INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” BĂNEŞTI
COMUNA FÎNTÎNELE, JUDEŢUL SUCEAVA

PROIECT DE DEZVOLTARE
INSTITUŢIONALĂ
2013 - 2017
DEVIZA: "Şcoala se confundă cu viaţa... una o întregeşte pe cealaltă.
Şcoala iţi dă posibilitatea să-ţi trăieşti viaţa complet. Viaţa unui analfabet
este o simplă existenţă, şi atâta tot... Viaţa nu-i decât continuitatea şcolii,
dar fără profesori." I. MINULESCU

1. Viziunea asupra organizaţiei
Copiii de azi vor conduce şi organiza statul de mâine, viitorul nostru
va fi ceea ce ei vor şti să facă!
Ţelul nostru este să devenim o unitate şcolară de referinţă, integrată
nevoilor sociale ale comunităţii, care să realizeze pregătirea de astăzi
pentru viitorul de maine, la standarde europene.
2. Misiunea organizaţiei
Formarea tinerilor din zona comunei Fîntînele şi nu numai pentru o
societate democratică în schimbare, pentru o economie a viitorului, astfel
încât să devină cetăţeni activi ai comunităţii. Şcoala tratează elevii în
conformitate cu idealul educaţional al societăţii româneşti actuale de a
descoperi în fiecare elev un potenţial talent ce trebuie valorificat în
condiţiile în care şcoala acceptă rolul de iniţiator, susţinător şi catalizator
al tradiţiei locale.
Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate pentru
dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a tinerilor în vederea
adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi,
deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală
şi europeană.
Ne propunem să asigurăm această calitate printr-un climat intern
stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile
locale şi regionale. Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea,
performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru
toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul
vieţii, astfel încât va deveni o şcoală deschisă pentru toţi cetăţenii
comunei Fîntînele spre a le oferi şanse egale de dezvoltare profesională.
Vom promova un management eficient al tuturor resurselor, indiferent
de provenienţa lor.

3. Diagnoza mediului intern şi extern
3.1 Cultura organizaţională
Dorinţa de a şti, de a cunoaşte s-a manifestat de mult timp şi pe aceste
meleaguri ale satului Băneşti. Oamenii au dorit să cunoască mai mult, să afle
adevărul, să pătrundă adânc în tainele lui. Ca orice început, el este greu din
lipsa unor cadre pregătite, a manualelor şcolare, a unor încăperi destinate
acestui scop. Din cercetarea documentelor aflate în arhivele şcolii noastre şi
în Arhivele Statului din judeţul Botoşani, reiese că prima şcoală a fost
înfiinţată în satul Stamate încă din anul 1866. Astfel, prin procesul verbal
încheiat la 30 aprilie 1866 de către primăria comunei se stabileşte salariul
învăţătorului Vasile Bârjovanu din satul Băluşeni (vecchea denumire a
satului Stamate). La 30 ianuarie 1883, Consiliul local încheie un proces
verbal prin care se numeşte ca învăţător preotul Teodor Sălăgeanu la şcoala
ce „are a se înfiinţa de curând în cotuna Băluşeni”. (dosar 8/1883 – Arhivele
Statului Botoşani). Această şcoală nu avea un local propriu, ci a funcţionat
în casa unui cetăţean şi se numea „Casa Satului”. Şcoala a funcţionat în
această locuinţă până în anul 1910, când preotul satului, Ion Simionescu,
donează o suprafaţă de 24 de prăjini de teren pentru construirea unei şcoli.
Şcoala a fost terminată în 1913, era construită din cărămidă, acoperită cu
tablă şi se compunea din două săli de clasă, o cancelarie şi o clădire
învecinată ce servea drept locuinţă învăţătorului. Acest local de şoală s-a
folosit până în anul 2006, când s-a construit un local nou, modern. La
această şcoală veneau să descifreze tainele scrisului şi cititului elevi din satul
Băneşti şi Stamate (până în anul 1902), iar elevii din satul Fîntînele au venit
la această şcoală până în anul 1901. Primii dascăli ai şcolii au fost preotul
Ion Simionescu, Vasilică T. Seribău (până în anul 1922), preotul Costineanu,
V. Prepeliţă. Majoritatea învăţătorilor nu au fost localnici, rămâneau foarte
puţin şi apoi plecau în alte sate.
În satul Băneşti, începutul învăţământului a fost asemănător celorlalte
sate, şcoala funcţionând în cas particulare, închiriate de primărie. În anul
1903 şcoala a funcţionat în casa cetăţeanului Boicesc, de fapt într-o fostă
prăvălie sătească. În anul 1930 se construieşte, cu contribuţia cetăţenilor
satului un local de şcoală cu două săli de clasă şi cancelarie. Construcţia era
din chirpici şi acoperită cu tablă. Astăzi, această clădire este folosită ca sediu
pentru Căminul Cultural şi Biblioteca Comunală. Primul dascăl a fost
Constantin Caliniuc, apoi preotul Vasile Grigoriu, Vasile Rusu. La această
şcoală se învăţau doar trei clase, iar după absolvire elevii continuau clasa a
IV-a şi a V-a la Stamate sau Fîntînele. Începînd din anii 1937 – 1939, la

Şcoala Băneşti au fucţionat clasele I – VII. Aici veneau şi învăţau elevii din
satele Fîntînele, Slobozia, Stamate şi Cotu Dobei, dar în cataloage apar şi
elevi din Salcea, Prelipca sau Roşcani. După al doilea Război Mondial s-a
încercat o reluare a procesului de învăţământ care era modest deoarece nu
erau învăţători, manuale, caiete, material didactic, lemne pentru încălzirea
claselor etc.
Documentele menţionează ca învăţători în şcolile din comună pe:
Vasile Bârjovanu, Teodor Sălăgeanu, Vasile C. Telega, Vasile Grigoriu,
Eduard Enăşescu, Clementina Zaharescu, Constantin Mandinescu, Vasile I.
Botez, Ion Vasiliu.
Starea învăţământului din comuna Fîntînele este sugestiv eliefată prin
raportul pe care îl face Revizoratul Şcolar către Prefectură la 16 octombrie
1903 (Dosar 25/1903 - Şcolile):
„Cu ocazia inspecţiunii ce am făcut eri 11 octombre la şcoala din
Băluşeni, comuna Fîntînele, am găsit, că pentru acea şcoală, comuna a
închiriat o singură cameră şi aceea foarte puţin încăpătoare. Lipsind
cancelaria, învăţătorul este condamnat, ca în timpul rcreaţiunilor să respire
aerul stricat de clasă sau să iasă până pe prispa şcolii, iar lucrările de
cancelarie să le facă la el acasă. Tot din lipsă de cancelari aparatele
didactice: hărţi, tablouri istorice etc. trebue să stea pe coarda, care susţine
grinzile de la plafon şi să se păstreze foarte prost.
Şi fiind că peste sala de camera de clasă mai este o odae, pe care
proprietara caselor în care e şcoala ne-a declarat că e gata să o pună la
dispoziţiunea şcoalei în schimbul unei sume de 20 lei peste chiria ce
primeşte astăzi, cu onoare vă rog să binevoiţi a da ordine domnului primar
al comunei Fîntînele să închirieze şi odaia a doua din localul unde este
şcoala din Băluşeni şi penu păstrarea aparatelor didactice de la acea şcoală
să se facă fără întârziere un dulap după dimensiunile arătate de învăţător”.
Din anul 1948 şi până în anul 1950, de la Şcoala Băneşti au fost
transferate clasele V – VII la Şcoala Stamate. Tot la Stamate urmau cursurile
elevii satelor Fîntînele, Slobozia şi Cotu Dobei.
În anul 1950, elevii şcolii învaţă în clădirea conacului boieresc, un
local spaţios, amenajat în curtea fostului proprietar al moşiei Băneşti,
baronul Jean Kapri. Din acest an, Şcoala Băneşti devine şcoală de centru,
unde învaţă elevi din clasele V – VIII, din toate satele comunei.
În anul 1972 în satul Băneşti, care se află aproximativ în centrul
geografic al comunei, se dă în folosinţă noul local de şcoală, cu zece săli de
clasă şi două laboratoare.

În anul 1982, la Şcoala Băneşti se înfiinţează treapta I de liceu, iar din
anul 1990 se înfiinţează şcoala de ucenici, cu două profile: mecanic şi textil
(cu ateliere proprii).
Începând din anul 2003 se înfiinţează Şcoala de Arte şi Meserii, profil
textil şi pielărie.
Din anul 1902, la iniţiativa profesorului de limba română Mihai Silviu
şi cu colaborarea directorului şcolii Iavni Aurel, Şcoala Băneşti poartă
numele marelui poet Mihai Eminescu.
3.2 Date generale:
Comuna Fîntînele este parte a judeţului Suceava fiind formată din
satele: Fîntînele, Băneşti, Stamate, Slobozia şi Cotu Dobei. Acestea se fac
remarcate prin sărbătoarea proprie, dar şi prin fanfara, echipa de dansuri
populare şi grupurile vocale. Pe teritoriul localităţii se poate găsi şi
mormântul bunicii lui Mihai Eminescu şi o importantă biserică din anul
1648 ce poartă hramul “Sfantul Nicolae” - inscrise in limba ebraica pe
piatra.
Comuna Fîntînele este poziţionată la o distanţă de 30 km de Suceava,
40 km de Botoşani şi de Fălticeni, pe drumul judeţean DJ 290 ce duce spre
Suceava, dar şi pe drumul comunal DC 65. Cu trenul se poate ajunge până în
halta Băneşti.
Populaţia din comuna Fîntînele, la ultimul recensământ era de 4985 de
persoane, iar forţa de muncă angajată de 10%. Locuitorii sunt specializaţi în
diverse mesteşuguri, dar cele mai importante activităţi la nivelul zonei
vizează agricultura şi zootehnia.
Solurile din comuna Fîntînele sunt de gradul I, II si III şi au un grad
de productivitate ridicat existând un interes crescut pentru dezvoltarea unei
agriculturi moderne cu centre de prelucrare a culturilor.

3.3 Resurse curriculare
Fişa de identificare a unităţii de învăţământ:
 Nivelul de învăţământ: preşcolar
 Denumirea unităţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială„Mihai
Eminescu” Băneşti, comuna Fîntînele, judeţul Suceava

Numărul copiilor cuprinşi în grădiniţă
Vârsta copiilor
3 – 6 ani

Numărul copiilor

Total

135

Numărul total de educatoare: 6, calificate, titulare
 Nivelul de învăţământ: primar – gimnazial
 Denumirea unităţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială
„Mihai Eminescu” Băneşti, comuna Fîntînele, judeţul
Suceava
Învăţământ primar: 16 clase
Clasa
Clasa Pregătitoare
Clasa I
Clasa a II-a
Clasa a III-a
Clasa a IV-a

Număr de clase
3
3
4
4
4

Număr de elevi
42
68
71
48
89

Dintre acestea, 12 clase învaţă cu tip de predare normal, iar 4 clase cu
tip de predare simultan.

Învăţământ gimnazial: 12 clase
Număr de clase
3
3
3
3

Clasa
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
Clasa a VII-a
Clasa a VIII-a

Număr de elevi
83
73
50
69

Numărul total de clase în învăţământul primar, gimnazial: 38 de clase.
Numărul total de cadre didactice în învăţământul primar, gimnazial:
37 cadre didactice din care:
16
învăţători

Cadre
didactice
19
profesori

Învăţătorii: 15 sunt titulari şi un suplinitor calificat
Profesorii: 17 sunt calificaţi şi 2 suplinitori calificaţi

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este format din:
 Secretar-şef – 1 post
 Contabil-şef – 1 post
 Personal de îngrijire – 4,25 post

3.3.1 Resurse materiale
Localuri pentru grupe de grădiniţă
1. Grădiniţa Stamate spaţiu propriu – 2 săli – 2 grupe
2. Grădiniţa Fîntînele – spaţiu propriu – 2 săli – 2 grupe
3. Grădiniţa Băneşti – spaţiu propriu – 2 sali – 2 grupe
Alte spaţii pentru procesul de învăţământ
1.
2.
3.
4.

Cancelarii pentru personalul didactic – 3
Cabinete director şi profesor coordonator – 2
Birou secretariat -1
Biblioteca – 2

Localuri de şcoli:
Denumirea unităţii de
învăţământ
Şcoala Gimnazială
„Mihai Eminescu”
Băneşti, corp A
Şcoala cu clasele I – IV
nr. 1 Stamate
Şcoala cu clasele I – IV
nr. 2 Stamate
Şcoala cu clasele I –
VIII Fîntînele
Grădiniţa Fîntînele
Grădiniţa Stamate
Grădiniţa Băneşti

Tipul de învăţământ
Primar - gimnazial

Numarul de săli de
grupă/clase
12

Primar

5

Primar

1

Primar - gimnazial

9

Preşcolar
Preşcolar
Preşcolar

2
2
2

Total săli de clasă şi grupă – 38, din care








Cabinete de limba română – 2
Cabinete de matematică – 2
Laboratoare de fizică – 1
Laboratoare de chimie – biologie – 2
Cabinete de limbi străine – 1
Cabinete de informatică – 1
Cabinete de istorie – geografie – 1

Alte spaţii:







Terenuri de sport – 2 (la Băneşti şi Fîntînele)
Grupuri sanitare – 7
Magazie administrator – 1
Arhiva scolii – 2
Magazie material didactic – 2
Magazie pentru lemne – 6

Cabinetele şi laboratoarele sunt dotate modst, atât cu material didactic cât
şi cu mijloace de învăţământ, cu excepţia cabinetului de informatică. Şcolile
din comună sunt dotate cu mobilier ergonomic.
3.3.2 Resurse informaţionale
 9500 volume fond carte
 13 calculatoare conectate la Internet astfel:
- 11 calculatoare pentru elevi
- 2 calculatoar pentru servicii (secretariat, contabilitate)
 3 imprimante laser
 1 scanner
 1 fax
 4 copiator

3.3.3 Resurse financiare

Surse de finanţare:
o Buget local
o Buget de stat
o Venituri proprii (donaţii şi sponsorizări)
3.4 Oferta educaţională
3.4.1 Oferta curriculară
Conform principiilor şi opţiunilor actualei politici educaţionale, noul
Curriculum Naţional reprezintă ansamblul experienţelor de învăţare prin
care şcoala asigură realizarea idealului educaţional şi a finalităţilor
învăţământului, aşa cum sunt acestea statutate în Legea Învăţământului.
Începând cu anul şcolar 1998 – 1999, Curriculum-ul Naţional
cuprinde:
Curriculum-ul nucleu
Curriculum-ul la decizia şcolii
Oferta curriculară a unei şcoli, aşa cum este şcoala noastră vizează
deci Curriculum-ul la decizia şcolii. Acesta se referă la zona cuprinsă între
numărul minim şi cel maxim de ore al schemei orare a unei clase.
Vom acţiona deci în două direcţii:
A. Segmentul opţional al disciplinelor obligatorii, marcat distinct în
programe şi recomandat pentru situaţiile în care schema orară a
unei clase va cuprinde numărul maxim de ore la disciplina în
cauză. În fiecare an şcolar se vor analiza în Consiliul de
Administraţie al şcolii situaţiile concrete din fiecare clasă, privin,
mai ales, nivelul real la care se găsesc elevii şi, în funcţie de acesta,
se va opta pentru:
 Curriculum-ul nucleu aprofundat ce se va realiza prin alegerea
numărului maxim de ore asociată cu realizarea exclusivă a
obiectivelor şi conţinuturilor obligatorii din programa
disciplinei; această variantă se va realiza cu elevii din acele
clase ale căror interese nu sunt orientate – în mod special – spre
respectiva disciplină şi /sau arie curriculară sau a caror
performanţă şcolară are un nivel scăzut.
 Curriculum-ul extins se va realiza cu elevii din acele clase care
manifestă interes pentru o anumită disciplină/arie curriculară
(alegerea numărului maxim de ore şi parcurgerea în întregime a
programei şi astfel se lărgeşte oferta de învăţare a şcolii la

disciplina respectivă, în ceea ce priveşte cunoştinţele,
capacităţile şi atitudinile).
B. Curriculum-ul elaborat de şcoală este principala direcţie şi, în
acelaşi timp, principala posibilitate de ofertă curriculară proprie
unei şcoli ca a noastră.
Curriculum-ul elaborat în şcoală presupune ca, pe spaţiul rămas
liber între numărul minim şi cel maxim de ore prevăzut pentru o
anumită disciplină/arie curriculară, să se introducă diverse tipuri de
activităţi opţionale pe care şcoala noastră le va propune elevilor şi
părinţilor în fiecare an şcolar.
Oferta va cuprinde discipline opţionale la nivelul unei anumite
discipline, la nivelul ariei curriculare cât şi la nivel crosscurricular.
3.4.2 Oferta extracurriculară
Activităţile extracurriculare pe care şcoal noastră le propune elevilor
vor avea drept obiective prioritare:
 Dezvoltarea pasiunii cunoaşterii lumii înconjurătoare
 Familiarizarea elevilor cu munca în echipă
 Stimularea interesului elevilor pentru aprofundarea unei limbi străine
 Dezvoltarea interesului pentru istoria ţarii şi a comunei
 Dezvoltarea laturii artistice a elevilor
Activităţile vor constitui părţi componente ale procesului educativ în
şcoală şi vor viza toţi elevii din ăcoală dar, în special elevii capabili de
performanţă.
Domenii de acţiune:
 Domeniul tehnico-ştiinţific (cercuri tehnico-ştiinţifice, concursuri
şcolare – „Prietenii naturii”, „Sanitarii pricepuţi”)
 Domeniul educaţiei civice (participarea la concursurile „Cea mai
bun patrulă de circulaţie”, „Educaţia rutieră”, „Prietenii
pompierilor”, activităţi la nivel local – simpozioane, concursuri,
articole în revista şcolii)
 Domeniul cultural-artistic (partciparea la concursurile judeţene,
organizarea de spectacole cu formaţiile artistice ale şcolii, cercuri
artistice, plastice).
4. Proiectarea ofertei

4.1 Analiza mediului
4.1.1 Analiza mediului extern al şcolii (P.E.S.T.)
Influenţa mediului extern este prezentată schematic în
tabelul următor:

Categorii Politici
de factori

Economici Sociali

Tehnologici

Nivelurile
efectelor
Local

Judeţean

Naţional

European

Interes la nivel Venitul
Încheierea
local
pentru disponibil al convenţiilor de
dezvoltarea
familiei
colaborare cu
învăţământului
agenţi
economici
Disponibilitatea
agenţilor
economici de a
deveni
parteneri
în
formarea
profesională a
elevilor
Plan regional Rata mare a Reducerea
de
acţiuni şomajului în populaţiei
pentru formare industria
şcolare
profesională
tradiţională
Planuri
pe Nivelul de Nivelul
termen lung trai scăzut
educaţional al
pentru
familiilor
dezvoltarea
învăţământului
profesional şi
tehnic
Politica
de Politica de Oportunitatea
coeziune
şi finanţare pe unei
oferte
integrare
bază
de extinse pe piaţa
socială
programe a muncii
în
UE
contextul
dezvoltării
europene

Dotarea – baza
materială
a
agenţilor
economici

Agenţi
economici
tradiţionali, în
declin economic
Domeniul
prestării
serviciilor
în
dezvoltare

Acces
informaţional








Factori Politico-legali
Politica de coeziune şi integrare europeană
OPORTUNITATE
 Urmăreşte realizarea unui sistem unitar de certificare a
competenţelor profesionale în acord cu standardele europene.
Planuri naţionale pe termen lung pentru dezvoltarea învăţământului
profesional şi tehnic (TVET)
OPORTUNITATE
 Vizează ameliorarea infrastructurii prin măsuri de investiţii
 Urmăresc realizarea unor calificări profesionale relevante
 Includ reforma curriculară la nivel 1, 2, respectiv 3
 Reformează sistemul de evaluare al cunoştinţelor
 Asigură măsuri de formare continuă
 Urmăresc dezvoltarea parteneriatului local
 Extind formele de cooperare europeană
 Asigură informarea partenerilor educaţionali şi a publicului
Plan regional de măsuri pentru formarea profesională
OPORTUNITATE
 Urmăreşte crearea şi implementarea unei proceduri aplicabile în
unităţile şcolare de identificare a cererilor depe piaţa muncii
 Vizează dezvoltarea parteneriatului cu agenţi economici pentru
îmbunătăţirea formării profesionale
 Implică adaptarea curriculei la competenţe specifice economiei
locale – solicitate de egenţii economici
Interes la nivel local pentru învăţământ
OPORTUNITATE
 Creşterea rolului Comitetului Local de Dezvoltare în
fundamentarea planului de şcolarizare pe baza Planului de
Dezvoltare Regională
 Alocarea fondurilor financiare necesare unităţilor de învăţământ
Factori Economici

 Venitul disponibil al familiei
AMENINŢARE
 Elevii nu-şi pot permite achiziţionarea materialului educaţionalinformativ (culegeri, reviste de specialitate, caiete speciale etc.)
 Rata mare a şomajului în industria de specialitate AMENINŢARE
 Oferta săracă de locuri de muncă în domeniul producţiei
industriale tradiţionale
 Contribuie la scăderea venitului disponibil al familiei şi
micşorează şansele de integrare a absolvenţilor

 Nivel de trai scăzut
AMENINŢARE
 Implicarea minimă a părinţilor în parteneriatul educaţional
 Politica de finanţare pe bază de programe a Uniunii Europene
OPORTUNITATE
 Posibilitatea de a se dezvolta prin şcoală şi la nivel local
programe de finanţare
Factori Socio-culturali
 Încheierea convenţiilor de colaborare cu agenţi economici
OPORTUNITATE
 Agenţii economici sunt interesaţi să contribuie la pregătirea
elevilor şi să angajeze absolvenţi
 Disponibilitatea unităţilor economice de a încheia convenţii de
parteneriat
OPORTUNITATE
 Sunt solicitări în creştere din partea întreprinderilor mici şi
mijlocii pentru parteneriat în formarea profesionala a elevilor
 Reducerea populaţiei şcolare
AMENINŢARE
 Impune raţionalizarea reţelei şcolare
 Implică o politică a resurselor umane de natură restrictivă şi o
promovare susţinută de imagine şi de atragere a elevilor
 Nivelul educaţional al familiilor
AMENINŢARE
 Prejudecăţile familiilor privind oportunităţile reale de angajare
a absolvenţilor, alegerea meseriei după criterii subiective sau/şi
sentimentale
 Oportunitatea unei oferte extinse pe piaţa muncii în contextul
dezvoltării europene
OPORTUNITATE
 Calificarea profesională la nivel european asigură absolvenţilor
locuri de muncă în UE
Factori Tehnologici
 Dotarea – baza materială a agenţilor economici
AMENINŢARE
 Utilajele şi aparatura agenţilor economici fiind depăşite, are ca
efect scăderea producţivităţii muncii şi ca urmare, salarii mici şi
reduceri de personal
 Agenţi economici tradiţionali, în declin economic AMENINŢARE
 Marile întreprinderi sunt în curs de privatizare şi rentabilizare,
ceea ce implică şi reduceri de personal

 Domeniul prestărilor de servicii în dezvoltare
OPORTUNITATE
 Numărul întreprinderilor mici şi mijlocii de prestări servicii este
în creştere, ceea ce determină şi dezvoltarea secţiilor de
producţie proprii care necesită personal calificat
 Acces informaţional prin Internet şi participarea la programe europene
OPORTUNITATE
 Circulaţia liberă a informaţiei în spaţiul european va influenţa
pozitiv schimbarea mentalităţii, inclusiv în ceea ce priveşte
actul educaţional.
4.1.2 Analiza relaţiei mediu intern – mediu extern (S.W.O.T.)
Mediul intern este determinant în alegerea şi implementarea
unei strategii de dezvoltare. O scanare a acestuia şi
evidenţierea resurselor tangibile şi intangibile este utilă şi
necesară.
Puncte tari (STRENGHTS):

Puncte slabe (WEAKNESSES):

1. Existenţa unui nucleu de cadre
1. Lipsa performanţei şcolare şi
didactice
cu
potenţial
utilizarea ineficientă a bazei
metodico-ştiinţific
foarte
materiale acolo unde există
ridicat.
(informatică)
2. Dotarea
laboratorului
de
2. Dotare
tehnologică
informatică şi a bibliotecilor
insuficientă
3. Poziţia şcolii este atractivă
3. Numărul
insuficient
de
pentru elevi, având acces din
manuale şcolare.
toate satele comunei.
4. Lipsa
motivaţiei
pentru
4. Derularea proiectelor europene
învăţare a elevilor.
Comenius, a altor tipuri de
5. Număr mare de absenţe
proiecte finanţate „Economia
înregistrat
în
perioada
bazată pe cunoaştere”, PIR
campaniilor agricole.
„Catedrala verde”.
6. Lipsa apei curente.
5. Existenţa de opţionale care
7. Spaţiu inadecvat pentru sala de
urmăresc valorizarea elevilor
sport.
6. Participarea la tradiţii şi
8. Conservatorism şi rigiditate în
obiceiuri din străbuni.
gândire a unor cadre didactice.
7. Personal didactic calificat în
9. Uzura bazei materiale a şcolii.
proporţie de 95% şi stabil, în
10.Slaba implicare a părinţilor în
proporţie de 85%.
colaborarea cu şcoala.
Oportunităţi (OPORTUNITIES): Ameninţări (THREATS):

1. Cadre didactice cu experienţă
în realizarea de proiecte de
finanţare.
2. Politica de finanţare pe bază
de programe a UE
3. Interes la nivel local pentru
dezvoltarea învăţământului.
4. Acces informaţional.

1. Reducerea populaţiei şcolare
2. Oferta limitată de locuri de
muncă
3. Prejudecăţile familiilor privind
oportunităţile reale de angajare
a
absolvenţilor,
alegerea
meseriei
după
criterii
subiective sau sentimentale.
4. Nivelul de trai scăzut al
populaţiei.
5. Menţinerea
ratei
absenteismului
şi
a
abandonului şcolar.

5. Elemente de strategie instituţională
Ţinte strategice
1. Proiectarea şi
dezvoltarea unui
CDŞ centrat pe
progresul şcolar şi
subordonat
performanţelor

2. Perfecţionarea
managementului la
nivelul fiecărei
structuri funcţionale
din instituţie (inclusiv
clasa de elevi), prin

Opţiuni strategice
1.1Subordonarea
demersului
didactic
intenţiei de a obţine rezultate tot mai
bune la examenul de Evaluare
Naţională. Alocarea unui număr mai
mare de ore de aprofundare la
disciplinele la care se susţin probe de
aptitudini la examene.
1.2 Consultarea elevilor şi a familiei prin
chestionare,
completarea
unor
formulare de opţiuni.
1.3Familiarizarea elevilor cu metodologia
admiterii în licee şi şcoli profesionale şi
realizarea unei orientări şcolare
potrivite.
1.4Diagnoza şi cognoza mediului social şi
economic.
2.1Participarea la cursurile de management
organizate de ISJ şi de CCD, la
schimburile de experienţă organizate de
ISJ.
2.2Autoinstruire
2.3Formarea prin dezbateri tematice în

dezvoltarea
componentelor de
diagnoză, proiectare,
organizare şi evaluare
ale directorului,
şefilor de catedră, ale
membrilor
Consiliului de
administraţie, şefilor
de compartimente,
diriginţilor.
3. Motivarea corpului
didactic pentru
utilizarea unor
metode moderne,
participative de
învăţare, care să ducă
la creşterea
interesului elevilor şi
îmbunătăţirea actului
didacti.
4. Ameliorarea
competenţei
educative a
procesului de
învaţământ

5. Accesul tuturor
elevilor latehnologia
modernă de
comunicare şi de
calcul, precum şi la
dobândirea
cunoştinţelor

consiliile profesorale, în comisiile
învăţătorilor, diriginţilor, în catedrele
pe specialităţi.

3.1O mai bună informare a profesorilor,
învăţătorilor şi educatoarelor în
legătură cu metodele participative de
învăţare, prin realizarea unei baze de
date în cadrul bibliotecii.
3.2Propunerea unei tematici adecvate
pentru a fi dezbatută în şedinţele de
catedră, de comisii şi ale consiliilor
profesorale.
4.1Diversificarea şi creşterea calităţii
acţiunilor educative extracurriculare,
astfel încât să fie angrenate toate
domeniile educative (civic, ecologic,
pentru sănătate, rutier etc.)
4.2Realizarea unor ore de consiliere ale
cărortematică
să
acopere
toate
domeniile educaţionale.
4.3Dezvoltarea
unor
parteneriate
educaţionale cu Primăria, Biserica,
poliţia, Protecţia Mediului, Crucea
Roşie, agenţi economici etc.
5.1Introducerea prin intermediul CDŞ a
unor ore de informatică la cât mai
multe clase.
5.2Incadrarea a noi profesori competenţi
pentru orele opţionale de informatică.

necesare utilizării ei,
deoarece aceste
componente
favorizează
integrarea şi
devenirea
profesională
6. Îmbogăţirea şi
modernizarea bazei
materiale a şcolii, a
„resurselor tari” de
instruire

7. Asigurarea unui
climat de muncă
adecvat şi securizat

6.1Efectuarea lucrărilor de renovare a
şcolilor şi construirea Grădiniţelor cu
program normal în satele Fîntînele şi
Stamate.
6.2Dotarea grupelor de grădiniţă cu
calculatoare şi softuri educaţionale
6.3Achiziţionarea de materiale didactice
pentru cabinetele de matematică, limbi
moderne.
6.4Informatizarea
bibliotecii
şcolare.
Studierea posibilităţii de înfiinţare a
unui Centru de Documentare.
6.5Asigurarea resurselor pentru:
- Sala de sport de la Şcoala „Mihai
Eminescu” Băneşti
grupuri sanitare moderne în şcoală
6.6 Asigurarea resurselor financiare pentru
următoarele utilităţi: agent termic,
energie eectrică, apă, abonament
telefonic, Internet.
7.1se va asigura respectarea regimului de
protecţie PSI şi NTSM în vederea
preîntâmpinării accidentelor.
7.2Se va înfiinţa un serviciu de pază şi
protecţie pe timpul nopţii pentru a avea
mai multă grijă de avutul şcolii şi a
preîntâmpina eventuale distrugeri sau
sustrageri.
7.3La începutul fiecărui an şcolar şi de câte
ori situaţia o va cere, toate cadrele
didactice, personalul didactic auxiliar şi
cel nedidactic vor efectua controlul
medical conform prevederilor legale.

7.4Se vor descuraja atitudinile ce pot sta la
baza unor stări conflictuale.
7.5Se vor rezolva la timp conflictele şi
litigiile inter şi intra-institutionale.

6. Plan operaţional
Activitatea / Management
Domeniul
curriculum
funţional

de Resurse materiale

Funcţia
de Corelarea
proiectare
obiectivelor
stabilite la nivelul
sistemului naţional
de învăţământ şi a
celui teritorial cu
cele
specifice
unităţii noastre de
învăţământ

Organizarea

Elaborarea proiectului
de
dezvoltare
a
resurselor umane –
recrutare,
selecţie,
utilizare,
motivare,
disponibilizare
–
privind atâtpersonalul
didactic cât şi pe cel
nedidactic
Stabilizarea,
operaţionalizarea
criteriilor de recrutare,
utilizare
şi
disponibilizare

Resurse umane

Elaborarea proiectului de buget
şi a proiectului de achiziţii şi
dotarea unităţii şcolare
Identificarea
surselor
extrabugetare de finanţare.
Întocmirea
documentaţiei
pentru construcţii şcolare de
investiţii – sală de sport,
înlocuirea ţîmplăriei din localul
şcolii.
Realizarea unui proiect de
dotare a instituţiei cu mobilier,
mijloace de învăţământ şi
material didactic.
Realizarea demersurilor pentru
reamenajarea cabinetelor de
matematică, istorie-feografie şi
a laboratoarelor.
Procurarea
Realizarea
Realizarea demersurilor pentru
documentelor
procedurilor
de reamenajarea cabinetului de
curriculare oficiale, ocupare a posturilor şi matematică, istorie-geografie şi
a
manualelor, catedrelor
vacante a laboratoarelor.

Termene şi Managementul
responsabili dezvoltării
tăţi
organizaţionale,
al
relaţiilor sistemice şi
al relaţiilor comunitare
Permanent/ Identificarea nevoilor
Directorul
de
educaţie
ale
comunităţii locale şi a
posibilităţilor
de
satisfacere a acestora
în cadrul normativ
existent şi cu resursele
disponibile.
Elaborarea
unor
proiecte şi programe
de dezvoltare a unităţii
şcolare
pentru
satisfacerea nevoilor
proprii
şi
ale
comunităţii locale.

Permanent/
consilierul
educativ/
bibliotecaru

Colaborarea
cu
autorităţile locale alese
(Consiliul local şi
Primăria) în ceea ce

auxiliarelor
curriculare (caiete
de
exerciţii,
culegeri de texte şi
probleme,
hărţi,
seturi
de
diapozitive
etc.),
cărţilor
pentru
bibliotecă şi a
aparaturii auxiliare
pentru laboratoare
şi cabinete.
Asigurarea bazei
logistice
pentru
activităţile
extracurriculare şi
concursurilor
şcolare.

Conducerea
operaţională

Aplicarea
documentelor
curriculare
aprobate
(curriculum
naţional
şi
dezvoltările
curriculare la nivel
regional şi local).
Structura orarului
şcolii
(schemei

pentru personalul din
subordine – conform
criteriilor naţionale,
locale şi proprii.
Organizarea
concursurilor şi a
tuturor formelor de
admitere
pentru
personalul nedidactic
pe bază de selecţie,
conform
metodologiilor
stabilite
la
nivel
naţional, judeţean sau
proprii.
Realizarea consilierii
şi orientării şcolare a
elevilor.
Asigurarea protecţiei
muncii.
Încheierea
contractelor de muncă
cu personalul didactic
şi nedidactic.
Normarea şiutilizarea
personalului
din
subordine – inclusiv în
ceea
ce
priveşte
conducerea
colectivelor de elevi
(dirigenţie, consiliere).

Procedura
fondurilor l
extrabugetare şi repartiţia lor
conform priorităţilor.
Repartizarea mijloacelor fixe şi
a obiectelor de inventar
conform planificării.

priveşte repartizarea
fondurilor
pentru
funcţionarea,
întreţinerea
şi
repararea
unităţilor
şcolare cât şi pentru
decontarea
transportului cadrelor
didactice.
Încheierea
de
contracte cu agenţii
economici, ONG-uri şi
alte organizaţii privind
prestări reciproce de
servicii.
Atragerea unor resurse
financiare
extrabugetare
–
sponsorizări şi donaţii.

Realizarea planului de achiziţii Septembrie/
şi dotare.
octombrie
Alocarea
burselor
şi /directorul
distribuirea alocaţiilor de stat
pentru copii şi a celorlalte
forme de ajutor stabilite prin
lege.
Utilizarea
fondurilor
extrabugetare
conform
priorităţilor
stabilite
în
proiectele şi programele de

Aplicarea programelor
naţionale de reformă, a
proiectelor de inovaţie
aprobate şi întocmirea
documentelor
de
implementare.
Stabilirea
şi
dezvoltarea legăturilor
cu autorităţile locale,
agenţii
economici,
instituţiile naţionale şi

Control
evaluare

orare) raportat la
specificul unităţii
şcolare
şi
în
concordanţă
cu
curba de efort.
Monitorizarea
ofertei educaţionale
a
şcolii
în
conformitate
cu
criteriile
de
monitorizare
şi
evaluare şi cu
indicatorii
de
performanţă
stabiliţi
prin
proiectul
de
curriculum sau prin
proiectele
de
dezvoltare în urma
diferitelor forme de
inspecţie.
Supervizarea
desfăşurării
activităţii
extracurriculare şi a
concursurilor
şcolare.
/ Evaluarea ofertei
educaţionale şi a
performanţelor
educaţionale
pe

Realizarea
(reactualizarea) fişelor
posturilor pentru tot
personalul
din
subordine.
Realizarea
procedurilor
disciplinare şi de
rezolvare
a
contestaţiilor.
Realizarea
procedurilor
de
disponibilizare
(concediere
şi
pensionare) şi de
angajare în condiţiile
legii.

dezvoltare instituţională ale
şcolii.
Asigurarea
condiţiilor
de
minimă funcţionabilitate a
instituţiei privind iluminatul,
încălzirea cu lemne şi paza.

regionale de cultură,
biserică, alte instituţii
interesate,
pentru
creşterea gradului de
adecvare a ofertei
educaţionale a şcolii
noastre la cererea
concretă,
pentru
realizarea proiectelor
şi programelor proprii
şi în vederea creşterii
importanţei şcolii ca
factor de civilizaţie.
Stabilirea
şi
dezvoltarea legăturilor
formale cu organele de
poliţie, pompieri şi
poliţia comunitară în
vederea
asigurării
pazei şi siguranţei
elevilor şi pentru
prevenirea
şi
combaterea delicvenţei
juvenile.

Evaluarea periodică a
personalului didactic
şi
nedidactic
din
subordine.

Încheierea
exerciţiului Permanent / Participarea
la
financiar.
directorul
realizarea
planului
Evaluarea realizării planului de
anual de inspecţie
dotări şi achiziţii şi a utilizării
(frontală, tematică şi

baza criteriilor de
monitorizare şi de
evaluare precum şi
a indicatorilor de
performanţă
stabiliţi prin proiect
de curriculum sau
prin proiectele de
dezvoltare realizate
în urma diferitelor
forme de inspecţie.
Evaluarea
propunerilor
privind modificarea
curriculum-ului
local
şi
a
dezvoltărilor
regionale şi locale.
Asigurarea
organizării
şi
desfăşurării
examenelor
de
sfârşit de ciclu
(Teste Naţionale şi
admiterea în licee)
potrivit
metodologiei.
Întocmirea
documentelor şi a
rapoartelor
tematice curente şi

Intocmirea
documentelor
şi
rapoartelor tematice
curente şi speciale
cerute de ISJ Suceava,
MEC şi autorităţile
locale.
Întocmirea
documentelor legale
privind managementul
resurselor
umane.
Arhivarea şi păstrarea
documentelor oficiale
privind
personalul
unităţii
noastre
şcolare.

fondurilor extrabugetare.
Întocmirea documentelor şi
rapoartelor tematice curente şi
speciale cerute de ISJ Suceava,
MEC şi autorităţile locale.
Întocmirea
documentelor
legale privin managemantul
financiar.
Arhivarea
şi
păstrarea
documentelor
financiare
oficiale.

specială) împreună cu
ISJ Suceava.
Elaborarea
şi
operaţionalizarea
criteriilor
de
monitorizare
şi
evaluare a calităţii
educaţiei şcolare.
Elaborarea
instrumentelor
de
monitorizare
şi
evaluare în cadrul
inspecţiei.
Aplicarea
acestor
instrumente adoptate.
Elaborarea rapoartelor
privind activitatea de
asigurare a calităţii
ofertei educaţionale.
Întocmirea
documentelor
de
evaluare şi a realizării
proiectelor de reformă
şi
de
inovaţie.
Întocmirea
documentelor
de
evaluare şi a realizării
proiectelor de reformă
şi de inovaţie

Motivare

speciale solicitate
de
forurile
competente.
Întocmirea
documentelor
legale
privin
curriculum-ul
naţional şi local.
Arhivarea
şi
păstrarea
documentelor
şcolare oficiale în
arhiva şcolii.
Asigurarea
caracterului
stimulativ
şi
fundamentarea
dezvoltărilor locale
de curriculum pe
experienţa copiilor
sau a tinerilor şi pe
specificul
comunitar.

Realizarea încadrării
corecte pe post a
cadrelor didactice şi a
personalului auxiliar.
Întocmirea orarului şi
a programului şcolii
potrivit
criteriilor
ştiinţifice şi legale.
Repartizarea
echitabilă
în
conformitate
cu
criteriile naţionale şi
locale, a stimulentelor
materiale şi morale
stabilite prin lege
pentru
cadrele
didactice
şi
nedidactice şi pentru

Asigurarea
de
servicii
(consultanţă, expertiză, bază
logistică, oferirea de spaţii
pentru diverse activităţi etc.) în
contrapartidă,
ca
surse
alternative de finanţare.

Permanent/
directorul/
consilierul
educativ

Realizarea şi oferirea
cadrului
logistic
(spaţii,
aparatură,
consultanţă/expertiză
etc.)
pentru
programele
şi
activităţile comunitare.

Implicare/
participare

Încurajarea,
consemnarea
şi
transmiterea către
cei în drept a
dezvoltărilor
curriculare locale,
şi a propunerilor
pentru
îmbunătăţirea
curriculum-ului
naţional provenit
de
la
cadrele
didactice
din
şcoală.

copii şi tineri
Stimularea
prin
mijloace materiale şi
morale a formării, a
autoformării
şi
dezvoltării
profesionale.
Asigurarea cadrului
instituţional
pentru
participarea
personalului didactic
la procesul decizional
prin colectivele şi
organele de conducere
existente:
comisii
metodice, colective de
catedră, Consiliul de
administraţie
şi
Consiliul profesoral.
Realizarea unui sistem
de comunicare rapid,
eficient şi transparen.
Stimularea participării
la luarea deciziilor,
încurajarea
şi
susţinerea inovaţiilor.
Încurajarea
unei
culturi organizaţionale
care
stimulează
comunicarea deschisă,
participarea
şi

Asigurarea
transparenţei Permanent/
elaborării şi execuţiei bugetare. directorul
Implicarea tuturor factorilor de
răspundere
(Consiliul
de
administraţie,
Consiliul
reprezentativ al părinţilor) n
ameliorarea
condiţiilor
materiale ale procesului de
învăţământ.

Consultarea
organizaţiilor sindicale
în procesul decizional
şi
rezolvarea
problemelor şcolii.
Organizarea
de
întâlniri periodice cu
reprezentanţii
comunităţii
locale:
membri în organele de
conducere alese la
nivel local, părinţi,
oameni de afaceri,
reprezentanţi
ai
bisericii
şi
organizaţiilor culturale
etc., privind creşterea
adecvării
ofertei
educaţionale a şcolii la
specificul comunitar.

Formare/
dezvoltare
profesională

Asigurarea
abilitării
şi
a
consultanţei
în
probleme
de
curriculum pentru
cadrele didactice.

Formarea
grupurilor/
dezvoltarea
echipelor

Organizarea
colectivelor
de
catedră
şi
a
echipelor de proiect
– în funcţie de
necesităţile şcolii şi
de
activităţile
planificate.

inovaţia.
Implcarea
tuturor
structurilor didactice
în analiza obiectivă a
procesului instructiveducativ din şcoală.
Implicarea
tuturor
pentru îmbunătăţirea
imaginii şcolii.
Formarea
continuă
general corelată cu
evaluarea personalului
din subordine.
Asigurarea consilierii
generale şi specifice
pentru
întreg
personalul
din
subordine.
Participarea
la
programe de formare
şi
autoformare
continuă şi informarea
la zi în domeniu.
Rezolvarea
rapidă,
transparentă
şi
eficientă a conflictelor
între copii şi tineri,
cadre didactice şi
nedidactice,
părinţi
etc.
Rezolvarea
tuturor

Asigurarea formării specifice şi
a consultanţei de specialitate
pentru personalul financiar şi
administrativ.

Permanent/
directorul,
responsabil
ul
cu
perfecţionar
ea

Organizarea diferitelor
forme de reconversie
profesională.
Organizarea
de
cursuri, alte forme de
pregătire
pentru
satisfacerea nevoilor
cadrelor didactice şi
chiar
la
cererea
comunităţii locale.

Negocierea celor mai bune Septembrie/
condiţii
financiare
pentru directorul
execuţia bugetară.
Negocierea
celor
mai
avantajoase
contracte
de
sponsorizare şi condiţii pentru
obţinerea
fondurilor
extrabugetare.

Organizarea
unor
echipe mixte pentru
participarea
personalului din şcoală
la diferite proiecte de
dezvoltare comunitară
şi la alte proiecte
locale,
regionale,

Formarea echipelor
personalului
administrativ.
Negocierea / Asigurarea
rezolvarea
coerenţei
între
conflictelor
curriculu-ul
naţional
şi
dezvoltările locale
Asigurarea
coordonării
între
diferitele
discipline, module,
cadre didactice.
Rezolvarea
„conflictelor
de
prioritate” – între
reprezentanţii
diferitelor
discipline – în
interesul
performanţei
instituţionale.

naţionale
internaţionale.

conflictelor de orice
tip.
Rezolvarea
rapidă,
transparentă
şi
eficientă a conflictelor
între copii şi tineri,
cadrele didactice şi
nedidactice,
părinţi
etc.
Rezolvarea
tuturor
conflictelor de orice
tip.

Negocierea celor mai bune Permanent/
condiţii
financiare
pentru directorul
execuţia bugetară.
Negocierea
celor
mai
avantajoase
contracte
de
sponsorizare şi condiţii pentru
obţinerea
fondurilor
extrabugetare.

şi

Negocierea celor mai
avantajoase condiţii de
sprijin
comunitare
pentru unitatea noastră
şcolară.
Rezolvarea
rapidă,
transparentă
şi
eficientă a conflictelor
cu
reprezentanţii
autorităţilor,
ai
comunităţii, cu regiile
autonome de servicii,
cu instituţii religioase
şi culturale.

