încât școala să fie un mediu 

atractiv pentru elevi 

 Sprijinirea elevilor cu CES pentru integrarea lor în colective și pentru 

realizarea progresului școlar 
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Etapa IV. 2020-2021 

A. Dezvoltarea curriculară 

 Realizarea unor proiecte educaționale care să aducă un plus de valoare 

educației din școală; 

 Realizarea unui program Școală după Școală cu toți elevii școlii 

 Participarea elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare 

 Obţinerea unor rezultate notabile la olimpiade şi concursuri şcolare 

(cel puțin trei premii I, II sau III la fazele județene) 

 Promovabiliate anuală generală de min 92% 

 promovabilitate de cel puțin 40% la Evaluarea Națională pentru elevii 

clasei a VIII-a 

 Îmbunătățirea cu 10-15 % a rezultatelor la EN II, IV, VI 

 Scăderea analfabetismului funcțional, sub 10 % 

 Digitalizarea procesului de învățământ 

B. Dezvoltarea de resurse umane 

 Participarea a cca 1/3 din cadrele didactice la cursuri de formare, 

conform analizei de nevoi și a planului de dezvoltare profesională 

 Fluidizarea schimbului de bune practici didactice în interiorul 

Comisiilor metodice 

 Realizarea unor parteneriate cu instituții care furnizează formare 

profesională 

 Digitalizarea fluxului de informații și al leaderschip-ului educațional 

 Implementarea leaderschip-ului distribuit, prin formarea mai multor 

”lideri educaționali” 

C. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale  
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 Atragerea de finanţare pentru proiectele educaționale care vor fi 

implementate 

 Amenajarea și întreținerea corespunzătoare a spaţiului verde al școlii 

 Amenajarea și dotarea corespunzătoare a noului corp al școlii și a sălii 

de sport 

D. Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea 

 Organizarea unor evenimente tematice deschise comunității (ex. 

serbări de Crăciun, Ziua Mamei, serbări de sfârșit de an, Ziua Porților 

Deschise)  

 Popularizarea proiectelor, acţiunilor, activităţilor desfăşurate în şcoală 

prin intermediul site-ului școlii, al paginii de Facebook, al 

mediatorului școlar și altor mijloace 

 Popularizarea unor rezultate notabile obţinute de elevi la olimpiade şi 

concursuri şcolare, pe rețelele de socializare  

 Implementarea unor proiecte de educație parentală 

E. Asigurarea egalităţii de şanse 

 Alimentarea permanentă  a ”băncii de rechizite” a școlii, pentru elevii 

care au probleme sociale 

 Obţinerea unor sponsorizări, donaţii, pentru elevii cu probleme sociale 

 Reducerea abandonului școlar sub 1 % 

 Îmbunătățirea cu 10% a frecvenței școlare a elevilor, față de anul 

precedent 

 Efectuarea unor vizite la domiciliile elevilor care absentează 

nejustificat 

 Amenajarea spațiului interior astfel încât școala să fie un mediu 

atractiv pentru elevi 
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 Sprijinirea elevilor cu CES pentru integrarea lor în colective și pentru 

realizarea progresului școlar 
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Etapa IV. 2021-2022 

A. Dezvoltarea curriculară 

 Realizarea unor proiecte educaționale care să aducă un plus de valoare 

educației din școală; 

 Realizarea unui program Școală după Școală cu toți elevii școlii 

 Obţinerea unor rezultate notabile la olimpiade şi concursuri şcolare 

(cel puțin trei premii I, II sau III la fazele județene) 

 Promovabiliate anuală generală de min 95% 

 promovabilitate de cel puțin 50% la Evaluarea Națională pentru elevii 

clasei a VIII-a 

 Îmbunătățirea cu 10-15 % a rezultatelor la EN II, IV, VI 

 Scăderea analfabetismului funcțional, sub 5 % 

 Digitalizarea procesului de învățământ 

B. Dezvoltarea de resurse umane 

 Participarea a cca 1/3 din cadrele didactice la cursuri de formare, 

conform analizei de nevoi și a planului de dezvoltare profesională 

 Fluidizarea schimbului de bune practici didactice în interiorul 

Comisiilor metodice 

 Realizarea unor parteneriate cu instituții care furnizează formare 

profesională 

 Digitalizarea fluxului de informații și al leaderschip-ului educațional 

 Implementarea leaderschip-ului distribuit, prin formarea mai multor 

”lideri educaționali” 

C. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale  

 Atragerea de finanţare pentru proiectele educaționale care vor fi 

implementate 
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 Amenajarea și întreținerea corespunzătoare a spaţiului verde al școlii 

 Amenajarea și dotarea corespunzătoare a noului corp al școlii și a sălii 

de sport 

D. Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea 

 Organizarea unor evenimente tematice deschise comunității (ex. 

serbări de Crăciun, Ziua Mamei, serbări de sfârșit de an, Ziua Porților 

Deschise)  

 Popularizarea proiectelor, acţiunilor, activităţilor desfăşurate în şcoală 

prin intermediul site-ului școlii, al paginii de Facebook, al 

mediatorului școlar și altor mijloace 

 Popularizarea unor rezultate notabile obţinute de elevi la olimpiade şi 

concursuri şcolare, pe rețelele de socializare  

 Implementarea unor proiecte de educație parentală 

E. Asigurarea egalităţii de şanse 

 Alimentarea permanentă  a ”băncii de rechizite” a școlii, pentru elevii 

care au probleme sociale 

 Obţinerea unor sponsorizări, donaţii, pentru elevii cu probleme sociale 

 Reducerea abandonului școlar sub 0,5% 

 Îmbunătățirea cu 10% a frecvenței școlare a elevilor, față de anul 

precedent 

 Efectuarea unor vizite la domiciliile elevilor care absentează 

nejustificat 

 Amenajarea spațiului interior astfel încât școala să fie un mediu 

atractiv pentru elevi 

 Sprijinirea elevilor cu CES pentru integrarea lor în colective și pentru 

realizarea progresului școlar 
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VI. Indicatori de evaluare 

- respectarea calendarului, a etapelor și a indicatorilor de 

etapă  

- încadrarea în țintele prognozate, pe etape 

- calitatea muncii, măsurabilă prin îmbunătățirea 

indicatorilor educaționali (rezultate evaluări externe, 

promovabilitate, abandon, frecvență) 

- respectarea legislaţiei, certificată în urma unor evaluări 

externe 

- adecvarea la nevoile comunităţii, relevată prin 

chestionare de satisfacție a grupului de beneficiari ai 

educației 
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