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Scopul educației este să transforme oglinzile în ferestre 

 

 

CAPITOLUL I  

 

I.1 ARGUMENT  

 
Actualul Plan de dezvoltare instituţională are în vedere dezvoltarea 

Școlii Gimnaziale Vlaicu Vodă în perioada septembrie2022 - septembrie2026. 

Durata de 4 ani a fost aleasă de echipa de proiect ținând cont de modificările 

legislative cuprinse în Legea Educației Naționale (Legea nr. 1/2011), modificări 

ce se referă la structura nivelului gimnazial, recrutarea personalului la nivelul 

unității precum și de evoluția economică a zonei în care se află situată școala, de 

mobilitatea și cerințele profesionale ale pieții muncii. 

Şcoala reprezintă cadrul organizat şi competent, cu responsabilităţi 

majore multiple în viaţa unei comunităţi pentru educarea şi instruirea tinerei 

generaţii. Rolul ei este de a continua într-un cadru organizat şiştiinţific procesul 

de instruire şi educare a copiilor, proces început în familie, şi de adaptare a 

acestora la solicitările societăţii, de transmitere tinerei generaţii a valorilor 

culturale şi morale necesare comportamentului şi integrării lor în societatea 

contemporană. 

Proiectul de dezvoltare instituțională are o importanță deosebită, 

deoarece concentrează atenția asupra finalităților educaționale, asigurând 

concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, 

resurse umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare) și asigură 

coerența strategiei pe termen lung a școlii.  
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o radiografie realistă asupra mediului extern în care activează unitatea de 

învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern şi prin consultarea părților 

interesate, 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. 

Analiza SWOT a permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi 

mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi 

politici îl au asupra activităţii unităţii, avându-se 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 trei niveluri de 

învățământ: preșcolar, primar și gimnazial; 

 crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne;  

 stabilirea de parteneriate, schimburi culturale și derularea de programe 

extracurriculare în vederea dobândirii de competențe necesare adaptării la 

schimbările continue ale societăţii; 

 profesionalizarea actului managerial;  

 asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea procesului educațional 

și gestionarea eficientă a acesteia.  

 S-au reformulat ţintele strategice pentru perioada avută în vedere, 

pentru ca Planul de Dezvoltare Instituţională 2022-2026 să răspundă la nevoile 

şcolii şi să reflecte modificările legislative, cerințele societății actuale și valorile 

europene.  

Şcoala funcţionează ca un centru coordonator şi de legătură cu celelalte 

instituţii ale comunităţiişi cu ceilalţi factori cu preocupări educaţionale și se 

dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a școlii, al personalului 

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

aici, permanenţa actului educaţional, continua instruire şi educare a fiinţei 

umane, permanenta atenţie ce trebuie acordată schimbărilor de conţinut pe care 

le impune societateaşi capacitatea de adaptare a tinerilor la cerinţele mereu 

sporite ale societăţii contemporane.  
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Proiectul de Dezvoltare Instituţională al școlii reprezintă expresia concretă a echilibrului 

dintre reglementări şi iniţiative. 

Acesta: 

 Asigură o viziune coerentă asupra celor patru domenii funcţionale ale managementului 

(curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, relaţii comunitare). 

 Oferă colectivului școlii posibilitatea participării la schimbare. 

 Asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a activităţii școlii. 

 Favorizează creşterea încrederii în capacităţileşiforţele proprii. 

 Asigură dezvoltarea personală şi profesională. 

 Întăreşte parteneriatele din interiorul şi exteriorul școlii, implicând în educaţie mai mulţi factori 

(familie, comunitate, instituţii educaţionale etc.) şi stimulează dezvoltarea imaginii școlii în 

întregul ei. 

 Între aspectele pe care ni le propunem să le transformăm, enumerăm pe cele mai 

importante: obiective și strategii clare, mediul de învatare, dezvoltarea resursi umane, procesele 

de bază. 

 Mediul de învățare, creat printr-o atmosferă caldă și monitorizată, caracterizată prin 

disciplina elevilor, a cadrelor didactice, a întregului personal al școlii, un demers ordonat al 

activității de învățare și un mediu atractiv de activitate, spații școlare bine întreținute și dotate 

corespunător cu echipamente, materiale și mijloace didactice, corelate cu creșterea rezultatelor 

la învățătură. Acesta este temeiul pentru care includem mediul de învățăre în categoria 

aspectelor pe care ne propunem să le dezvoltăm. 

Dezvoltarea reursei umane semnifică, în esența, cultivarea atitudinilor pozitive 

personalului școlii și îmbogățirea abilităților profesionale prin instruire și dezvoltare. 

Transformarea de bază pe care ne-o propunem prin Planul de dezvoltare al școlii o reprezintă 

crearea unei culturi a învățării organizaționale, învățare prin rezolvarea problemelor 

apăruteși a unei culturi a responsabilității, considerând că organizațiile responsabile sunt 

cele care învață continuu. Prin învățare continuă ne propunem să ne îmbunătățim permanent 

abilitățile pentru atingerea scopurilor organizației noastre, să mărim șansele pentru a rezista și, 

in acelasi timp, să ne dezvoltam, într-un mediu școlar și social concurențial, foarte dinamic și 

adesea imprevizibil. 
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de bază care stau la baza activității noastre: planificarea și realizarea activităților de învățare, 

obținerea și evaluarea rezultatelor învățării, asigurarea tuturor categoriilor de resurse, 

asigurarea comunicării cu factorii educaționali, formarea și dezvoltarea profesională, activitatea 

financiară și achiziționarea de bunuri și servicii, evaluarea complexă a întregii vieți școlare etc. 

 Pentru o reușită a obiectivelor propuse, noi credem că trebuie să realizăm lucrurile de 

două ori: mai întâi în proiect, iar apoi în plan real. PDI-ul este pentru noi proiectul de bază 

pentru dezvoltarea școlii pe termen mediu și lung – aspect relativ distinct de funcționarea 

curentă a școlii, mijlocul pentru promovarea schimbărilor și a transformărilor pe care și le 

propune comunitatea noastră școlară. În acelasi timp, PDI-ul este conceput ca un mijloc de 

îmbunătățire continuă a calității educației, așa cum este definită și detaliată aceasta în 

standardele de funcționare și în cele de referință/de calitate. Ținta noastră este ca, prin 

îmbunătațire și evoluție, prin conceperea și elaborarea din perspectiva calității, PDI-ul să devină 

el însuși “un sistem de asigurare a calității”. 

 Nu în ultimul rând, apreciem că proiectul nostru este realizabil, judecând după gradul 

de adecvare a scopurilor/țintelor strategice propuse la resursele strategice de care dispune școala 

în prezent și, pe care estimează ca le poate procura în viitor. În același timp, apreciem ca 

proiectul este și oportun, adică se face la momentul potrivit și este adecvat situației. La 

momentul potrivit, în sensul că urmează vechiului proiect de dezvoltare a școlii din perioada 

2018-2022și se bazează pe realizările acestuia. Tot la momentul potrivit, și în sensul că anumite 

aspecte din activitatea școlii noastre se situează la un nivel nemulțumitor. Proiectul este adecvat 

situației, adică este inițiat într-o etapă în care formarea și educarea elevilor este regândită din 

perspectiva însușirii compețentelor-cheie din cele 8 domenii, pe de o parte, iar pe de alta parte, 

activitatea școlilor este orientată spre îmbunătățirea continuă a calității educației.  

 

 

 

I. 3 FUNDAMENTAREA NOULUI PDI PE REZULTATELE 

PROIECTULUI ANTERIOR 

 Raportându-ne la contextul managerial actual al școlii, este dificil sa 

realizăm o radiografie completă și complexă referitor la realizarea țintelor 

startegice propuse în precedentul proiect de dezvoltare instituțională, dar sperăm 

să reușim să stabilim liniile directoare al noului proiect, în mod corect.  
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1. Creşterea nivelului de performanţă a elevilor prin implementarea unui 

curriculum centrat pe dezvoltarea competenţelor-cheie și prin accent pe 

învăţarea în clasă prin metode didactice moderne, interactive, centrate pe elev. 

2. Realizarea unei şcoli incluzive prin adoptarea strategiilor de 

personalizare a procesului instructiv-educativ, îmbunătăţirea participării elevilor 

din punct de vedere cantitativ şi calitativ la activităţile didactice prin atragerea 

şi motivarea acestora 

3. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor 

active, folosirea strategiilor şi mijloacelor moderne de educaţie, management 

pozitiv al clasei de elevi 

4. Dezvoltarea activităţilor educative extracurriculare orientate spre 

educaţia pentru dezvoltare durabilă, voluntariat, derularea parteneriatelor 

educaţionale și accesarea proiectelor europene pentru elevi și cadre didactice 

5. Dezvoltarea spaţiilor școlare prin finalizarea şi punerea în funcţiune a 

sălii de sport şi îmbunătăţirea calităţii spaţiilor de şcolarizare existente în 

vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui mediu şcolar prietenos 

şi a unui învăţământ modern. 

Pe parcursul anului școlar 2021-2022 s-a realizat prima țintă strategică 

prin “cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţieextracurriculară”, prin 

multiplele activități extrașcolare desfășurate la nivelul școlii, urmare a 

consultării părinților înaintea întocmirii planului de acțiuni. 

 Considerăm că „încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire 

științifică și metodică, receptiv la nou și interesat de perfecționare și formare 

continuă” nu stă în puterea școlii, având în vedere că organizarea concursului de 

ocupare a posturilor/catedrelor vacante de la nivelul unității școlare se realizează 

la nivel național, iar detașarea sau pretransferul prin acordul unităților de 

învățământ sunt puține șanse să se realizeze având în vedere distanța relativ mare 

de localitatea de unde provin majoritaea cadrelor didactice. Ceea ce se poate însă 

realiza este încurajarea cadrelor didactice existente să participe în mod continuu 

la perfecționare și formare continuă.  

 Apreciem, că mobilierul școlii este corespunzător și de aceea este 

necesară întreținerea acestuia. 
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activitățile de abilitare computerială a elevilor, a cadrelor didactice, cât și pentru 

activitățile desfășurate de serviciile administrative ale școlii (secretariat, 

contabilitate, conducerea școlii) este relativ optimă cantitativ, însă, cu siguranță 

trebuie îmbunătățită calitatea. 

Remarcăm o percepție bună din partea părinților și a autorităților locale 

în privința gospodăririi resurselor, cu deosebire a celor materiale și financiare, 

pentru ameliorarea condițiilor de activitate din școală. 

Prin diversele activități extracurriculare derulate, atât la nivel local, cât 

și la nivel județean, corelate cu chestionarele de satisfacție aplicate atât elevilor 

cât și părinților, considerăm că am contribuit la promovarea imaginii școlii. 

Existența unei noi viziuni manageriale a condus la conturarea unei noi 

viziuni și a unei misiuni specifice școlii, care, ne dorim să orienteze, să dea 

direcția dezvoltării organizației noastre. 

Ca urmare a analizei realizate la nivelul Școlii Gimnaziale Vlaicu Vodă 

s-au formulat următoarele recomandări cu privire la dezvoltarea și îmbunătățirea 

activității instituției: 

 Facilitarea participării elevilor şi familiei la deciziile strategice ale unității; 

 Crearea și menținerea unui ethos școlar optim pentru asigurarea unui învățământ 

de calitate; 

 Inițierea unor cursuri prin CCD privind comunicarea profesor – elev și diriginte 

– părinți, părinți – elevi, diriginte – elevi, învățător – elevi, director – profesor, 

director – părinți; 

 Reconfigurarea sistemului de comunicare internăşi externă; 

 Promovarea strategiilor de control adecvate, concepute pentru asigurarea 

atingerii obiectivelor 

specifice tuturor compartimentelor școliigimnaziale; 

 Îmbunătăţirea continuă a calităţii, bazată pe rezultatele evaluării instituţionale 

sistematice; 

 Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin măsuri active în domeniul 

instructiv – educativ,resurse umane, bază materială, relaţii externe; 

 Corelarea Curriculumului Naţional şi a Curriculumului la Decizia Şcolii cu 

oferta educaţională a unității; 
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dezvoltării competenţelor cheie şi a centrării activităţilor pe beneficiarii direcţi 

şi pe cerinţele lor educaţionale; 

 Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor prin aplicarea sistemului de 

evaluare periodică; 

 Crearea unei culturi digitale în procesul de predare – învățare – evaluare, a 

leadership-ului și managementului școlii prin implementarea de sisteme 

informatice de suport; 

 Susţinerea performanţelor elevilor cu aptitudini înalte prin organizarea şi 

participarea la 

olimpiade, concursuri, competiţii; 

 Promovarea serviciilor educaţionale adaptate lacopiii cu cerinţe educaţionale 

speciale; 

 Susţinerea activităţilor extracurriculare din perspectiva educaţiei nonformale şi 

informale; 

 Prevenirea abandonului şcolar prin măsuri active de identificare a nevoilor 

beneficiarilor direcţi şi de optimizare a procesului instructiv – educativ; 

 Evaluarea anuală a performanţelor individuale ale personalului didactic, 

didactic-auxiliar şi nedidactic, utilizând indicatori de performanţă adecvaţi 

misiunii unității; 

 Identificarea nevoilor de dezvoltare profesională a personalului didactic, 

didactic-auxiliar şi nedidactic şi crearea de oportunităţi de formare continuă; 

 Optimizarea bazei materiale adecvate cerinţelor de implementare a unui 

învăţământ modern şi cerinţelor de îmbunătăţire a calităţii; 

 Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al 

părinţilor; 

 Promovarea de parteneriate pe plan local, regional şi naţional; 

 Promovarea imaginii școlii în comunitatea locală şi județeană; 

 Inițierea și implementarea de programe educaționale în vederea reducerii 

absenteismului și abandonului școlar; 

 Încurajarea şi susţinerea excelenţei în educaţie, a performanţelor elevilor cu 

aptitudini înalte prin organizarea de concursuri și valorizarea rezultatelor 

deosebite obținute; 
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telefon  Asigurarea consultanței și sprijinirea conducerii unității de învățământ în 

vederea dezvoltării de parteneriate active cu autoritățile și comunitatea locală; 

 Creșterea calității procesului de formare continuă prin activități metodico-

științifice; 

 Crearea de oportunități pentru educația complexă, permanentă, în spiritul 

dezvoltării competențelor cheie, dezvoltării civismului, voluntariatului, 

multiculturalismului, într-o societate complexă; 

 Conducerea activităţilor specifice Compartimentului Contabilitate în condiţii de 

eficienţă şi transparenţă; 

 Organizarea activităţilor aferente achiziţiilor publice în condiţii de legalitate, 

economicitate şi oportunitate; 

 Formarea și dezvoltarea atitudinii de responsabilizare profesională și cultural-

pozitivă a tuturor actorilor educaționali față de educația permanentă personală și 

profesională; 

 Asigurarea la nivelul unității de învățământ a infrastructurii și echipamentelor 

necesare, inclusiv a sustenabilității, mentenanței și suportului TIC; 

 Evaluarea instituţională internă anuală cu scopul identificării gradului de 

conformitate cu standardele de acreditare reglementate: 

 Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli în corelaţie cu obiectivele 

strategice ale unității. 

 
 

 

I.4  CONTEXT LEGISLATIV 

Legile şi documentelecare stau la baza elaborării P.D.I.  

 Acest Proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput în conformitate cu 

următoarele acte normative:  

 Legea Educaţiei naţionale nr.1/2011/Statutul personalului didactic din 

învățământul preuniversitar; 

 Metodologii emise în sprijinul aplicării Legii nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale; 

 Ordinul nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

 Regulamentul Intern al Școala Gimnazială ”Vlaicu Vodă” Slatina adoptat în 

cadrul Consiliului de Administrație și prezentat Consiliului Profesoral al unității; 
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telefon  Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Hotărârea nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de 

funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă 

periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Hotărârea nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare 

instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a 

organizațiilor furnizoare de educație 

 Standarde de referință și indicatori de perfomanță pentru evaluarea și asigurarea 

calității în învățământul preuniversitar; 

 Ordinul nr. 6106/2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a 

unităților de învățământ preuniversitar; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar; 

 Hotărârea nr. 1251/13 octombrie 2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a 

activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a 

elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de 

învăţământ integrat; 

 Hotărârea nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru 

promovarea incluziunii sociale în Romania; 

 Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial 

al entităţilor publice; 

 Ordinul nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor 

de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ 

preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 4343/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 şi ale pct. 61 din anexa la Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying; 

 Ordinul nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă 

a personalului din învăţământul preuniversitar, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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telefon  Ordinul nr. 974/2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale pentru personalul contractual şi a fişei de evaluare a 

personalului de execuţie şi de conducere; 

 Planul managerial al Inspectoratului Școlar; 

 Planurile cadru de învățamânt în vigoare; 

 Hotărâri de Guvern, Ordonanțe și Ordine ale Ministrului emise în această 

perioadă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II - DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

ȘI EXTERN 
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telefon II. 1 SCURT ISTORIC 
      Școala Gimnazială ” Vlaicu Vodă” este situată în cartierul Crișan, strada 

Aleea Înfrățirii, învecinându-se cu străzile Crișan la sud, la Nord-Est cu strada 

Primăverii și strada Cornișei la Nord-Vest. Școala și-a deschis porțile pentru 

elevi şi cadre didactice la data de 15 septembrie în anul 1974 ca ”Școala cu 

clasele I-VIII Nr. 7 Slatina.  

În prezent școala are denumirea de Școala Gimnazială ”Vlaicu Voda” 

      Înfiinţarea şcolii a apărut ca fiind o necesitate prin construirea unui 

număr impresionant de blocuri în acest cartier. Majoritatea locuitorilor 

cartierului deserveau platforma industrială ALRO și TCH Olt. 

      În momentul inaugurării, şcoala avea un efectiv de 400 de elevi și 15 

clase, număr ce a crescut rapid numărul de elevi, atingând apogeul în anul 1981-

1982, peste 1500 de elevi. Fluctuația numărului de elevi, până în anul 1989 a 

fost extrem de redusă. 

      După anul 1989, ca urmare a contextului socio-economico-politic, 

restructurarea salariaților de pe platformele industriale, scăderea ratei natalității 

și nu în ultimul rând libertatea de mișcare a elevilor, a determinat scăderea 

numărului de elevi la 399 elevi, ciclul primar și gimnazial, în anul 2011-2012, 

în anul școlar 2016-2017 au fost înscriși 461 elevi, în anul școlar 2017-2018 au 

fost înscriși 463 elevi, în anul școlar 2018-2019 au fost înscriși 459 elevi, în anul 

școlar 2019-2020 au fost înscriși 462 elevi, în anul școlar 2020-2021 au fost 

înscriși 467 elevi, în anul școlar 2021-2022 au fost înscriși 455 elevi 

Cu un corp profesoral bine pregătit, Şcoala Gimnazială Vlaicu Vodă a 

reuşit de-a lungul anilor să dea promoţii de elevii a căror carieră face cinste şcolii 

în care s-au format.  

Chiar dacă în prezent şcoala este în proces de înnoire în ceea ce priveşte 

încadrarea personalului didactic, ea continuă pe aceeaşi linie a 

profesionalismului în muncă şi a dăruirii faţă de generaţiile de elevi care îi calcă 

pragul. Dezvoltarea profesională continuă, iniţiativa, eficienţa, lucrul în echipă, 

comunicarea şi creativitatea sunt caracteristicile echipei şcolii. 
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telefon 

 

 

 

II. 2. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

 
      Cultura organizațională a școlii s-a format și evoluat  în timp, fiind 

caracterizată printr-un ethos profesional înalt, un management în continuă 

perfecţionare, de practicarea leadership-ului, prin valorizarea învăţării 

instituţionale din experienţă. Valorile dominante sunt: spiritul de inovație și 

profesionalismul unor personalități ce se regăsesc în monografia școlii, egalitate 

de şanse pentru elevi, cooperare cadrelor didactice, munca în echipă, respect 

reciproc, ataşamentul faţă de elevi, respectul pentru profesie, libertate de 

exprimare, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare a cadrelor noi venite în 

școală, fapt ce a întărit și dezvoltat cultura organizațională existentă. 
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telefon       În şcoala există tradiţii, atitudini și stiluri de interrelaţionare generatoare 

ale unui climat stimulativ de pregătire și de atașament al unor cadre didactice și 

elevi, fapt ce a oferit școlii oportunitatea deschiderii către un învățământ de 

calitate, perspective comune de abordare a actului educaţional şi a rolului şcolii: 

”Ziua școlii”, organizarea de spectacole cu ocazia sărbătorilor naționale și 

religioase, editarea revistei școlii, participare la proiecte internaționale a elevilor 

și profesorilor. 

      Climatul deschis existent în școală bazat pe spirit de echipă colegialitate, 

cooperare, de respect și spirit reciproc este stimulativ și se reflectă pozitiv atât 

în activitatea instructiv educativă cât și în comportamentul cadrelor didactice.  

Ideea de bază în optica şcolii noastre este convingerea că fiecare elev 

poate învăţa. 

 Este responsabilitatea noastră, ca dascăli, să asigurăm condiţiile în care 

fiecare elev să dea măsura potenţialului său maxim. Noi considerăm că toţi elevii 

sunt unici şi au nevoi şi stiluri de învăţare proprii, au dreptul la un mediu de 

învăţare sigur şi adecvat normelor europene, trebuie să aibă propria 

responsabilitate în procesul de învăţare.  

Toţi elevii trebuie să înveţe să-şi exprime propriile opinii, iar lucrul în 

grupuri de cooperare îi pregăteşte pentru viaţă. 

 Prin programul managerial ne-am propus:  

- exersarea practicilor democratice europene;  

- dezvoltarea accesului la programe internaţionale;  

- stabilirea de parteneriate educaţionaleşi culturale cu şcoli din alte ţări europene.  

Noi credem că şcoala trebuie să implice şi să folosească părinţii şi 

comunitatea deoarece sunt parteneri esenţiali în procesul instructiv-educativ.  

Cultura organizaţională a unităţii influenţează comportamentul 

indivizilor şi grupurilor din cadrul organizaţiei şi are un impact puternic asupra 

tuturor aspectelor vieţii organizaţionale.  

Şcoala Gimnazială Vlaicu Vodă promovează valoarea ca mod de viaţă şi 

se adaptează la nivelul de dezvoltare al societăţii actuale. Unitatea s-a remarcat 

prin calitatea actului educativ, reprezentată prin rezultatele obţinute la evaluarea 

naţională, olimpiadele şi concursurile şcolare. 

Regulamentul intern a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor 

interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizare şi 
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telefon Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. În conţinutul 

Regulamentului Intern sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a 

cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic.  

În ceea ce priveşte climatul organizaţional, putem afirma că este un 

climat deschis, caracterizat prin dinamism şi receptivitate la schimbări, relaţiile 

dintre cadrele didactice fiind cordiale. Directorul şcolii colaborează bine cu 

membrii colectivului, ţine seama de sugestiile acestora şi ia decizii cu privire la 

reducerea disfuncţionalităţilor semnalate în activitatea şcolii, încercând să 

creeze un climat afectiv, bazat pe armonie, echilibru, transparenţă, 

responsabilitate şi corectitudine. Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în 

activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.  

Prima condiţie a dezvoltării organizaţionale este formarea unei culturi 

puternice, proces în care competenţele umane ale managerului sunt hotărâtoare. 

Managerul poate să-şi propună, să menţină sau să schimbe cultura 

organizaţională.  

Tipul dominant de cultură al organizaţiei noastre este o cultură de tip 

sarcină. Acest tip de cultură este centrat pe exercitatea sarcinii şi orientat spre 

persoană. Sarcinile sunt distribuite în raport cu potenţialul indivizilor, 

valorificarea maximă a acestuia fiind una din valorile de bază. Sub raport 

managerial se practică o conducere flexibilă şi stimulativă, bazată pe valori ca 

încrederea în om. Din analiza datelor în organizaţie există o anumită stare de 

echilibru şi un climat favorabil. Deşi nu putem vorbi despre o cultură 

organizaţională şi profesională monolitică, există în şcoala noastră tradiţii, 

atitudini, stiluri de interrelaţionare, perspective comune de abordare a actului 

educaţional şi a rolului şcolii. Simbolurile tradiţionale ţin de învăţământul de 

masă, de educaţia pentru toţi şi creează o cultură profesională axată pe 

profesor/învăţător şi pe ce are el de făcut.  

Reforma învăţământului a introdus în şcoli sloganul „educaţia pentru 

fiecare” cu componentele: învăţământ diferenţiat, parcursuri individuale de 

învăţare, integrare, abordare transdisciplinară, relativ dificil de acceptat de 

profesionişti cantonaţi în predarea unei singure discipline.  

Reconstrucţia culturii organizaţionale actuale spre o cultură de tip 

corporativ, într-o şcoală ca a noastră, se poate face doar prin antrenarea masivă 

a cadrelor didactice în activităţi comune de proiect. Sub raport managerial am 
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telefon aplicat în practică o conducere flexibilă şi stimulativă, bazată pe valori, cum ar 

fi: încrederea în om, în capacităţile sale creative şi de autocontrol.  

Cadrele didactice se simt implicate stimulativ în procesul educaţional şi 

totodată au încredere în organizaţie. Se caracterizează printr-un ansamblu de 

trăsături având ca valori dominante cooperarea, munca în echipă, respectul 

reciproc, ataşamentul faţă de copii, ataşament faţă de profesie, entuziasm 

şidorinţa de afirmare.  

Printr-un management participativ s-a reuşit stimularea comunicării între 

cadrele didactice, între cadrele didactice şi elevi ca şi între personalul didactic şi 

nedidactic şi conducere, încât fiecare membru al colectivităţii să fie un 

participant activ şi responsabil la viaţaşcolii. Există spirit de cooperare, de 

emulaţie; climatul din şcoalăîţi dă un sentiment de siguranţă, de echilibru. Sunt 

însă şi cazuri de elitism profesional, individualism, rutină, conservatorism şi 

automulțumire. Relaţia de colaborare cu sindicatul: foarte bună. 

Elemente de cultură organizaţională 

 

 

 

PARTEA VIZIBILĂ  

a) Simboluri şi sloganuri - exprimă cu ajutorul unor imagini simple şi în cuvinte 

puţine setul de valori fundamentale și personalitatea organizaţieişcolare: sigla şi 

numele şcolii; sloganul şcolii, stema școlii.  

b) Ritualurile şi ceremoniile - exprimă şi întăresc valorile promovate de către 

organizaţiaşcolară: acordarea publică a premiilor şigratificaţiilor (întăreşte 

statutul persoanei respective în organizaţie); 8 Martie, zile onomastice, Crăciun, 

Paşte, excursii petrecute împreună (ritualuri şi ceremonii de integrare); 

participarea împreună la diferite activităţi de formare continuă (ritualuri şi 

ceremonii de reînnoire); primirea elevilor de clasa pregătitoare; predarea Cheii 

succesului, Zilele şcolii, festivităţi de deschidere şi închidere a anului şcolar. 

 c) Miturile şi eroii - furnizează multe informaţii relative la cultura organizaţiei: 

primii directori ai şcolii; cei mai exigenţi/indulgenţi directori; cele mai 

importante inspecţii. 

 d) Modele comportamentale - pot releva componenţe profunde ale culturii: 

vestimentaţia profesorilor – conservatoare; modul în care se salută – în funcţie 
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telefon de statutul social; jargonul - limbajul specific organizaţiei şcolare; îmbinarea 

limbajului de specialitate cu utilizarea limbii literare. 

PARTEA INVIZIBILĂ  

a) Normele - modul în care organizaţia defineşte ceea ce este drept/corect şi 

nedrerept/ greşit: respectarea cadrului legislativ de către cadrele didactice.  

b) Valorile - definesc ceea ce este bun şi rău pentru membri organizaţiei: bun – 

descentralizarea sistemului de învăţământ; rău – pierderea statutului de titular. 

 c) Credinţele conducătoare - valori puternic internalizate, cu rol central în 

dirijarea comportamentului individual: numai împreună vom reuşi. 

 d) Reprezentările - modul în care membrii organizaţieiîşi imaginează şi 

figurează concepte, roluri, modele considerate ca exemplare: directorul ideal = 

cald, apropiat, jovial; elevul bun = creativ, cu inițiativă, curios. 

 e) Înţelesurile - sensurile, semnificaţiileşiaccepţiunile dominante în decodarea 

conceptelor fundamentale: modul de înțelegere a educaţieişcolare este o 

combinaţie a înţelesurilor oferite de cadrele didactice.  

 

 

 

Motto-ul școlii Scopul educației este să transforme oglinzile în ferestre 

este stimulativ și se regăsește pe toate materialele de popularizare a ofertei 

educaționale 

 

 

 

II. 3. OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

      
      Școala Gimnazială Vlaicu Vodă își așteaptă copiii cu o ofertă 

educațională diversificată și de calitate, care să asigure atingerea standardelor de 

învățare și promovare a valorilor europene într-un climat de siguranță fizică și 

psihică. Baza materială și corpul profesoral au capacitatea de a asigura condiții 

optime pentru desfășurarea activității instructiv educative, fapt confirmat de 

îndeplinirea planului de școlarizare aprobat. O parte din cadrele didactice sunt 

metodiști și membri ai Consiliului Consultativ ai ISJ Olt. 

     Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare și perfecționare 

profesională se reflectă în rezultatele obținute de elevi la concursurile și 

olimpiadele școlare, precum și în continuarea studiilor în liceele de prestigiu din 

Slatina. 
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telefon       Comunicare între cadrele didactice, între profesori şi elevi, ca şi între 

personalul didactic şi cel de conducere, între profesori şi părinţi, crează o 

ambianță plăcută, promovând factorii motivaționali pozitivi atât pentru elevi cât 

și pentru familiile acestora astfel încât fiecare elev să progreseze în raport cu 

aspiraţiile şi înclinaţiile fiecăruia. 

     Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat şcoală-familie este elementul cheie 

pentru asigurarea succesului educațional şi de învăţăre al elevilor. Colaborarea 

echipei manageriale și a corpului profesoral cu toţi partenerii şcolii (elevi, 

părinţii elevilor, autorităţile locale şi centrale, organizaţii guvernamentale cu 

caracter local şi central, organizaţii cu caracter non guvernamental), va conduce 

la optimizarea procesului instructiv-educativ în cadrul unităţii şcolare.  

Oferta curriculară a Școlii Gimnaziale Vlaicu Vodă urmărește ca și în anul 

școlar 2022 – 2023 să utilizeze cu maxim de randament resursele umane și 

materiale în scopul de a răspunde nevoilor și intereselor elevilor și părinților 

prin: 

- Existenţa unui curriculum nucleu aplicat creator, conform metodologiei în 

vigoare; 

- Programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor; 

- Existenţa unor programe guvernamentale pentru sprijinirea elevilor; 

- Aplicarea unor strategii adecvate profilului şi nivelului elevilor şi a unui demers 

didactic informativ-formativ; 

- Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade; 

- Existenţa unor activităţi extracurriculare atractive; 

- Gamă variată de cursuri oferite de C.C.D. pentru perfecţionarea cadrelor 

didactice. 

Oferta educațională a Școlii Gimnaziale Vlaicu Vodă este definită în funcție 

de: 

- opțiunile elevilor și ale părinților; 

- resursele umane (pregătirea personalului), resursele materiale și financiare; 

- interesele comunității locale. 

Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare, respectiv 

a celor de dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al copiilor și 

elevilor. 

Oferta extracurriculară 
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 Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului școlar și 

obținerea performanței; 

 Organizarea de excursii tematice; 

 Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzică; 

 Organizarea de serbări, concursuri; 

 Organizarea unor activități cultural- artistice; 

 Discutii, dezbateri cu invitati din diferite domenii de activitate; 

 Participarea elevilor la cercuri tematice. 

Relații de colaborare 

  Școala a depus toate eforturile pentru a dezvolta legături puternice cu 

instituţii comunitare, astfel încât să creeze o reţea în cadrul căreia atât şcoala, cât 

şi comunitatea se bucură de colaborarea stabilită. 

           II.4  OBIECTIVELE SPECIFICE ȘCOLII: 

 Asigurarea unui personal didactic bine pregătit prin participarea la cursuri de 

pefecționare și formare continuă 

 Organizarea de activități de instruire și consiliere pentru elaborarea de programe 

de opțional competitive 

 Dezvoltarea competențelor de comunicare ale elevilor 

 Depistarea, dezvoltarea si cultivarea talentelor 

 Familiarizarea elevilor cu elemente ale culturii engleze și germane 

 Cultivarea capacității creative a elevilor 

 Educarea elevilor pentru mediu 

 Dezvoltarea toleranței 

 Accesarea unor proiecte europene 

 Dezvoltarea de parteneriate educaționale 

 Modernizarea continuă a bazei materiale a școlii 

 Atragerea de resurse extrabugetare 
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III.3.1 Populaţia şcolară 
                         Niveluri de învăţământ 

 

 

 

 

 

 

 
            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială Vlaicu Vodă îşi desfăşoară activitatea pe 2 niveluri de 

învăţământ: primar şi Efective de elevi pe nivel, la începutul anului şcolar 

2021 – 2022 
 

An școlar 
2019-2020 

PRIMAR 

Elevi înscriși la încep de 
an școlar 

Elevi rămași la sf. 
de an școlar 

Elevi promovați la sfârșit de  
an scolar 

231 227 227 

An școlar 
2019-2020 
GIMNAZIAL 

Elevi înscriși la încep de an 
școlar 

Elevi rămași la sf. de 
an școlar 

Elevi promovați la sfârșit de  an 
scolar 

231 229 229 

An școlar 
2020-2021 

PRIMAR 

Elevi înscriși la încep de an 
școlar 

Elevi rămași la sf. de 
an școlar 

Elevi promovați la sfârșit de  an 
scolar 

243 236 235 

An școlar 
2020-2021 
GIMNAZIAL 

Elevi înscriși la încep de an 
școlar 

Elevi rămași la sf. de 
an școlar 

Elevi promovați la sfârșit de  an 
scolar 

224 223 223 

An școlar 
2021-2022 

PRIMAR 

Elevi înscriși la încep de an 
școlar 

Elevi rămași la sf. de 
an școlar 

Elevi promovați la sfârșit de  an 
scolar 

236 236 235 

An școlar 
2021-2022 
GIMNAZIAL 

Elevi înscriși la încep de an 
școlar 

Elevi rămași la sf. de 
an școlar 

Elevi promovați la sfârșit de  an 
scolar 

219 216 216 
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telefon STRUCTURA Nivele de învăţământ Efective de elevi la 

începutul anului 

şcolar 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

VLAICU VODĂ 

PRIMAR 236 

GIMNAZIAL 219 

 TOTAL 455 

                

III.3.2 Efective de elevi pe nivel, la sfârşitul anului şcolar 2021 – 2022 
 

STRUCTURA Nivele de învăţământ Efective de elevi la 

începutul anului 

şcolar 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

VLAICU VODĂ 

PRIMAR 237 

GIMNAZIAL 216 

 TOTAL 453 

 

3.3 Personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic, 

III.3.3 Personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic 

Ștatul de funcţii cuprinde, în anul şcolar 2021 - 2022:  25,95 posturi 

didactice, 2,75 post didactic auxiliar și 6,75 nedidactic.  

Totalul normelor existente în anul școlar 2021 – 2022 este de 35,45.  

După modul de încadrare, situaţia personalului didactic este 

următoarea : 

PERSONAL DIDACTIC: 

Postul 

/catedra 

STUDII STATUT NR NORME 

S SSD M Titular Detaşat Suplinitor 

Profesor  16 - - 16 - - 13,40 

Învăţător 9 1 - 10 - - 12,55 

TOTAL 25 1 - 26 - - 25,95 

 

             PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR: 

Postul  

STUDII STATUT NR 

NORM

E 
S SS

D 

M Titula

r 

Detaşa

t 

Suplinito

r 

SECRETAR -  1 1   1 

ADMINISTRATO

R FINANCIAR 

1 - - 
1 - - 

1 

BIBLIOTECAR 1 - - 1 - - 0.50 

ADMISTRATOR 

PATRIMONIU 

  1 
1   

0,25 

TOTAL 2 - 2 4 - - 2,75 

 

              PERSONAL NEDIDACTIC: 
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Postul  

NR 

PERSOANE 

NR NORME 

MUNCITOR I 2 1,75 

INGRIJITOR 3 3 

TOTAL 5 3,75 

 

                   III.3.4 Distribuția pe grade didactice 

Distribuția pe grade didactice a personalului didactic in anul școlar 2020 - 2021 este următoarea: 
 

2020-2021   

                        
 

 

 

 

                  2021 - 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3.4 Distribuția pe grupe de vechime 

Pe tranșe de vechime în învățământ repartiția personalului didactic este 

Postul 

/catedra 

Gradul 

didactic I 

Gradul 

didactic II 

Definitivat Debutant TOTAL  

Profesor  21 2 2 - 25 

Învăţător 10 - 1 1 11 

Postul 

/catedra 

Gradul 

didactic I 

Gradul 

didactic II 

Definitivat Debutant TOTAL  

Profesor  21 2 1 - 24 

Învăţător 9 - 1 1 11 
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Grupa 

de varsta 

0-1 ani 1-5 

ani 

5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani 20-25 ani Peste 

25 ani 

Nr cadre 

didactice 

1 1 2 5 3 5 17 

 

Pe tranșe de vechime în muncă repartiția personalului didactic este următoarea: 

Grupa 

de varsta 

0-3 ani 3-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 

ani 

Nr cadre 

didactice 

1 0 2 4 3 21 

 

 

Toate aceste domenii de activitate sporesc gradul de confort pentru elevi 

care sunt prioritari atât pentru activitatea didactică cât şi nedidactică. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

III. 4 INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI ŞCOLARE - 

CANTITATIV ŞI CALITATIV 
 

III.4.1.  Rezultatele absolvenților de clasa a VIII a la examenul de 

Evaluare Națională 
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telefon În perioada 14 iunie – 23 iunie  2022  s-a desfăşurat Evaluarea Națională 

pentru elevii absolvenți de clasa a VIII a, proba scrisă de limba română 

desfășurându-se în data de 14 iunie 2022, iar proba de matematică în data de 16 

iunie 2022. 

La examenul de Evaluare Națională din acest an s-au înscris 64 de elevi 

absolvenți de clasa a VIII a de la Școala Gimnazială Vlaicu Vodă. La cele 2 

probe ale examenului au participat 62 de elevi. 

Făcând o evaluare statistică a acestei situaţii se poate trage concluzia că din 

numărul total de candidaţi prezenți  au promovat 59 candidați, procentul de 

promovabilitate fiind de 95,16. Notele acestora au variat  între 2,60 și 9,80 la 

limba română și între  3 și 10 la matematică. 

Făcând o comparație cu anul școlar trecut se poate constata un regres de 

3%, în anul școlar 2020 – 2021 procentul de promovabilitate fiind de 98. 

Elevii  și părinții au analizat notele şi au contestat 18 rezultate, dintre 

care 9 la limba și literatura română și 9 la matematică. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

An scolar 2019-2020 
PRIMAR :227 

Promovati pe medii 

 

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

12 33 182 

An scolar 2019-2020 
GIMNAZIAL:229 

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

5 38 186 

An scolar 2020-2021 
PRIMAR:235 

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

15 20 200 

An scolar 2020-2021 
GIMNAZIAL:223 

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

14 40 169 

An scolar 2021-2022 
PRIMAR:236 

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

10 25 201 

An scolar 2021-2022 
GIMNAZIAL :216 

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

14 77 125 

2019-
2020 

Total 
elevi 

Prezenti 
examen 

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

53 51 6 1 5 8 19 12 0 

2020-
2021 

Total 
elevi 

Prezenti 
examen 

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

54 52 1 6 7 10 17 10 1 

mailto:sc_vlaicu_voda_slatina@yahoo.com


    

Str. General Berthelot, nr. 28- 30                                                                                                                      Aleea Înfrățirii, nr. 6, jud. Olt                                                                                                                              
Sector 1, Bucuresti                                                                                                                                               Tel: 0349/401663  fax: 0349401663                                                                                                                 
tel: +40(0)214056200                                                                                                                                          sc_vlaicu_voda_slatina@yahoo.com                                                                                                               
www.edu.ro                                                  

                                                                                                                                                                                                                               

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ~VLAICU VODĂ~ 

SLATINA 

telefon 

REZULTATE 

Limba și literatura română 

Media: 

 
 

 

Matematică  

Media:  

Inscriși

elevi cu 

media 

peste 5

prezenți
neprezentaț

i
eliminați 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 medii 

64 59 62 2 0 0 1 0 2 7 7 8 12 25 0 nr elevi

0.00% 1.61% 0.00% 3.23% 11.29% 11.29% 12.90% 19.35% 40.32% 0.00%
procentaj de 

reușită

64

59
62

2
0

Inscriși elevi cu media peste 5 prezenți neprezentați eliminați

Statistica rezultatelor finale 
la Evaluarea Națională, clasa a VIII-a, 

an școlar 2021-2022

2021-
2022 

Total 
elevi 

Prezenti 
examen 

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

64 62 3 7 7 10 10 25 0 

 Nr 

însc

riși 

Nr 

absenți 

Nr 

prezen

ți 

Note 

între 

1 și 

1,99 

Note 

între 2 

și 2,99 

Note 

între 

3 și 

3,99 

Note 

între 

4 și 

4,99 

Nr 

note 

sub 

5 

Note 

între 

5 și 

5,99 

Note 

între 

6 și 

6,99 

Note 

între 7 

și 7,99 

Note 

între 

8 și 

8,99 

Note 

între 

9 și 

9,99 

No

te 

de 

10 

Nr note 

peste 5 

Cifre 

absolute 

64 2 62 0 1 0 2 3 6 3 9 11 30 0 59 

% 100 3,12 96,87 0 1,56 0 3,12 4,68 9,37 4,68 14,06 17,18 46,87 0 92,18 

 

Nr 

însc

riși 

Nr 

abse

nți 

Nr 

preze

nți 

Note 

între 1 

și 1,99 

Note 

între 

2 și 

2,99 

Note 

între 3 

și 3,99 

Note 

între 

4 și 

4,99 

Nr 

note 

sub 5 

Note 

între 

5 și 

5,99 

Note 

între 

6 și 

6,99 

Note 

între 

7 și 

7,99 

Note 

între 

8 și 

8,99 

Note 

între 

9 și 

9,99 

Note 

de 

10 

Nr note 

peste 5 

Cifre 

absolut

e 
64 2 62 0 0 2 5 7 5 10 8 9 20 3 55 

% 100 3,12 96,87 0 0 3,12 7,81 10,93 7,81 15,62 12,5 14,06 31,25 4,68 85,93 
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Mediile celor 2 probe 

Media pe școală:  

 Nr 

însc

riși 

Nr 

absenți 

Nr 

prezenți 

Note 

între 

1 și 

1,99 

Note 

între 

2 și 

2,99 

Note 

între 

3 și 

3,99 

Note 

între 

4 și 

4,99 

Nr 

note 

sub 5 

Note 

între 

5 și 

5,99 

Note 

între 

6 și 

6,99 

Note 

între 

7 și 

7,99 

Note între 

8 și 8,99 

Note 

între 

9 și 

9,99 

Note 

de 10 

Nr 

note 

peste 5 

Cifre 

absol

ute 

64 2 62 0 1 0 2 3 7 7 8 12 25 0 59 

% 100 3,12 96,87 0 1,56 0 3,12 4,68 10,93 10,93 12,5 18,75 39,06 0 92,18 

 

Rezultatele Evaluarii Nationale II, IV, VI 
Evaluarea Națională la II, IV, VI s-a desfășurat în perioada 10 mai - 26 

mai 2022. Comisia a fost întocmită la nivelul Școlii Gimnaziale Vlaicu Vodă prin 
decizia nr. 826/09.05.2022 și a avut urmatoarea componență: 

Președinte – Prof. Mitrea Maria Mioara 
Secretar – Cioc Lucica  
Membri:  

 Prof. Mateescu Marinela 

 Prof. Belciugan Lenghel Lucia 

 Prof. Trăistaru Rely Monica 

 Prof. Dumitra Ioana Gabriela 

 Prof. Ioana Sandu Nicoleta 

 Prof. Măgală Nicoleta 

 Prof. Matei Elena  

 Prof. Oprea Aurelia 

 Prof. Trașcă Iuliana 

 Prof. Mincă Mihaela 
 

III.4.2 EVALUAREA NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a II-

a – 2022 
I. TABEL SINTETIC 

NUMĂR DE ELEVI: 43 
Înscriși A 

B 

S 

E 

N

T 

I 

Prezenți la 

”CITIT - 

LB. 

ROMÂNĂ” 

Prezenți la 

”SCRIS – 

LB. 

ROMÂNĂ” 

Școli cu 

predare în 

limbile 

minorită 

ților 

naționale 

Prezenți la  

MATEMATICĂ 

Prezenți la 

”CITIT-LB. 

MATERNĂ” 

Prezenți la 

”SCRIS – 

LB. 

MATERNĂ” 

Elevi cu C.E.S. 

integrați 

Înscriși Teste 

adap 

tate 

43 0 42 42  42 0 0 2 0 
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INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ~VLAICU VODĂ~ 

SLATINA 

telefon 

 
                               CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”CITIT – LIMBA ROMÂNĂ” CLASA a II-a 

Numărul itemului 

din test 

Numărul elevilor: 42 

Cu răspuns 

corect 

Cu răspuns 

parțial corect 

Cu răspuns 

incorect 

Cu răspuns lipsă 

I.1. 41   1 

I.2. 40   2 

I.3. 38  2 2 

I.4. 37  3 2 

I.5. 40   2 

I.6. 38  2 2 

I.7. 38  2 2 

I.8. 39   3 

I.9. 35 4  3 

I.10. 39   3 

I.11. 38 1  3 

I.12 34 4  4 

PROCENT DE 

REUSITĂ 

90,69% 1,78% 1,78% 5,75% 

 

 
                    CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”SCRIS– LIMBA ROMÂNĂ” CLASA a II-a 

Numărul itemului din test Numărul elevilor: 42 

Cu răspuns 

corect 

Cu răspuns 

parțial corect 

Cu răspuns 

incorect 

Cu răspuns 

lipsă 

I.1.     

conținut 33 2 6 1 

Scrierea corectă a cuvintelor 31 4 6 1 

Semnele de punctuație 31 9 1 1 

complexitate 39 1 1 1 

0

10

20

30

40

50

Înscrisi Prezenți 

CITIT-LB.ROMÂNĂ

SCRIS-LB.ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

Elevi cu c.e.s. integrați

REZULTATE  ”CITIT – LIMBA ROMÂNĂ” 
CLASA a II-a

Cu răspuns corect

Cu răspuns parțial corect

Cu răspuns incorect

Cu răspuns lipsă
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INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ~VLAICU VODĂ~ 

SLATINA 

telefon I.2.     

Alcătuirea corectă a 

propozițiilor 

34 0 6 2 

Scrierea corectă a cuvintelor 23 11 6 2 

Semnele de punctuație 31 8 1 2 

Complexitate/originalitate/titlu 32 8 0 2 

 

 

 
 

 
 

               CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”MATEMATICĂ” CLASA a II-a  

Numărul itemului 

din test 

Numărul elevilor : 42 

Cu răspuns corect Cu răspuns 

parțial corect 

Cu răspuns 

incorect 

Cu răspuns 

lipsă 

 Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural urban 

I.1.  39    3   

I.2.  33  4  3  2 

I.3.  38  1  1  2 

I.4.  38    2  2 

I.5.  38  1  1  2 

I.6.  41      1 

I.7.  35    5  2 

I.8.  37    3  2 

I.9.  37    3  2 

I.10.  39    1  2 

I.11.  38    2  2 

I.12.  32  1  7  2 

PROCENTAJ DE 

REUȘITĂ 

 88,30 %  1,40 %  6,20 %  4,1 % 

 

0

50

SCRIS– LIMBA ROMÂNĂ I.1

Cu răspuns corect

Cu răspuns parțial 
corect

0

20

40

SCRIS– LIMBA ROMÂNĂ I.2
Cu răspuns corect

Cu răspuns parțial 
corect

Cu răspuns incorect
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SLATINA 

telefon 

 
 

 

EVALUAREA NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a – 

2022 

RAPORTUL ȘCOLII 

SCOALA GIMNAZIALĂ”VLAICU VODĂ” SLATINA 
I. TABEL SINTETIC 

Număr de elevi: 48 

Înscriși Absenți Prezenți la 

”LIMBA 

ROMÂNĂ” 

Prezenti la 

”MATEMATICĂ” 

Prezenti la 

”LIMBA 

MATERNĂ” 

Cu c.e.s. integrați 

Înscriși Cu teste 

adaptate 

48  45 46 0 1 0 

 

 

 
TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”MATEMATICĂ” – clasa a IV-a 

Numărul 

itemului din 

test 

Numărul elevilor : 46 

Cu răspuns corect Cu răspuns 

parțial corect 

Cu răspuns 

incorect 

Cu răspuns lipsă 

 Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural urban 

I.1.  39    7   

I.2.  38    6  2 

I.3.  41    5   

I.4.  13    30  1 

I.5.  35    10  1 

I.6.  40    3  3 

I.7.  15  28  2  1 

REZULTATE  MATEMATICĂ
CLASA a II-a

Cu răspuns corect

Cu răspuns parțial corect

Cu răspuns incorect

Cu răspuns lipsă

0

20

40

60

Înscrisi Prezenți 

MATEMATICĂ

LB.ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

Elevi cu c.e.s. integrați
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SLATINA 

telefon I.8.  24  16  4  2 

I.9.  32  7  6  2 

I.10.  23  11  10  2 

I.11.  41  1  4   

I.12.  41    5   

I.13.  29  1  16   

I.14.  33  1  12   

I.15.  35  4  5  2 

I.16.  40  3    3 

I.17.  31  6  8  1 

I.18.  34  6  4  2 

I.19.  38  2  4  2 

I.20.  35  6  2  3 

PROCENTAJ DE 

REUȘITĂ 

 71,41%  1%  15,54%  2,93% 

 

 
TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”LIMBA ROMÂNĂ” – clasa a IV-a 

Numărul 

itemului din 

test 

Numărul elevilor: 45 

Cu răspuns corect Cu răspuns 

parțial corect 

Cu răspuns 

incorect 

Cu răspuns lipsă 

 Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural urban 

I.1.  44    1   

I.2.  42    3   

I.3.  42  2    1 

I.4.  42    3   

I.5.  42  1  2   

I.6.  41  2  1  1 

I.7.  36  2  7   

I.8.  35    9  1 

I.9.  29    16   

I.10.  43  1  1   

I.11.  33  10    2 

I.12.  42  2    1 

I.13.  42  1  1  1 

I.14.  39  4    2 

REZULTATE  MATEMATICĂ
CLASA a IV-a

Cu răspuns corect

Cu răspuns parțial corect

Cu răspuns incorect

Cu răspuns lipsă
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INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ~VLAICU VODĂ~ 

SLATINA 

telefon I.15.  21  18  3  3 

PROCENTAJ DE 

REUȘITĂ 

 84,88%  6,37%  6,96 %  1,78 % 

 

 

 

 

 

EVALUAREA NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a – 

2022 

RAPORTUL ȘCOLII 

SCOALA GIMNAZIALĂ”VLAICU VODA” SLATINA 
II. TABEL SINTETIC 

Număr de elevi: 54 

Înscrisi Absenți Prezenți la 

”LIMBA 

ROMÂNĂ” 

Prezenti la 

”MATEMATICĂ” 

Prezenti la 

”LIMBA 

MATERNĂ” 

Cu c.e.s. integrați 

Înscrisi Cu teste 

adaptate 

54 0 52 54 0 0  

 

 

 

 
TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”LIMBA SI COMUNICARE” – clasa a VI-a 

Nr. itemului 

din test 

Numărul elevilor : 52 

Cu punctaj total Cu punctaj parțial Cu punctaj zero 

Rural urban Rural urban Rural urban 

I  30  22   

II A  47  5   

II.B  37  13  1 

REZULTATE LIMBA ROMÂNĂ
CLASA a IV-a

Cu răspuns corect

Cu răspuns parțial corect

Cu răspuns incorect

Cu răspuns lipsă

0

20

40

60

Înscrisi Prezenți 

MATEMATICĂ

LB.ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

Elevi cu c.e.s. integrați
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SLATINA 

telefon III 1  35  6  11 

III 2  24  9  19 

IV 1  24  23  5 

IV 2  10  19  23 

IV 3  35  10  7 

IV 4  19  18  15 

V  30  10  12 

VI  27  12  13 

VII  32  13  7 

VIII  23  13  16 

IX  34  13  5 

X  31  14  7 

PROCENTAJ 

DE REUȘITĂ 

 56,15 %  25,64%  18,21 % 

 

 
 

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”MATEMATICA ȘI ȘTIINȚE” – clasa a VI-a 

Nr. itemului 

din test 

Numărul elevilor : 54 

Cu punctaj total Cu punctaj parțial Cu punctaj zero 

Rural urban Rural urban Rural urban 

I.1  51    3 

I.2  49    5 

I.3  51    3 

I.4  10  21  23 

I.5  16  2  14 

I.6  18  1  35 

I.7    4  50 

I.8  44    10 

I.9  11  34  9 

I.10  10  20  24 

I.11  5  16  33 

I.12  11    43 

I.13  4  25  25 

I.14  2  11  41 

I.15  24  19  11 

PROCENTAJ 

DE REUȘITĂ 

 37,78 %  18,90 %  43,32 % 

REZULTATE LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
CLASA a IV-a

Cu punctaj total

Cu punctaj parțial

Cu punctaj zero

mailto:sc_vlaicu_voda_slatina@yahoo.com


    

Str. General Berthelot, nr. 28- 30                                                                                                                      Aleea Înfrățirii, nr. 6, jud. Olt                                                                                                                              
Sector 1, Bucuresti                                                                                                                                               Tel: 0349/401663  fax: 0349401663                                                                                                                 
tel: +40(0)214056200                                                                                                                                          sc_vlaicu_voda_slatina@yahoo.com                                                                                                               
www.edu.ro                                                  

                                                                                                                                                                                                                               

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ~VLAICU VODĂ~ 

SLATINA 

telefon  
 

 

 

 

3.1.2.1 Promovabilitatea pe niveluri/ specializări/ semestre/an 

- Școala Gimnazială Vlaicu Vodă 

Clasa 

Înscrişi 

la 

începutul 

anului 

şc. 

Răma

şi 

la 

sfârşit

ul 

an. şc. 

Veniți pe 

parcursul 

anului 

şcolar 

Transf

eraţi  

la alte 

unit. 

Prom

ovaţi 

la sf. 

an. şc. 

Promovaţi cu medii 

Repe

tenţi 

Situaţii 

neîncheiate 
5- 6.99 7- 8.99 9-10 

S B FB 

Prim

ar 
236 237 

3 2 
236 10 

25 
201 1 0 

V-

VIII 
219 216 

2 5 
216 14 

77 
125 0 0 

total 455 453 5 7 452 24 102 326 1 0 

 

 

III.4.3 Frecvența (număr de absențe motivate, nemotivate, total) pe 

niveluri  

             Majoritatea elevilor înscrişi în unitatea noastră de învăţământ îşi 

exercită calitatea de elev prin frecventarea cursurilor şi participarea la toate 

activităţile existente în programul şcolii. 

Majoritatea absenţelor sunt datorate îmbolnăvirii elevilor, dovedite cu 

adeverinţe medicale sau cereri scrise ale părinţilor, motivate de fiecare diriginte 

sau învăţător.  

               La sfârșitul anului școlar, la Școala Gimnazială Vlaicu Vodă situația 

centralizată a absențelor se prezintă astfel: 

 

Nivelul de 

învățământ 

Nr absențe 

motivate 

Nr absențe 

nemotivate 

Total  

Primar   1466 30 1496 

Gimnazial  1053 1153 2206 

 

III.4.4 Situația notelor la purtare 

             La sfârșitul anului școlar, la Școala Gimnazială Vlaicu Vodă situația 

centralizată a notelor la purtare se prezintă astfel: 

Nivelul de învățământ Elevi cu notele scăzute la purtare 
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telefon 
Note între 

9,99 și 7 

Note sub 7 Din care 

total Pentru 

absențe 

Alte motive 

Primar  0 0 0 0 

Gimnazial   3 0  0 0 

 
      

 

 

 

 

IV RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

Conducerea unităţii noastre are o preocupare permanentă pentru 

asigurarea unui climat adecvat desfăşurării procesului instructiv-educativ, drept 

pentru care modernizarea şi întreţinerea spaţiilor de învăţământ a stat şi stă în 

atenţia conducerii unităţii noastre. 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VLAICU VODĂ: 

- 19 săli de clasă 

- 1 cancelarie 

- 1 sală lapte – corn 

- 1 sală arhivă 

- 1 sală bibliotecă 

- 1 cabinet director 

- 1 cabinet secretariat 

- 7 grupuri sanitare 

- 1 cabinet medical 

- 1 izolator 

- 1 cabinet CEAC 

- 1 cabinet contabilitate 

- 1 atelier reparații 

IV.1 Spații școlare, auxiliare și administrative 

- Spațiile școlare deținute la Școala Gimnazială Vlaicu Vodă sunt: 19 săli de clasă, 

1 sălă bibliotecă  

Suprafața construită a corpului 780,84 m2 , suprafața utila1975,48 

- Spațiile auxiliare deținute de Școala Gimnazială Vlaicu Vodă sunt: 7 grupuri 

sanitare -  suprafață de 126 m2 (7x18m), 1 cancelarie, 1 sală lapte – corn, 1 sală 

arhivă, 1 cabinet medical, 1 izolator, 1 atelier reparații. 
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INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ~VLAICU VODĂ~ 

SLATINA 

telefon Spaţiile administrative deținute de Școala Gimnazială Vlaicu Vodă sunt: 

spaţiul pentru echipa managerială (cabinet director), 1 cabinet secretariat, spaţiul 

pentru contabilitate,1 cabinet CEAC. 

IV.2 Dotări 

Școala Gimnazială Vlaicu Vodă funcționează într-o clădire cu 

următoarele dotări: 1 bibliotecă cu 12700 volume, fiecare sală de clasă deține 

câte o imprimantă, 21 de laptopuri, 290 de tablete, 23 de tablete grafice, 30 de 

calculatoare, conexiune internet, telefon, fax, 8 camere de supraveghere video 

școală, 7 camere de supraveghere video clase/examen, teren de sport.  

În anul școlar 2021 – 2022, fondul de carte al bibliotecii școlare a crescut 

cu 34 volume. 

      Funcţionarea cabinetului şcolar de consiliere psihopedagogică şi a 

cabinetului medical din incinta şcolii creează premisele pentru păstrarea 

sănătăţii fizice şi psihice a elevilor şcolii, iar prin bibliotecă se asigură necesarul 

de cărți pentru completarea procesului instructiv-educativ de la clasă. 

      Unitatea școlară funcționează într-un schimb (8,00-14,00) durata orei de 

curs, fiind de 50 minute, iar a pauzelor de 10 minute. 

      Resursele financiare sunt asigurate de la buget, prin intermediul Consiliul 

Local al Municipiului Slatina. 

      

 

 

 

V  MANAGEMENTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

 

      

      Conducerea şcolii, împreună cu membrii Consiliului de Administraţie, asigură buna 

desfăşurare a procesului instructiv – educativ, precum şi îndeplinirea obiectivelor cuprinse în 

planul managerial şi în planul de măsuri pentru optimizarea procesului de învăţământ prezentate 

în cadrul consiliilor profesorale. 

       Crearea, menţinerea şi dezvoltărea unui climat pozitiv, favorabil, eficient şi creativ 

crează premisele formării din membrii întregului personal  o adevărată echipă. 

mailto:sc_vlaicu_voda_slatina@yahoo.com


    

Str. General Berthelot, nr. 28- 30                                                                                                                      Aleea Înfrățirii, nr. 6, jud. Olt                                                                                                                              
Sector 1, Bucuresti                                                                                                                                               Tel: 0349/401663  fax: 0349401663                                                                                                                 
tel: +40(0)214056200                                                                                                                                          sc_vlaicu_voda_slatina@yahoo.com                                                                                                               
www.edu.ro                                                  

                                                                                                                                                                                                                               

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ~VLAICU VODĂ~ 

SLATINA 

telefon        Consiliul de Administraţie, a fost constituit conform ordinelor în vigoare şi-a desfăşurat 

activitatea respectând tematica şedinţelor propusă la începutul anului şcolar, soluţionând în mod 

operativ toate problemele apărute, luând hotărârile care se impuneau în fiecare situaţie. 

 

 

V.1  ANALIZA P.E.S.T.(E.) 
  

  Când ne referim la mediul extern, avem în vedere următorii factori: policiti, economici, 

sociali, tehnologicișiecologici. 

Activitatea oricărei entităţieconomico-sociale este influenţată într-o mare măsură de factorii 

politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici, care se manifestă din mediul în care aceasta 

îşidesfăşoară activitatea. 

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura 

politică şi de evoluţia economică la nivel local, regional, naţionalşiinternaţional, de progresul 

social intern şi de integrarea înstructurile economice şi culturale ale Uniunii Europene. 

Cuceririle tehnologice, invenţiileşiinovaţiile în domeniul industrial, precum şi 

necesitatea de a păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului 

instructiv educativ şi la asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea, este necesară o 

radiografie exigentă a mediului în care îşidesfăşoară activitatea unitatea de învăţământ, pentru 

a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare instituţională 

în scopul maximizării rezultatelor. 

 Context politic 

Cadrul legislativ, specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia 

sistemului de învăţământ - Planul strategic al Ministerului Educaţiei cu priorităţile: 

descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea continuă, ofertă educaţională 

flexibilă, accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, standarde europene; 

Oferta politică a Guvernului României în domeniul educaţiei este concentrată în jurul 

următoarelor obiective: 

 apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în 

administraţieşifinanţareşiexistenţa unor strategii de dezvoltare care valorifică 

potenţialulunităţilor de învăţământ; 

 deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare, evaluare şi consiliere; 

 liberalizarea unor sectoare, şi domenii de activitate, precum şiexistenţa unor programe la nivel 

guvernamental cu impact în activitatea educaţională (piaţacărţiişi manualelor, achiziţiile de 

material didactic, programe de formare a personalului); 
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telefon  existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standardele 

europene şiinternaţionale; 

 descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ;  

 dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente;  

 sporirea resurselor materiale şiinformaţionale la dispoziţiaunităţilor de învăţământ prin proiecte 

şi programe finanţate de statul român sau de către organismele europene - programele de dotare 

a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, îmbunătăţirea fondului de 

carte, SEI (Sistem Educaţional Informatizat); 

 finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi - Programul pentru școli 

al României, Programul „Euro 200”; 

 existenţa proiectelor de pregătire şiperfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor cu 

finalităţi de educaţie şi formare profesională; 

 cadrul legal favorabil accesului de către unităţileşcolare la fonduri structurale. 

Procesul de învăţământ din Școala Gimnazială Vlaicu Vodă se desfăşoară pe baza 

legislaţiei generale şi a celei specifice sistemului de învăţământ preuniversitar, având în atenţie 

toate actele normative din domeniu, notificările şi ordinele emise de Ministerul Educației şi de 

Inspectoratul Școlar. 

Politica educaţională propusă de şcoala noastră este pe deplin în concordanţă cu 

politica educaţionalănaţională, în care învăţământul este o prioritate naţională, cu Reforma 

învăţământului din România şi nu este aservită partidelor politice care se succed la guvernare, 

ci serveşteeducaţiei tinerei generaţii pentru a deveni cetăţeni europeni, capabili să se integreze 

într-o societate dinamică, imprevizibilă şi în spaţiul transnaţional. 

 Context economic 
 

Prezentul proiect de dezvoltare instituţională trebuie să se integreze în cadrul reformei 

învăţământului preuniversitar, prioritară fiind refacerea legăturilor fireşti dintre şcoală şi 

comunitate având în vedere că „produsele educaţionale” vor deveni actori activi şi pe scena 

comunităţii locale, capabili să acţioneze responsabil şi competent pentru binele personal şi 

pentru binele comunităţii. 

Tendinţa de globalizare şi internaţionalizare a educaţiei, are ca efect certificarea 

calităţii produselor nu prin volumul de muncă, ci prin inteligenţa încorporată în produs. O 

consecinţă a acestui fapt va fi libera circulaţie a valorilor, a elevilor, a cadrelor didactice, a 

tuturor celor care se vor impune pe piaţacalităţii. 
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SLATINA 

telefon Școala Gimnazială Vlaicu Vodă este situată în Slatina.  100% dintre elevii școlii la 

terminarea ciclului gimnazial urmează cursurile liceelor din apropiere.  

Elevii școlii beneficiază de manuale gratuite, burse sociale, de studiu, de performanță și 

de merit, ajutorul de 200 euro pentru achiziționarea unui calculator.  

Interesul agenţilor economici pentru acordarea de donaţii sau pentru sponsorizări 

instituţiilor de învăţământ preuniversitar este, în continuare, foarte scăzut, spre zero. Fondurile 

de bază sunt asigurate de Bugetul Consiliului local şi de Ministerul Educației prin Inspectoratul 

Școlar. 

 Context social 
 

Elevii școlii noastre sunt copiii locuitorilor din Slatina. 

Problemelor sociale li se acordă atenţie sporită la nivel local şi naţional, iar programele 

de combatere a violenţei, a consumului de droguri şi de alcool şi-au dovedit eficienţa. 

Factori sociali: 

 fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţii de învăţământ; 

 creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, creşterea ratei 

infracţionalităţii în rândul tinerilor; 

 oferta educaţională adaptată intereselor elevilor; 

 aşteptările comunităţii de la şcoală; 

 rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare instituţională; 

 cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţiaadulţilorşi pentru programe de 

învăţare pe tot parcursul vieţii transformă unităţile de învăţământ în furnizori de servicii 

educaţionale. 

 Context tehnologic 

Tehnologia are un rol foarte important în asigurarea calităţiişi a eficientizării procesului 

de învăţământ. Forma cea mai importantă a contextului tehnologic o reprezintă tehnologia 

informatică. În acest sens încercăm să motivăm toate cadrele didactice pentru a urma cursuri de 

perfecţionareşi de operare PC. Școala dispune de un cabinet dotat cu calculatoare. În sala CEAC 

există un calculator conectat la internet și un multifuncţional care deservește cadrelelor 

didactice. În fiecare sală de clasă  există un calculator conectat la internet. De asemenea sunt şi 

două multifuncţionale la care se realizează material suplimentar pentru activitățile didactice și 

extrașcolare. 
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telefon  Context ecologic 
 

Programul naţional de protecţie a mediului devine din ce în ce mai important într-un 

spaţiu afectat în permanenţă de poluare. Apreciem că orice proiect care sprijină protecţia 

mediului este bine venit şi că educaţia ecologică trebuie să devină o componentă fundamentală 

în educarea tinerilor.  

Împreună cu elevii organizăm activități de igienizare în grădina şcolii, s-au plantat pomi, 

s-au semănat iarbă şi flori. Vom continua să organizăm întâlniri cu reprezentaţi ai unor ONG-

uri și fundații ce desfășoară activităţi de informare a elevilor cu privire la bolile secolului și 

pericolele care atentează la sănătatea lor. Educatia ecologica constituie o componentă 

importantă a procesului educațional.  

Concluziile şi interpretările analizei PESTE sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de 

acţiune strategică a Şcolii Gimnaziale Vlaicu Vodă   pentru perioada octombrie 2022 - 

octombrie 2026. 

V.2 Analiza mediului intern  

ANALIZA SWOT  
 

      Realizarea diagnozei interne, prin identificarea punctelor tari și a punctelor slabe, este 

extrem de importantă deoarece identificarea nevoilor, în mod corect și obiectiv, constituie 

premisa succesului oricărui proiect instituțional. 

Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Școala Gimnazială ”Vlaicu Vodă” Slatina în 

anul şcolar 2022 - 2023 scoate în evidenţă următoarele: 

 

CURRICULUM  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Competenţă în selectarea şi utilizarea unor metode 

activ – participative, calitatea metodelor, tehnicilor şi 

procedeelor utilizate, ponderea mare a metodelor 

activ – participative utilizate în procesul de învăţare; 

 Existenţa consilierului şcolar ca factor integrator al 

elevilor în societate; 

 Accesul la educaţie pentru toate categoriile sociale; 

 Generalizarea în unitatea scolara a instrumentelor  

de asigurare a calităţii; 

 Utilizarea preponderent a metodelor 

tradiţionale de instruire, educare şi evaluare; 

 Reticenţa unor cadre didactice faţă de 

utilizarea/aplicarea în demersul didactic a 

metodelor activ-participative de predare-

învăţare, adecvarea formelor alternative de 

evaluare la nevoile elevului;  

 Accent pe informaţie/conţinuturi în  detrimentul 

altor componente  ale conceptului  de competenţă; 

 Neglijarea aspectului  formării de valori și 
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telefon  Implicarea serioasă a profesorilor în procesul de 

predare-invatare-evaluare (intertasistențe, întruniri 

tematice, portofolii, elaborări de teste și itemi de 

examene); 

 Încercarea de a trece la metode moderne de predare și 

de a realiza interdisciplinaritatea în procesul de 

invatare-predare-evaluare și reusita acestor metode pe 

masura trecerii anilor și a colaborarii dintre cadrele 

didactice 

 Integrarea resurselor TIC în desfăşurarea lecţiilor; 

 Ofertă educaţională atractivă; 

 Transfer de bune practici educaţionale în urma 

derulării de schimburi de experienţă prin proiecte, 

programe, parteneriate educationale. 

 atitudini prin intermediul fiecărei ore de 

curs; 

 Inadecvarea stilului didactic la particularităţile 

clasei sau elevilor; 

 Dificultăți în selectarea unor resurse digitale de 

calitate; 

 Neadaptarea stilului didactic la particularităţile 

clasei sau elevilor; 

 Insuficienta adaptare a curriculum-ului la 

particularităţile unor categorii speciale de elev. 

 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 Descentralizare și autonomie instituţională;  

 Utilizarea TIC în procesul de instruire și educare, în 

vederea realizării unor lecţii centrate pe elev; 

 Diversificarea modalităţilor de lucru la clasa și 

utilizarea unor strategii de tipul: lucrul pe grupe, pe 

perechi, activităţi de proiect. Schimbul de experienţă, 

creşterea comunicării și colaborării între cadrele 

didactice, prin realizarea de întâlniri și activităţi 

didactice comune; 

  Reconfigurarea curriculumului, prin centrarea 

acestuia asupra procesului de formare și dezvoltare a 

competențelor cheie; 

  Posibilitatea utilizării în mod gratuit a unor platforme 

educaționale online; 

  Existența politicilor educaționale care vizează 

prevenirea violenței în unitățile de învățământ 

preuniversitar și a abandonului școlar; 

 Insuficienta diversificare și adecvare a 

curricumului la cerinţele şi solicitările părinţilor 

şi elevilor poate scădea motivaţia acestora pentru 

învăţare, precum și interesul pentru şcoală; 

 Corelarea inadecvată a programelor şcolare în 

plan interdisciplinar; 

 Frecventele modificări în legislaţia şcolară. 
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telefon  Adaptarea mediului şcolar la necesităţile specifice ale 

elevilor cu cerinţe educaţionale speciale; 

 Optimizarea procesului didactic din unitate prin 

utilizarea mijloacelor moderne de predare – învățare 

și comunicare, a tehnologiilor informației și 

comunicării. 

 
 
 
 
 
 

RESURSE UMANE 

 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 Interesul crescut al unui număr mare de cadre 

didactice preocupate de propria formare şi dezvoltare 

profesională prin stagii de formare continuă şi 

postuniversitare, de perfecţionare prin grade 

didactice; 

 Buna colaborare în cadrul echipei manageriale cât şi 

cu colectivul de cadre didactice; 

 Preocuparea personalului din învăţământ pentru 

diseminarea de bune practici specifice unității, pentru 

publicarea de articole, participarea la simpozioane, 

sesiuni de comunicări și schimburi de experienţă; 

 Implicarea elevilor în amenajarea spaţiilor verzi din 

incinta unității; 

 Profesori foarte bine pregătiţi;  

 Profesori metodişti și inspectori școlari; 

 Elevi bine pregătiţi, admişi în urma admiterii 

computerizate. 

 Rezistența la schimbare a unor cadre didactice 

în ceea ce privește digitalizarea; 

 Volum imens de muncă: situaţii, raportări, 

analize etc.;  

 Existenţa unui număr mare de absenţe 

înregistrate la elevi; 

 Lipsa competențelor digitale a cadrelor 

didactice; 

 Slaba implicare a unor cadre didactice în 

participarea la programe educaţionale; 

 Slaba pregătire a cadrelor didactice pentru 

activitate cu elevii cu CES integrați în 

învățământul de masă 

 Neadaptarea stilului didactic la particularităţile 

clasei sau elevilor. 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 Preocuparea personalului din învăţământ pentru 

diseminarea de bune practici specifice unității pentru 

 Scăderea populaţiei şcolare;  
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telefon publicarea de articole, participarea la simpozioane, 

sesiuni de comunicări și schimburi de experienţă; 

 Varietatea cursurilor de formare și perfecţionare 

organizate de Casa Corpului Didactic, Inspectoratul 

Şcolar, ECDL ; 

 Valorificarea resursei umane (elevii) în obţinerea 

performanţelor şcolare prin participarea la concursuri 

naţionale; 

 Inființarea Asociației de Parinți a Școlii Gimnaziale 

Vlaicu Vodă; 

 Interesul elevilor de a participa la procesul de luare a 

deciziilor în unitate;  

 Lipsa mijloacelor relevante de motivare și de 

penalizare a cadrelor didactice;  

 Reducerea entuziasmului și scăderea 

interesului pentru profesia didactică, urmare a 

subfinanţării cronice;  

 Corelarea inadecvată a programelor şcolare în 

plan interdisciplinar. 

 

 
 

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 Resursele financiare sunt folosite corespunzător, în 

acord cu politicile și obiectivele unității, cu 

interesele elevilor 

 Utilizarea curentă în procesul de învăţământ a 

echipamentului informatic, a aparaturii și 

materialelor pentru laboratoare, sala de sport;  

 Rețele cu computere, acces la internet prin cablu, 

televizoare, video, retroproiectoare, videoproiectare, 

dotarea cu echipamente de calcul pentru desfăşurarea 

orelor în sistem AEL, sistem de supraveghere video a 

unității pentru asigurarea protecţiei elevilor; 

 Cabinete și laboratoare; 

 Utilizarea corespunzătoare și eficientă a resurselor 

financiare, în acord cu politicile şi obiectivele școlii, 

cu interesele elevilor, cu respectarea prevederilor 

legale. 

 Deprecierea  morală a manualelor şcolare, 

situaţie care conduce la costuri suplimentare 

privind utilizarea de auxiliare didactice; 

 Lipsa resurselor financiare; 

 Lipsa dotărilor moderne care facilitează accesul la 

informație. 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 
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telefon  Oportunități de finanțare extrabugetară identificate de 

unitate prin contracte de sponsorizări, dotări și 

parteneriate; 

 Existența unor ONG-uri, firme private care 

finanțează proiecte educaționale; 

 Sprijinirea școlarizării elevilor și performanței în 

educație, prin acordarea de burse și alte facilități. 

 

 Nerealizarea îmbunătătirii bazei materiale cu 

tehnica de calcul modernă care să permită 

realizarea tuturor opţiunilor elevilor; 

 Deteriorarea mobilierului în unele spaţii de 

învăţământ; 

 

 

RELAȚII COMUNITARE 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 Transfer de bune practici educaţionale în urma 

derulării de schimburi de experienţă prin proiecte, 

programe, parteneriate educationale; 

 Creşterea numărului  de parteneriate  educaţionale, 

de programe specifice și proiecte încheiate în 

unitatea scolara; 

 Colaborarea  eficientă cu partenerii sociali - 

sindicatele din învăţământul preuniversitar; 

 Colaborarea  cu instituţiile administraţiei publice 

locale şi teritoriale; 

 Existenţa paginii web a școlii; 

 Percepţia comunităţii faţă de școală. 

 Reticenţa unor părinţi faţă de consilierea 

psihopedagogică;  

 Slaba implicare a unor părinţi în activităţile 

unității, dezinteresul multora dintre ei faţă de 

anturajul și preocupările copiilor lor.  

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 Acordul de parteneriat pentru educaţie; 

 Implicarea părţilor în mod instituţionalizat prin 

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor 

 1/3 din Consiliul de Administraţie format din 

reprezentanţi ai Consiliului Local; 

 Colaborarea cu ONG-uri pentru elaborarea de 

proiecte de mediu; 

 Slabe iniţiative private sau de sprijin comunitar 

pentru dezvoltarea și susţinerea actului 

educaţional; 

 Influența societății asupra mediului din școală; 

 Precaritatea mediului familial sub aspect socio-

economic și cultural;  

 Interesul scăzut al părinților în cunoașterea și 

rezolvarea problemelor unității; 
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telefon  Oportunități de finanțare extrabugetară identificate de 

unitate prin contracte de sponsorizări, dotări și 

parteneriate. 

 

 Situaţia socio-economică precară a familiilor din 

care provin unii elevi, care conduce la întreruperea 

școlarizării. 

 

 

 

V.3 Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare 

      

      Ca urmare a analizei mediului extern şi a mediului intern al şcolii se desprind 

următoarele aspecte principale care necesită dezvoltare: 

- Atragerea şi implicarea elevilor într-o măsură mai mare în procesul de învăţământ prin 

utilizarea unor metode de predare şi evaluare centrate pe elev. 

- Utilizarea eficientă a bazei materiale de care dispune şcoala, întrținerea,dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii și a resurselor materiale. 

-  Identificarea de noi surse de finanţare, inclusiv nerambursabile. 

- Continuarea implicării și participării şcolii în derularea de parteneriate și proiecte, inclusiv 

europene 

-  Creşterea motivaţiei elevilor pentru a participa la activităţi extraşcolare  

- Implicarea mai mare a părinţilor în viaţa şcolii,inclusiv în organizarea și desfășurarea 

activităților extrașcolare. 

- Creşterea calităţii procesului de învăţământ cu implicarea responsabilă a tuturor beneficiarilor 

direcţi, indirecţi şi prestatori de servicii educaţionale. 

-  Asigurarea egalității de şanse egale pentru toţi elevii şcolii 

- Prevenirea şi combaterea eşecului şcolar, a violenţei şcolare şi a absenteismului prin derularea 

de programe de consiliere şi sprijin în favoarea familiilor/elevilor 

-  Orientarea şi consilierea privind cariera elevilor. 

-  Promovarea imaginii şcolii la nivelul comunităţii locale şi zonale 
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telefon  

Capitolul VI 

PROGNOZĂ ŞI STRATEGIE 

 

VI. 1  Viziunea școlii : 

 

Dorim ca școala noastră să se bazeze pe dragoste pentru copii și pe convingerea că educația 

este esențială pentru o viață trăită cu demnitate. La sfârșitul gimnaziului, absolvenții noştri 

vor fi învățat să se confrunte cu exigențele timpului în care trăim, cu încredere, integritate, 

creativitate, compasiune pentru semeni. 

VI. 2. MISIUNEA Școlii Gimnaziale Vlaicu Vodă este de a concepe și de a 

implementa o experiență educațională completă, prin atingerea și susținerea echilibrului 

între învățare și dezvoltarea socială, emoțională, fizică și spirituală. Suntem angajați într-un 

proces care oferă o valoare reală timpului investit de elevii noștri și părinții acestora și 

propunem un curriculum care diferențiază și se concentrează pe toate aspectele importante 

ale dezvoltării unui copil, asigurându-i astfel o educație completă. 

VI. 3 . ŢINTELE  STRATEGICE 

Pornind de la misiunea și viziunea școlii, de la rezultatele diagnozei și autoevaluării, am 

formulat următoarele ținte și opțiuni strategice, în vederea dezvoltăriişi modernizării 

instituţionale a Şcolii Gimnaziale Vlaicu Vodă în perioada 2022-2026: 

1. Asigurarea creșterii calităţii în educaţie pentru toate domeniile și toți indicatorii din standardele 

de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar; 

2. Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea 

procesului instructiv – educativ; 

3. Dezvoltarea și promovarea unei educații incluzive, pentru atragerea și integrarea în comunitatea 

școlară a tuturor categoriilor/grupurilor vulnerabile de preșcolari/elevi; 

4. Formarea continuă și promovarea conceptului de îmbunătățire permanentă a competențelor 

profesionale ale personalului didactic; 

5. Îmbunătăţirea calităţii spaţiilor de şcolarizare existente în vederea asigurării mijloacelor 

necesare promovării unui mediu şcolar prietenos şi punerea în funcţiune a sălii de sport; 

6. Optimizarea procesului didactic din școală prin utilizarea mijloacelor moderne de predare – 

învățare și comunicare, a tehnologiilor informației și comunicării; 
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asociaţiile culturale şi sportive şi agenţii economici, prin desfășurarea de activități și proiecte 

înparteneriat. 

 

 

Ținta 1: Asigurarea creșterii calităţii în educaţie pentru toate domeniile și toți indicatorii 

din standardele de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversita 

Această țintă își propune ca acțiuni majore: 

a. Reconsiderarea strategiei de dezvoltare instituțională, care trebuie să pornească de la 

nivelul managementului. Cele 5 funcţii ale managementului (Fayol) au nevoie de 

îmbunătăţire. 

PREVEDEREA, ca funcţie care estimează, intuieşte, descoperă tendinţele de evoluţie a 

variabilelor sistemului şi dirijează sistemul în sensul obţinerii de rezultate optime în contextul 

evoluţiei anticipate, trebuie îmbunătăţită prin: 

 stabilirea clară a priorităţilor pe termen scurt, mediu şi lung; 

 definirea clară a etapelor de dezvoltare; 

 elaborarea planurilor corespunzătoare dezvoltării; 

 alocarea adecvată a resurselor umane, materiale, financiare şiinformaţionale. 

 

PLANIFICAREA 

 trebuie organizată, clar definită şi riguros respectată; 

 obiectivele, strategia şi politicile trebuie comunicate fără ambiguităţi; 

 trebuie să presupună conştientizareaşi acceptarea schimbărilor. 

ORGANIZAREA 

Funcţia de organizare reprezintă componenta cea mai complexă a managementului. 

Aportul său se manifestă în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor rezultate ca urmare a 

manifestării funcţiei de previziune. Mai mult, are menirea să indice “cum să facă” unitatea 

pentru a atinge obiectivele prestabilite. Această funcţie trebuie să: 

 delimiteze clar compartimeteleşirelaţiile dintre acestea prin organigramă; 

 stabilească relaţiile dintre compartimente pentru a asigura unitatea de conducere şi cooperarea 

adecvată; 

 definească sistemul informaţional. 

COORDONAREA presupune mamagementul resursei umane, care trebuie îmbunătăţită în 

domeniile: 
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 evaluare. 

CONTROLUL 

Funcţia de control-evaluare presupune un ansamblu de acţiuni prin care se urmăreşte în 

ce măsură rezultatele (performanţele) obţinute sunt identice cu nivelul lor prestabilit prin 

standarde. Mai mult, urmărirea sistematică a concordanţei dintre rezultate şi programări, din 

punct de vedere cantitativ şi calitativ, anticiparea consecinţelor, care pot decurge în cazul 

nerealizării ei, permite să se ia măsurile cele mai potrivite, care să asigure funcţionalitatea, 

indiferent de natura influenţelorşi de locul unde se desfăşoară. 

Pe această componentă trebuie: 

 să se implementeze Sistemul de Control Intern Managerial (OSGG 600 / 2018); 

 să se nominalizeze, pe compartimente, prin decizie, persoanele care să monitorizeze activităţile 

specifice; 

 să se elaboreze proceduri specifice de control; 

 să se asigure feedback-ul corespunzător constatărilor controlului; 

 să se creeze un climat care să încurajeze performanța şi calitatea; 

 să se promoveze și împărtășească bunele practici; 

 să se asigure creșterea calității actului educațional prin fundamentarea procesului decizional pe 

evidențe și pe valoare adaugată. 

b. Cresterea calității educației oferită de şcoala noastră prin: 

 elaborarea strategiei Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității în concordanță cu PDI-ul; 

 elaborarea procedurilor de monitorizare și îmbunătățire continuă în spirala calității; 

 colaborare eficientă a Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității cu conducerea şcolii; 

 colaborare eficientă a Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității cu comisia de curriculum; 

 identificarea punctelor slabe și a amenințărilor și transformarea lor în ținte strategice prin care 

să se îmbunătățească mereu planurile operaționale; 

 implicarea efectivă a unui număr căt mai mare de cadre didactice în procesul de 

autoevaluareinstituţională în vederea conștientizării rolului fiecărui individ în cadrul 

organizației și responsabilizării lor în implicarea decizională. 

 

Ținta 2: Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi 

personalizarea procesului instructiv–educativ 

Reforma şi personalizarea curriculum-ului impune ca prioritate în perioada 2022-2026 

armonizarea componentelor acestuia în vederea recuplării învăţământului la nevoile de 
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economic şi politic misiunea şcolii se identifică cu opţiunea pentru modernitate şiperformanţă.  

Deschiderea continuă a societăţiiromâneşti spre valorile democratice internaţionale 

coroborate cu provocările globalizării economiei mondiale şi de integrarea în Uniunea 

Europeană creează numeroase oportunităţi in ceea ce priveşte mobilitatea forţei de muncă şi 

abordarea (prin planul de şcolarizare) unor specializări profesionale specifice societăţii 

tehnologice şiinformaţionale moderne. Componentele curriculum-ului trebuie să asigure 

practicarea unui învăţământcare să profileze caractere şi să asigure formarea tânărului apt să 

facă faţă schimbărilor rapide. 

Proiectarea curriculară, pentru perioada 2022-2026 are în vedere următoarele obiective 

strategice: 

 asigurarea egalităţiişanselor pentru toţiabsolvenţii (promovarea examenelor naționale); 

 asigurarea tehnicilor de învăţareindividuală necesare pe parcursul întregii vieţi; 

 realizarea de programe de studiu personalizate şi atractive pentru disciplinele opţionale oferite; 

 proiectarea disciplinelor opţionale pe parcursul unui an şcolar sau pe întreg ciclu de învăţământ 

după următoarea schemă principală de elaborare: 

o argument; 

o obiective de referinţă şi activităţi de învăţare; 

o listă de conţinuturi; 

o modalităţi de evaluare; 

 desfăşurarea procesului educativ în mod diferenţiatşi într-un mod atractiv; 

 asigurarea unui program de pregătire suplimentară a elevilor; 

 corelaţia funcţională între discipline şi arii curriculare; 

 flexibilitatea evaluărilor (inițiale, pe parcurs şi sumative); 

 implicarea tuturor elevilor în activităţi extraşcolare, pentru dobândirea încrederii în sine şi în 

reuşita personală şi transpunerea acestora în procesul de învăţare; 

 predare şi asistenţă la ore cu echipe formate din profesori de specializări apropiate pentru 

dinamizarea activităţiişi asigurarea interdisciplinaritaţii; 

 educaţia în spiritul comunicării interculturale, educaţiainformaţională, educaţia economică, 

educaţia antreprenorială, educaţia juridică, educaţia moral-civică, estetică şi cultivarea 

sensibilităţii. 

 

Ținta 3: Dezvoltarea și promovarea unei educații incluzive, pentru atragerea și 

integrarea în comunitatea școlară a tuturor categoriilor/grupurilor vulnerabile de elevi 
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telefon Principiul egalității de șanse reprezintă conceptul de bază al școlii incluzive, prin aplicarea 

căruia, aceasta contribuie la anularea diferențelor de valorizare bazate pe criterii subiective, de 

ordin etnic sau social. Incluziunea la nivel școlar se realizează prin respectarea și valorizarea 

diferențelor socio-culturale existente în rândul elevilor și prin promovarea bogăției și a 

diversității experienței educative care rezultă din aceste diferențe. 

Școala incluzivă facilitează accesul tuturor la o educație de calitate prin: 

• ameliorarea și flexibilizarea curriculum-ului; 

• utilizarea unor metodologii de predare - învatare - evaluare centrate pe elev; 

• implicarea comunității în viața școlară; 

• formarea cadrelor didactice din perspectiva valorilor educației incluzive; 

• oferirea de servicii educaționale conform principiului ,,resursa urmează copilul"; 

• programe de tip "A doua șansă" dedicate persoanelor care au abandonat școala sau nu au 

frecventat niciodatăînvațamântul obligatoriu; 

• îmbunatățirea atitudinilor adulților și copiilor față de diversitatea culturală, umanăși etnică 

dintr-o comunitate. 

În Şcoala Gimnazială Vlaicu Vodă, din punctul de vedere al unei educații inclusive putem 

sintetiza: unitatea de învățământ are porțile deschise pentru toți cei interesați şi dezvoltă relaţiile 

cu comunitatea; în școală şi în sălile de clasă sunt promovate, prin practice cotidiene, valori 

precum respectul, toleranţa, grija, atenţia faţă de celălalt, cooperarea, implicarea comună, co-

responsabilitatea; se ține seama de nevoile şi interesele copiilor şi ale familiilor acestora. 

 

Ținta 4: Formarea continuă și promovarea conceptului de îmbunătățire permanentă 

a competențelor profesionale ale personalului didactic 

Nevoile de formare a personalului sunt extrem de diversificate şi cuprinzătoare şi se referă 

la conceptual modern de formare continuă şi la educaţia pe parcursul întregii vieţi. 

Întreaga activitate are ca scop final asigurarea formării centrate pe elevi, abordarea 

interdisciplinară, utilizând metodele interactive, evaluarea de competenţeşi atingerea unor 

performanţe superioare. 

Gestionarea şi reforma resurselor umane are următoarele obiective strategice: 

 perfecţionarea cadrelor didactice în sensul caracterului formativ al învăţământuluişirenunţarea 

la învăţământul teoretizat; 

 folosirea metodelor eficiente de predare/învăţare (dezbateri participative, interactive) care 

presupun cunoaştereapotenţialului intelectual şi psihologic al fiecărui elev; 

 organizarea formării continue a personalului didactic pe baze moderne; 
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telefon  însuşirea deprinderilor de utilizare a tehnicii de calcul şi accesare a internetulului - colaborări 

cu cadre didactice din ţarăşi străinătate pe diferite teme care să vizeze 

perfecţionareaînvăţământului românesc; 

 cadrele didactice vor fi capabile să folosească mijloace moderne şi, implicit, calitatea lecţiilor 

va fi mai bună; 

 elevii şi profesorii vor beneficia de mijloace moderne de predare, iar accesul la Internet va uşura 

accesul la informaţie. 

 valorificarea la maximum a cadrului legislativ în domeniul formării şiperfecţionării cadrelor 

(accesul la programe naţionaleşiinternaţionale de pregătire profesională). 

 formarea continuă a tuturor membrilor colectivului profesoral atât la nivelul unitătiişcolare cât 

şi prin centre specializate: Inspectoratul Şcolar, Casa Corpului Didactic, AgenţiaNatională 

pentru Programe Comunitare, Universităţi; 

 formele de perfecţionare promovate: 

o autoperfecţionare-studiu autoindus; 

o cursuri prin corespondenţă (pachete informaţionale, proiecte, cursuri metodologice); 

o perfecţionare în cadrul unor programe regionale, naţionaleşiinternaţionale. 

 cunoaşterea fiecărui membru al colectivului printr-o observare atentă, analiza obiectivă a 

rezultatelor activităţii, distribuţia judicioasă a sarcinilor şi evaluarea periodică a rezultatelor; 

 iniţierea de activităţi de consiliere şi orientare a cadrelor didactice raportate la proiectele 

unitaţiişcolare pe termen scurt şi mediu, a misiunii, obiectivului şipersonalităţiiunităţiişcolare; 

 monitorizarea performanţelorobţinute de fiecare membru al colectivului şi cuantificarea lor în 

funcţie de competenţă, importanţa muncii ca bază pentru promovare profesională; 

 crearea dimensiunii participative, investind în capacităţile fiecărui membru al colectivului, în 

posibilitatea de a desăvârşi ”valori” în fiecare domeniu de activitate; 

 creşterea rolului Consiliului de Administraţie, a Consiliului Profesoral şi a catedrelor in 

gestionarea şi formarea resurselor umane. 

 

Ținta 5: Îmbunătăţirea calităţii spaţiilor de şcolarizare existente în vederea asigurării 

mijloacelor necesare promovării unui mediu şcolar prietenos şi punerea în funcţiune a 

sălii de sport  

Dezvoltarea bazei materiale şi a resurselor financiar-materiale este unul din scopurile 

strategice prioritare pentru perioada 2022-2026. Aceasta presupune utilizarea cu maxim de 

eficienţă a cadrului normativ şi legislativ în ce priveşte descentralizarea şi autonomia 

instituţională. 
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telefon Modernizarea infrastructurii existente se structurează pe trei direcţii principale şi are 

următoarele obiective strategice: 

a) Investiţii de capital 

Fondurile destinate cheltuielilor de capital în măsura în care acestea vor fi alocate vor 

fi dirijate către următoarele obiective de investiţii: 

 Modernizarea curţii şcolare şi a spaţiilor verzi (coşuri de curte, brazi, flori); 

 Staţie radio; 

 Dotări cu mijloace de învăţământ şi material didactic 

 Asigurarea dotărilor necesare spaţiilor destinate activităţilor didactice, de instruire practică şi 

în spaţiile administrative are următoarele priorităţi: 

 Aprovizionarea cu material bibliografic, manuale, reviste, etc. 

 Achiziţionarea de echipament şi aparatură sportivă; 

 Dotarea cu obiecte de inventar (table interactive, videoproiectoare). 

b) Sporirea resurselor financiare 

Având în vedere situaţia economico-financiară la nivel macroeconomic este necesară 

dimensionarea finanţării asigurate de la bugetul de stat, de la bugetul local precum şi a 

veniturilor extrabugetare în raport cu cheltuielile reclamate de funcţionarea instituţiei pentru: 

 dimensionarea şi fundamentarea eficientă şi eficace a cheltuielilor; 

 fundamentarea necesarului pentru investiţii şi realizarea achiziţiilor publice la nivelul celei mai 

avantajoase oferte sub raportul calitate/preţ; 

 atragerea de finanţări externe (în principal de la Comunitatea Europeană) pe baza concursului 

de proiecte; 

 finanţări din partea agenţilor economici şi a comitetelor de părinţi/asociaţia de părinţi; 

Se vor identifica şi alte mijloace pentru atragerea de surse financiare pe bază de proiecte 

(studii de fezabilitate, analize economico-financiare pertinente) programe europene în funcţie 

de oportunităţile oferite de evoluţia mediului economic şi de facilităţile legislative. 

 

Ținta 6: Optimizarea procesului didactic din școală prin utilizarea mijloacelor moderne 

de predare – învățare și comunicare, a tehnologiilor informației și comunicării 

În utililzarea tehnologiilor digitale, factorul principal îl reprezintă competența digitală a 

cadrelor didactice, cu accent deosebit pe faptul dacă acestea consider utilizarea tehnologiei 

digitale o valoare adăugată în activitatea de predare și în experiența de învățare a elevilor. Pe 

lângă capacitatea proprie a cadrelor didactice de a utilize tehnologii digitale, este important să 

subliniem că un profesor nu trebuie să fie neapărat un foarte bun cunoscător al tehnologiilor 
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telefon pentru a le utilize într-un mod care face experiența de predare și învățare mai bună. Profesorii 

trebuie să fie mai degrabă deschiși față de metode inovatoare și să înțeleagă avantajele pe care 

aceste tehnologii le pot adduce în activitatea lor. 

Educația digitală cuprinde două perspective diferite, dar complementare: formarea de 

competențe digitale de către elevi și cadrele didactice și utilizarea tehnologiilor digitale în scop 

pedagogic, pentru a sprijiniși a îmbunătăți învățarea, predarea și evaluarea. 

Educația digitală presupune: 

 curriculumul și rezultatele învățării corespunzătoare competenței digitale; 

 dezvoltarea competenței digitale a cadrelor didactice; 

 evaluarea competențelor digitale ale elevilor și utilizarea tehnologiilor digitale în scopul 

evaluării elevilor; 

 strategii și politici la nivel înalt privind educația digitală în școală. 

 

Ținta 7: Intensificarea colaborării cu comunitatea locală, cu organizaţiile 

nonguvernamentale, cu asociaţiile culturale şi sportive şi agenţii economici, prin 

desfășurarea de activități și proiecte în parteneriat 

Școala Gimnazială Vlaicu Vodă este o unitate care și-a creat în timp, prin întreg 

demersul managerial și educațional, o imagine pozitivă în comunitate prin elaborarea și 

derularea unor proiecte care implică o colaborare strânsă cu reprezentanți ai acesteia, crescând 

experiențele pozitive și exemplele de bună practică în materie de management educațional. Pe 

fondul unei riguroase și atente analize a nevoilor, școala noastră vizează personalizarea 

continuă a ofertei educaționale prin diversificarea și flexibilizarea acesteia în funcție de 

interesele reale ale beneficiarilor educației. 

Obiectivul avut în vedere pentru atingerea acestei ținte - eficiență prin comunicare și 

informare, mediatizarea activităților derulate la nivelul școlii și dezvoltarea parteneriatelor. 

Parteneriatul dintre școală și comunitate înseamnă presupune recunoașterea importanței 

implicării, asociativității, partcipării active și responsabile a elevilor în meniul școlii și al 

comunității. Parteneriatul facilitează crearea unui mediu stimulator, prin care procesul 

educațional se extinde și asupra comunității. 

Având posibilitatea de a identifica problemele comunitare, elevii devin mult mai atenți 

la ceea ce se petrece în jurul lor, mult mai responsabili în demersurile pe care le întreprind. În 

cadrul parterenariatelor, profesorii îș extind activitatea de la cea propriu-zis didactică, la cea de 

moderare și de facilitare a relației cu comunitatea. 
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VI.4 OPŢIUNI STRATEGICE / DOMENII FUNCȚIONALE 2022-2026 

ŢINTE 

STRATEGICE  

OPŢIUNI STRATEGICE PE DOMENII FUNCȚIONALE 

1. Asigurarea 

creșterii calităţii 

în educaţie pentru 

toate 

domeniile și toți 

indicatorii din 

standardele de 

acreditare și 

evaluare 

periodică a 

unităților 

de învățământ 

preuniversitar 

1. Opţiunea curriculară: 

a. Asigurarea cadrului instituţional pentru calitate în educaţie. 

b. Optimizarea sistemului de evaluare, prin utilizarea criteriilor de 

calitate şi a descriptorilor de performanţă. 

c. Stimulareaşi democratizarea vieţiişcolare, prin programe 

extracurriculare.  

2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: 

Popularizarea documentelor de politică educaţionalăşi a finalităţilor lor 

pe nivele de şcolarizare,în vederea aplicării eficiente a acestora. 

3. Opţiunea – resurse umane:  

Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate pentru cadrele 

didactice din şcoală în vederea implementării SCIM şi a tuturor 

procedurilor operaționale 

4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea:  

Colaborarea dintre Inspectoratul Școlar Județean OLT, Consiliul 

Naţional pentru Curriculum, A.R.A.C.I.P., Centrul Național de Politici 

și Evaluare în Educație 

2. Prevenirea 

eşecului şcolar şi 

creşterea 

performanţei 

elevilor prin 

reforma şi 

personalizarea 

procesului 

instructiv – 

educativ 

 

1. Opţiunea curriculară:  

Dezvoltarea şi proiectarea ofertei curriculare în raport cu particularităţile 

individuale ale elevilor, cu cerințele pieții forței de muncă şi dezideratele 

comunităţii 

2. Opţiunea – resurse materiale şiinformaţionale: 

Asigurarea fondurilor necesare pentru achiziţionarea de noi materiale 

didactice şi mijloacele de învăţământ 

3. Opţiunea – resurse umane:  

Stimularea cadrelor didactice pentru parcurgerea unor programe de 

abilitare în utilizarea lucrului diferenţiat 

4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea:  

Promovarea în comunitate a preocupărilor şcolii pentru personalizarea 

actului instructiv-educativ în vederea prevenirii eşeuluişcolar. 

3. Dezvoltarea și 

promovarea unei 

1. Opţiunea curriculară: 

a. ameliorarea și flexibilizarea curriculum-ului 

b. utilizarea unor metodologii de predare - învatare - evaluare centrate 

pe elev 
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telefon educații 

incluzive, pentru 

atragerea și 

integrarea în 

comunitatea 

școlară a tuturor 

categoriilor/grup

urilor vulnerabile 

de 

preșcolari/elevi 

c. creștereagradului de corelare a tehnologiiloreducaţionale, 

curriculumului, materialelordidactice etc. cu nivelul de dezvoltare a 

copiluluişinevoile de învăţarediferite; 

d. programe de tip "A doua șansă" dedicate persoanelor care au 

abandonat școala sau nu au frecventat niciodată învățământul obligatoriu 

e.adaptareamediuluişcolar la necesităţilespecifice ale copiilor cu 

cerinţeeducaţionalespeciale 

f. creșterearatei de cuprindereînînvăţămîntulpreşcolarşigimnazial a 

copiilor cu cerinţeeducaţionalespeciale 

2. Opţiunea – resurse materiale şiinformaţionale: 

Asigurareacondiţiilormaterialenecesareșireorganizareamodalitățilorsup

ortpentruasistența psihopedagogică adecvatășiaccesibilătuturorcopiilor 

cu cerințeeducaționalespeciale 

3. Opţiunea – resurse umane:  

a. 

analizaresurselorumaneexistenteînunitateînvedereaacordăriisuportuluie

ducaționalcopiilor cu CES 

b. formarea iniţialăşi continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei 

incluzive 

c. asigurarea serviciilor de asistență psihopedagogică, prin colaborarea 

cu CJRAE 

c. cadreledidacticecunoscşiaplicăprevederileactelor normative 

şimetodologiceprivindincluziuneaşcolară a copiilor cu CES 

4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea:  

a. activități de promovare a educației inclusive în comunitate - creșterea 

gradului de sensibilizare a opiniei publice în problema educaţiei 

incluzive 

b. implicarea comunității în viața școlară 

c. stabilirea de parteneriate naţionale şi internaţionale în dezvoltarea şi 

promovarea educaţiei incluzive 

4.Formarea 

continuă și 

promovarea 

conceptului de 

îmbunătățire 

permanentă a 

competențelor 

profesionale ale 

personalului 

didactic 

1. Opţiunea curriculară: 

a. pregătirea corespunzătoare prin cursuri de perfecționare a cadrelor 

didactice 

b. valorificarea oportunităţilor oferite de paleta largă de cursuri de 

formare 

c. încadrarea cu personal didactic cu  pregătire ştiinţificăşi metodică, 

receptiv la nou şi interesat de perfecţionareşi formare continuă 

d. promovarea   unei  politici  de  personal  care  să  asigure  creşterea 

calităţii şi eficienţa activităţii. 

2. Opţiunea – resurse materiale şiinformaţionale: 

Promovarea ofertanţilor care livrează programe adaptate, focalizate pe 

introducerea schimbărilor în educaţie, mai ales în domeniul dezvoltării 

personale 

3. Opţiunea – resurse umane:  

a. identificarea nevoilor reale de pregătire alecadrelor didactice, 

stimularea participării acestora în programe de formare continuă, în 

vederea creştereacalităţii resurselor umane angajate în școală, în vederea 
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telefon îndeplinirii scopurilor educaţionaleşi asigurarea calităţii în învăţământ, 

în vederea îmbunătățirii relațiilor dintre colegi și dintre profesori și elevi, 

în vederea creșterii gradului de satisfacție în raport cu activitățile 

desfășurate la școală 

b. dezvoltarea resurselor umane în concordanță cu dinamica proceselor 

de schimbare 

c. numirea prin decizie a responsabilului cu formarea și perfecționarea 

cadrelor didactice 

d. susținerea financiară a cursurilor de formare pentru cadrele didactice 

4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea:  

a. colaborarea cu CCD şi alţi furnizori de formare pentru cadrele 

didactice 

b. mediatizarea în comunitate a rezultatelor deosebite obţinute de către 

cadrele didactice în desfăşurareaactivităţilor instructiv-educative școlare 

și extrașcolare 

5. Îmbunătăţirea 

calităţii spaţiilor 

de şcolarizare 

existente în 

vederea asigurării 

mijloacelor 

necesare 

promovării unui 

mediu şcolar 

prietenos şi 

punerea în 

funcţiune a sălii 

de sport; 

1. Opţiunea curriculară: 

Tematica orelor educative va cuprinde aspecte ce ţin de păstrarea bazei 

materiale a şcolii. 

  2. Opţiunea – resurse materiale şiinformaţionale: 

a. Proiecte de buget fundamentate care să acopere cheltuielile de 

întreţinere şi reparaţii; 

b. Procurarea de fonduri extrabugetare; 

c. Aplicarea prevederilor regulamentului de ordine interioară pentru 

recuperarea pagubelor produse de elevi 

d. Dotarea cu echipamente adecvate, inclusive cele necesare operării PC 

și echipamentele necesare pentru elevii care provin din grupuri sociale 

defavorizate, respective pentru elevii cu CES 

e. Asigurarea tuturor condițiilor pentru punerea în funcțiune a sălii de 

sport; 

3. Opţiunea – resurse umane:  

a. Asumarea răspunderii personalului didactic privind păstrarea 

patrimoniului şcolii 

b. Implicarea membrilor CA în gestionarea bunurilor şi recuperarea 

pagubelor 

 

4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea:  

a. Colaborarea cu comitetele de părinţi ale claselor; 

b. Implicarea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor în identificarea de 

noi surse de finanţare 

c. Dezvoltarea relaţiilor cu partenerii și agenţi economici pentru 

realizarea de sponsorizări 

 

6. Optimizarea 

procesului 

didactic din 

școală prin 

1. Opţiunea curriculară: 

a. Introducerea în procesul de predare – învăţare a mijloacelor moderne 

audio – vizuale (indiferent de disciplina de învăţământ) 

b. Diversificarea CDS pe problematica tehnologiei şi comunicării 

c. Folosirea Internetului în activitatea de învăţare 
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telefon utilizarea 

mijloacelor 

moderne de 

predare – învățare 

și comunicare, a 

tehnologiilor 

informației și 

comunicării 
 

d. Dezvoltarea de competenţe digitale la toate nivelurile de învăţământ, 

prin discipline opționale, prin activităţi formale şi non-formale 

e. Reorganizarea curriculumului și a modului în care situațiile educative 

de tip „instruire asistată de calculator” sunt susținute, monitorizate, 

promovate și recompensate 

2. Opţiunea – resurse materiale şiinformaţionale: 

a. Îmbunătăţirea infrastructurii digitale pentru reducerea decalajelor de 

conectivitate (conectare la internet, creare de reţele interne, dotare cu 

echipamente, asigurare support tehnic) 

b. Investiții strategice în echipamente și în dezvoltarea de resurse digitale 

3. Opţiunea – resurse umane:  

Dezvoltareacompetențelordigitalespecificeprofesieididacticeînformarea

inițială a cadrelordidactice 

 

 

7. Intensificarea 

colaborării cu 

comunitatea 

locală, cu 

organizaţiile 

nonguvernamenta

le, cu asociaţiile 

culturale şi 

sportive şiagenţii 

economici, prin 

desfășurarea de 

activități și 

proiecte în 

parteneriat 
 

4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea:  

Dezvoltarea şi multiplicarea parteneriatelor, pentru achiziţionarea de 

mijloace didactice moderne 

1.  Opţiunea curriculară: 

Încheierea de parteneriate cu operatorii economici interesați în a susține 

educația elevilor, modernizarea infrastructurii și a dotării cu 

echipamente didactice a școlii 

2. Opţiunea – resurse materiale şiinformaţionale: 

a.  Încheierea  de parteneriate  cu toți factorii care pot contribui la 

calitatea    serviciilor educaționale oferite de școală 

b. Realizarea a cel puțin unei acțiuni cu impact comunitar, în fiecare lună 

3. Opţiunea – resurse umane: 

a.  Întâlniri periodice cu Consiliul Elevilor si CRP 

b. Actualizarea permanentă a informațiilor la avizierele elevilor și 

cadrelor didactice 

c.Comunicarea permanentă pe mail cu profesorii, părinții, Consiliul 

Elevilor 

4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: 

a. Colaborarea cu Primăria 

b. Colaborarea permanentă cu Inspectoratul Școlar 

 

Indicatori de realizare 
Principalii indicatori de realizare asociaţi ţintelor strategice propuse pentru intervalul 

2022- 2027. 

 
Ţinta strategică  

 

Indicatori de realizare  

 
1. Asigurarea creșterii calităţii 

în educaţie pentru toate 

domeniile și toți indicatorii din 

standardele de acreditare și 

- Cel puţin 30% din lecţii se desfăşoară prin 

metode didactice moderne, interactive, 

centrate pe elev:instruire asistată de 

calculator – minim 10%; activităţi 

experimentale/proiecte– minim 10%; 
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telefon evaluare periodică a unităților 

de învățământ preuniversitar  

 

 

 

 
2. Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea 

performanţei elevilor prin reforma şi 

personalizarea procesului instructiv – 

educativ 

 
 

 

 

 

3. Dezvoltarea și promovarea unei educații 

incluzive, pentru atragerea și integrarea în 

comunitatea școlară a tuturor 

categoriilor/grupurilor vulnerabile de 

preșcolari/elevi 

 

activitate diferenţiată individuală/pe grupe – 

minim 10%)  

- Cel puţin 30% dintre cadrele didactice 

beneficiază de o formă de recunoaştere a 

performanţei didactice (recomandare la 

concursul pentru obținerea gradației de merit) 

 

 
- Reducerea cu cel puţin 20% a numărului 

total şi normat pe elev de absenţe  

- Cel puţin 25% dintre elevi participă la 

activităţile extracurriculare şi extraşcolare 

organizate de şcoală  

- Cel puţin 25% dintre elevi au mediile 

generale curente şi la examene situate între 9 

şi 10  

 

 

 

 

- Creşterea cu cel puţin 5% a ponderii 

absolvenţilor de gimnaziu care urmează 

studii liceale în profile teoretice şi 

tehnologice 

 

4. Formarea continuă și promovarea 

conceptului de îmbunătățire permanentă a 

competențelor profesionale ale personalului 

didactic  

- Toate cadrele didactice vor participa la cel 

puțin un curs/an pentru aplicarea învățării 

centrate pe elev 

 
5. Îmbunătăţirea calităţii spaţiilor de 

şcolarizare existente în vederea asigurării 

mijloacelor necesare promovării unui mediu 

şcolar prietenos şi punerea în funcţiune a sălii 

de sport; 

- Finalizarea sălii de sport 

- Cel puţin 50% din mobilierul şcolar uzat 

moral și fizic va fi înlocuit 

 

5. Dezvoltarea activităţilor educative 

extracurriculare orientate spre educaţia 

pentru dezvoltare durabilă, voluntariat, 

derularea parteneriatelor educaţionale și 

accesarea proiectelor europene pentru elevi și 

cadre didactice 

 

- Cel puțin 50% din elevi vor participa la 

activitățile  educative extracurriculare; 

- Toate cadrele didactice vor participa la 

activitățile  educative extracurriculare; 

- Se va depune cel puțin un dosar de 

candidatură pentru proiecte europene. 

6. Optimizarea procesului didactic din școală 

prin utilizarea mijloacelor moderne de 

predare – învățare și comunicare, a 

tehnologiilor informației și comunicării 
 

- Cel puțin 50% din cadrele didactice vor 

aplica stategii moderne de educaţie 
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telefon 7. Intensificarea colaborării cu comunitatea 

locală, cu organizaţiile nonguvernamentale, 

cu asociaţiile culturale şi sportive şiagenţii 

economici, prin desfășurarea de activități și 

proiecte în parteneriat 

 

- Cel puțin 10% din părinți vor sprijini și fi 

participa la activitățile  educative 

extracurriculare; 

 

 
 

Menţionăm că prioritatea atingerii țintelor se va stabili în conformitate cu rezultatele 

analizelor SWOT, care au evidenţiat următoarele nevoi: 

 importanţa muncii în echipă şi participarea la decizie; 

 utilizarea tehnologiilor digitale; 

 necesitatea întăririi legăturilor între şcoalăşi principalii actori ai comunităţii locale (Consiliul 

local, Poliţie, Biserică, părinţi, agenţi economici, ONG-uri,etc.); 

 abilităţi sociale şi nevoi afective atât pentru elevi cât și pentru profesori; 

 cooperarea între profesori – elevi – părinţi; 

 diversificarea ofertei educaționale; 

 promovarea educației incluzive și adaptarea mediului şcolar la necesităţile specifice ale copiilor 

cucerinţeeducaţionale speciale; 

 formarea continuă a cadrelor didactice şi participarea lor la programe de 

dezvoltareprofesională; 

 îmbunătățirea infrastructurii digitale și dezvoltarea competențelor digitale specifice profesiei 

didactice pentru cadrele didactice; 

 consilierea elevilor în probleme legate de orientare şcolarăşi profesională, dar şi în aspecte 

referitoare la viaţa de zi cu zi; 

 dotarea cu echipamente IT şi materiale auxiliare; 

 resurse de învăţareşifacilităţi logistice. 

 

Din lista de nevoi enumerate mai sus considerăm că rezolvarea lor de către şcoală cu 

sprijinul comunităţii locale şi prin diferite programe în care aceasta s-ar putea implica, ar putea 

atinge, pe perioada derulării acestui plan de dezvoltare şcolară, toate ţintele strategice, după 

cum urmează: 

 cooperarea dintre profesori - elevi - părinţi, dar şi consilierea elevilor ar putea crește motivația 

pentru învățare și performanță înaltă, darşi întărirea colaborării cu familia; 
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telefon  promovarea educației incluzive prin ameliorarea și flexibilizarea curriculum-ului, prin formarea 

iniţială şi continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive, prin asigurarea 

condiţiilor material necesare și prin dezvoltarea parteneriatelor ar conduce la atragerea și 

integrarea în comunitatea școlară a tuturor categoriilor/grupurilor vulnerabile de 

preșcolari/elevi; 

 formarea de competențe digitale de către elevi și cadrele didactice și utilizarea tehnologiilor 

digitale  ar asigura promovarea educației digitale; 

 rezolvarea problemelor de dotare cu echipamente IT şi materiale auxiliare ar asigura resursele 

de învăţare şi facilităţile logistice; 

 creştereacalităţii actului educaţional prin diversificarea ofertei educaționale și prin formare 

continuă a cadrelor didactice ar asigura creșterea abilităților sociale ale elevilor, integrarea lor 

mult mai eficientă în echipe de învățare, proiectare sau muncă. 

 

 

CONSULTAREA, MONITORIZAREA, EVALUAREA ȘI REVIZUIREA 

PROIECTULUI 

 

În elaborarea planului am consultat: 

 cadrele didactice în vederea stabilirii priorităților strategice care trebuie urmărite pentru 

realizarea misiunii pe care școala și-a asumat-o; 

 reprezentanți ai părinților pentru a determina așteptarile acestora și modul în care acestea au 

fost atinse până acum; au fost reținute aspecte pe care părinții doresc să le ameliorăm și să le 

dezvoltăm în etapele următoare; 

Consultările au fost realizate în perioada iunie – septembrie 2022, în perioada de elaborare a 

proiectului.  

 

Activitățile de monitorizare și evaluare vor viza următoarele aspecte: 

 întocmirea setului de date care să sprijne monitorizarea realizării țintelor, etapă cu etapă (datele 

și informațiile sunt colectate în “baza de date a școlii”); 

 analiza informațiilor privind atingerea țintelor; 

 evaluarea progresului în atingerea țintelor, adică gradul de avansare în raport cu obiectivele și 

termenele propuse; 

 costurile – concordanța/neconcordanța dintre ceea ce am planificat și ceea ce am obținut; 

 calitatea – nivelul atingerii cerințelor din standardele de calitate; 
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Monitorizarea se va realiza prin: 

 deciziile curente – referitoare la derularea concretă a acțiunilor, în cazul “problemelor bine 

structurate”; 

 rezolvarea de probleme – adică elaborarea deciziilor în cazul “problemelor structurate 

impropriu”; 

 stilul managerial – alternarea stilurilor manageriale iînfunctie de situațiile concreteetc. 

 

Monitorizarea de tip managerial. Cea mai frecventă formă de monitorizare pe care o vom folosi 

va fi cea de tip managerial, adică vor fi monitorizați indicatorii: 

 eficacitate – indicatorii care arată atingerea finalităților propuse; 

 economicitate – indicatorii care arată nivelul consumului de resurse; 

 eficiență – indicatorii care arată relația dintre eficacitate și economicitate; 

 efectivitate – aspectele care arată dacă ceea ce facem este chiar ceea ce trebuie să facem. 

În asociere cu acești indicatori, vom monitoriza frecvent gradul de satisfacție al 

beneficiarilor serviciilor educațioanle oferite de școala noastră. 

 

Monitorizarea inovației. Vom folosi de asemenea și acest tip de monitorizare, având în 

vedere ca inovația, creativitatea reprezintă o cale esențială de asigurare a calității educației: 

 măsura în care personalul școlii (cadre didactice, personal auxiliar, personal nedidactic), părinți, 

elevi, actori educaționali din comunitate s.a. adoptă/participă/inițiază procese de schimbare; 

 măsura în care cei implicați corectează/remediază și îmbunătățesc/crează o anumită schimbare, 

în concordanță cu cerințele din standardele de calitate; 

Datele și informațiile colectate pe baza monitorizării vor fi valorificate pentru evaluarea 

propriu-zisă: stabilirea gradului de atingere a obiectivelor propuse, gradul de implicare a 

actorilor educaționali, impactul asupra mediului intern și cel extern, nivelul costurilor, 

oportunitatea continuării/dezvoltării/diversificarii acțiunilor. 

Atingerea anuală a țintelor va fi monitorizată de echipa de cadre didactice care a 

contribuit la realizarea PDI-ului. Membrii comisiei de evaluare și asigurare a calității și 

memebrii comisiei de curriculum vor evalua activitatea, în orizontul sarcinilor care le revin din 

planul managerial. Concluziile reieșitedin evaluarea realizată la nivelul comisiilor vor fi incluse 

în raportul anual, privind starea învățământului din unitatea noastră, și se vor stabili măsuri 

corective și ameliorative. Consiliul profesoral va analiza gradul de atingere a obiectivelor. 
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telefon Directorul școlii este răspunzător de realizarea obiectivelor la nivelul unității și are 

datoria de a interveni pentru implementarea de măsuri de optimizare și stabilirea direcțiilor de 

acțiune. 

Revizuirea planului se va face, de regulă, la începutul anului școlar, în lunile septembrie 

– octombrie, pe baza concluziilor desprinse din Raportul privind starea învățământului în 

școală, în anul școlar încheiat, și pe baza propunerilor făcute de beneficiarii direcți și indirecți 

ai școlii. 

 

 
 

Acţiuni în vederea actualizării, monitorizării, evaluării PDI: 

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor. 

2. Informarea actorilor educaţionali în legătură cu procesul de elaborare a PDI. 

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PDI prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, 

profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, autorităţilor locale; interpretarea datelor statistice la 

nivel regional şi local. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel 

regional şi local prin PRAI şi PLAI. 

4. Colaborarea cu celelalte şcoli din localitate și localități învecinate pentru colectarea şi 

prelucrarea informaţiilor în vederea analizei mediului extern. 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 

6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 

personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor 

şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor 

sociali ai şcolii. 

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea 

obiectivelor şi priorităţilor. 

8. Elaborarea planurilor operaţionale. 

 

Surse de informaţii: 

 

- Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, Consiliului elevilor, 

Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care 

atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare); 

- Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului 

de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente 
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- Documente de prezentare şi promovare a şcolii; 

- Site-uri de prezentare a judeţului Olt; 

- PRAI Sud-Vest Oltenia; 

- PLAI ; 

- Chestionare, discuţii, interviuri; 

- Rapoarte scrise ale ISJ şi MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală. 

 

Monitorizarea şi evaluarea 

Implementarea PDI - ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii, iar 

procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PDI prin: 

- întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

- prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 

Administraţie; 

- activităţi de control intern; 

- corectare periodică şi actualizare. 

a) Monitorizarea 

Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anului şcolar 2022 – 2023 

urmărindu-se mobilizarea eficientă a resurselor umane (profesori, elevi, părinţi) şi non-umane 

în vederea realizării indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv. 

În procesul de monitorizare se urmăreşte : 

- comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor; 

- mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor; 

- analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor. 

Ca instrumente de monitorizare se folosesc : 

- observaţiile; 

- discuţiile cu elevii; 

- asistenţa la ore; 

- sondaje scrise şi orale; 

- întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, Consiliu de administraţie, Consiliu 

profesoral 

b) Evaluarea 
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telefon       Evaluarea PDI se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la finele anului şcolar 

2022- 2023 când se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se vor face corecturile necesare 

pentru un plan de acţiune al şcolii viitor adaptat evident situaţiilor ce se impun la momentul 

potrivit. 

Instrumente de evaluare 

Evaluarea acestui proiect îşi propune proceduri prin care să se poată stabili 

următoarele : 

- raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate; 

- acţiuni corective în situaţii când performanţa mai mică decât aşteptările. 

Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, folosind ca 

instrumente de evaluare următoarele: 

- autoevaluare; 

- interevaluări; 

- declaraţii de intenţii 

- interviuri de evaluare; 

- observaţii folosind ghiduri de observaţie; 

- fişe de apreciere; 

- diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului. 

      În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor din prezentul proiect al 

şcolii, se va acorda atenţie următoarelor elemente : 

- respectarea misiunii şi a viziunii școlii; 

- urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect; 

- analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte; 

- corelaţia dintre resurse si obiectivele alese; 

- stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare în cadrul fiecărei 

ţinte. 

c) Responsabilităţi 

      Responsabilităţile pentru actul de evaluare menit să furnizeze factorilor care gestionează 

activitatea de învăţământ, informaţiile privind modul şi etapele de realizare a obiectivelor 

propuse, sunt distribuite astfel : 

- Directorul pentru obiectivele legate de oferta educaţională, evoluţia în carieră a cadrelor 

didactice, creşterea performanţelor şcolare şi parteneriate. 

- Responsabilii comisiilor metodice pentru creşterea randamentului şcolar. 
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activităţile extraşcolare şi extracurriculare. 

d) Indicatorii de performanţă 

      Prin perspectivă managerială o evaluare corectă şi oportună este menită să asigure o 

funcţionare optimă sistemului de formare din şcoală.  

Dintre posibilii indicatori de performanţă amintim : 

- furnizarea unor informaţii utile despre starea sistemului de formare din şcoală; 

- stabilirea unor criterii obiective ca termeni de referinţă în evaluare pentru atribuirea de 

semnificaţii datelor obţinute prin evaluare şi emiterea de judecăţi de valoare (aprecieri 

obiective); 

- enunţuri prin care să fie prezentate sintetic datele şi concluziile ce se desprind din evaluare; 

- adoptarea unor decizii corecte pentru reglarea sistemului atunci când prin monitorizare şi 

evaluare se impune acest lucru. 

 

GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CONTROL 

Monitorizarea şi controlul activităţii unității se va face ţinând cont de toate punctele slabe, 

ameninţările şi disfuncţionalităţile prezentate în analiza anilor precedenți şi urmărind eficientizarea 

tuturor componentelor, colectivelor şi compartimentelor unității, astfel încât acestea să reuşească, printr-

un efort comun şi permanent, realizarea obiectivelor şi competenţelor propuse în Planul managerial 

anual, în contextul Legii calităţii în educaţie, care face parte din priorităţile Ministerului Educaţiei. 

Atingerea ţintelor strategice a cerut identificarea unor obiective specifice/operaţionale, regăsite 

în planul operaţional, obiective ce necesită o monitorizare eficientă. 

Întreaga activitate de control se va desfăşura ca o consecinţă firească a procesului de îndrumare, 

coordonat de acele cadre didactice cu responsabilităţi şi competenţe, la nivelul colectivului didactic şi 

adresat întregului personal al unității. 

Monitorizarea şi controlul personalului unității şi al compartimentelor de lucru vor constitui 

premisa eficientă şi optimă în vederea unei evaluări corecte şi motivante a resursei umane din unitatea 

şcolară, a activităţii instructiv-educative, dar şi a oportunităţilor de dezvoltare a unității. 

 
COMPARTIME

NT 

PERIOADA TEMA ȘI OBIECTIVUL  

CONTROLULUI 

FACTORII 

IMPLICAȚI 

CINE 

EFECTUEAZĂ 

CONTROLUL 

EVALUARE/ 

FINALIZARE 

 

 

 

 

SEPTEMBRIE 

 
- Verificarea stadiului 

pregătirilor pentru începerea 

noului an școlar:   

 modul de realizare a reparațiilor, 

igienizărilor, curățeniei;  

Personal 

nedidactic 

Administrator 

Contabil 

Director 

Administrator 

Contabil 

Evaluări la 

fața locului 
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ADMINISTRAT

IV-CONTABIL 

 verificarea stadiului amenajării 

sălilor de clasă; 

- Verificare surselor de finanțare 

extrabugetară 

 
SEPTEMBRIE 

 
- Verificarea 

planificării/organizării 

activităţii: 

 întocmirea/respectarea Planului 

managerial anual; 

 verificarea predării inventarului 

clasei, fiecărui diriginte; 

 actualizarea Fişelor postului; 

 repartizare sectoare de curăţenie; 

 grafic personal de pază; 

 efectuarea instructajelor de 

protecţia muncii şi PSI, cu 

personalul nedidactic/didactic și 

elevi, pe bază de semnătură; 

 verificarea proceselor – verbale 

întocmite de paznici şi remedierea 

aspectelor negative; 

Personal 

nedidactic 

Administrator 

Elevi 

Profesori  

Diriginți 

Comisia SSM 

Comisia PSI 

Director 

Administrator 

Plan 

managerial 

 

PV 

predare-

primire săli 

de clasă 

 

Fişa 

postului 

semnată 

 

Grafice 

semnate 

 

PV 

 

Registru 

PV 
OCTOMBRIE 

Săptămânal 

 

- Verificarea modului de realizare 

a curăţeniei: 

 control mixt conform graficului 

întocmit de administrator; 

 verificarea îndeplinirii măsurilor 

de remediere: Plan de măsuri; 

 referate de necesitate pentru 

achiziţionarea materialelor de 

curăţenie, reparaţii; 

 efectuarea instructajelor de 

protecţia muncii şi PSI, pe bază de 

semnătură; 

 verificarea proceselor-verbale 

întocmite de paznici şi remedierea 

aspectelor negative 

- Verificarea încadrării 

extinctoarelor conform 

normativelor în vigoare 

Personal 

nedidactic 

Administrator 

Comisia SSM 

Comisia PSI 

Director 

Administrator 

Notă de 

constatare 

 

Evaluări de 

stare 

 

PV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOIEMBRIE 

Săptămânal 

 

-  Verificarea modului de realizare a 

curăţeniei; 

-  Verificarea modului de efectuare a 

inventarului; 

Personal 

nedidactic 

Administrator 

Comisia SSM 

 

Director 

Administrator 

Notă de 

constatare 

 

Evaluări de 

stare/PV 
DECEMBRIE 

Săptămânal 

 

- Verificarea modului de realizare a 

curăţeniei; 

- Verificarea propunerii spre casare a 

mijloacelor fixe/obiectelor de 

inventar; 

Personal 

nedidactic 

Administrator 

Comisia SSM 

Contabil 

Director 

Administrator 

Contabil 

Notă de 

constatare 

 

Evaluări de 

stare/PV 
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IV-CONTABIL 
- Verificarea evaluării/aprecierii 

activităţii personalului din 

subordine. 

- Realizarea execuției bugetare. 

- Încheierea exercițiului financiar. 

 Raport 

Fișe de 

evaluare 

Execuția 

bugetară 
IANUARIE - Realizarea planului de achiziții; 

- Verificarea întocmirii proiectului 

de buget; 

Contabil 

Administrator 

patrimoniu 

Director Planul de 

achiziții 

Proiectul 

de buget 
ÎN FIECARE 

LUNĂ 

Săptămânal 

 

-  Verificarea modului de realizare a 

curățeniei; 

-  Întocmirea documentelor legale 

privind managementul financiar; 

-  Monitorizarea cheltuielilor; 

-  Stadiul achiziționării de bunuri și 

servicii; 

 

Personal 

nedidactic 

Administrator 

Contabil 

Director Notă de 

constatare 

 

Evaluări de 

stare/PV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SECRETARIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRIE 

 
- Verificarea modului de 

pregătire, organizare şi 

desfăşurare a 

examenelor de încheiere a 

situaţiei şcolare, corigenţă, 

diferențe; 

 respectarea prevederilor 

ROFUIP (înştiinţare părinţi, nr. 

bilete oral, semnături, subiecte 

proba scrisă, cataloage 

corigență/diferențe; 

 

Personal 

didactic 

auxiliar 

Cadre 

didactice 

Director Cataloage 

Procese-

verbale 

SEPTEMBRIE 

 
 verificarea aprovizionării cu 

cataloage, carnete, registre, 

condici; 

 verificarea documentelor specifice; 

 elaborarea raportului de analiză a 

activităţii desfăşurate în anul 

şcolar 2021-2022; 

Personal 

didactic 

auxiliar 

 

Director Existența 

documentel

or/actelor 

OCTOMBRIE 

 
- Verificarea/ elaborării/ 

îndeplinirii Planului de 

activitate; 

- Verificarea încadrării 

personalului: 

 încheierea contractelor de muncă 

pentru personalul nou angajat; 

 întocmirea Fişei postului pentru 

toate categoriile de personal; 

 întocmirea statelor de funcţii şi de 

personal; 

Personal 

didactic 

auxiliar 

 

Director Existența 

documentel

or/actelor 

NOIEMBRIE 

 
 verificarea dosarelor personale ale 

elevilor; 

 verificarea dosarelor cadrelor 

didactice. 

Personal 

didactic 

auxiliar 

 

Director Existența 

dosarelor 
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SECRETARIAT 

DECEMBRIE 

 
 verificare completare documente 

școlare; 

 verificare Arhivă; 

Personal 

didactic 

auxiliar 

 

Director Raport 

IANUARIE 

 
 verificarea registrelor matricole; 

 verificarea registrelor de evidenţe; 

Personal 

didactic 

auxiliar 

 

Director Registre 

matricole 

FEBRUARIE 

 
 verificarea actualizării datelor din 

REVISAL 

 Verificarea documentelor specifice 

(registru intrări-ieșiri, registru 

decizii interne, decizii eliberate 

etc.) 

Personal 

didactic 

auxiliar 

 

Director Situații 

statistice 

MARTIE 

 
 verificarea bazei de date cu elevii, 

în vederea organizării simulărilor 

pentru examenele naționale; 

Personal 

didactic 

auxiliar 

Director Baza de 

date 

MARTIE 

 
 verificarea situației personalului 

didactic (continuitate suplinire, 

vacantare posturi, pensionare); 

Personal 

didactic 

auxiliar 

 

Director Documente 

solicitate 

de 

Inspectorat

ul Scolar; 
MAI 

 
 verificarea situației privind 

inspecțiile pentru gradele didactice 

care va fi înaintată la Inspectoratul 

Scolar; 

Personal 

didactic 

auxiliar 

 

Director Documente 

solicitate 

de 

Inspectorat

ul Scolar; 
IUNIE 

 
 verificarea situației statistice de 

sfârșit de an școlar; 

 verificarea stadiului pregătirii 

desfășurării examenelor naționale; 

Personal 

didactic 

auxiliar 

 

Director Situație 

statistică 

IULIE-AUGUST  verificarea completării registrelor 

matricole; 

 verificarea completării actelor de 

studii; 

 verificare situații examene de 

corigențe la clasele terminale. 

Personal 

didactic 

auxiliar 

 

Director Registre 

matricole 

Acte studii 

Cataloage 

examene 

corigență 
PERMANENT/ 

LUNAR 
 verificarea corespondenței curente; 

 verificarea întocmirii statelor de 

salarii; 

 verificarea aplicațiilor BDNE, 

INSPECT; 

 verificarea situațiilor curente; 

 eliberare adeverințe, foi matricole; 

 transmiterea situației absențelor 

elevilor; 

Personal 

didactic 

auxiliar 

 

Director Dosar 

coresponde

nță 

State de 

plată 

Aplicațiile 

BDNE, 

INSPECT 

Eliberare 

adeverințe/

foi 

matricole 

Machete 

solicitate 
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INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ~VLAICU VODĂ~ 

SLATINA 

telefon de 

Inspectorat

ul Scolar; 

 

 

 

 
BIBLIOTECĂ 

SEPTEMBRIE 

 
 verificarea aprovizionării cu 

manuale şcolare; 

 distribuirea manualelor gratuite; 

Bibliotecar 

Elevi 

Director Procese-

verbale 

LUNAR  verificarea întocmirii fişelor pentru 

cititori; 

 întocmirea cataloagelor sistematice 

şi alfabetice; 

 completarea documentaţiei 

specifice bibliotecii; 

Bibliotecar 

Elevi 

Director Fișe cititori 

Catalog 

bibliotecă 

 

 

 

 

 
PERSONAL 

DIDACTIC/ 

COMISII DE 

LUCRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERSONAL 

DIDACTIC/ 

COMISII DE 

LUCRU 

 

 

 

 

 

PERMANENT 

 Îndrumarea şi controlul 

profesorilor debutanţi 

Cadrele 

didactice  

 

Responsabili 

Director 

Discuții 

individuale  

 

 

LUNAR 

 Participarea conducerii la şedinţele 

comisiilor 

Cadrele 

didactice 

responsabile  

Director 

Responsabil 

Comisie 

Curriculum 
 

Procese-

verbale  

SEPTEMBRIE-

OCTOMBRIE 

  Verificarea planificărilor 

calendaristice 

Cadre 

didactice 

Director 

Responsabil 

Comisie 

Curriculum 

Planificări 

calendaristi

ce 

OCTOMBRIE 

 

 Verificarea Planurilor operaționale 

ale comisiilor de lucru 

Responsabil 

Comisie 

Curriculum 
și comisii de 

lucru 

Director 

Planuri 

operațional

e 

OCTOMBRIE 

 
 Monitorizarea efectuării şedinţelor 

cu părinţii 

Profesori 

diriginți 

Director 

Profesori 

diriginți 

Procese-

verbale 

ședințe cu 

părinții 
 

OCTOMBRIE 

 

 Monitorizarea înscrierii cadrelor 

didactice la examenele de obținere 

a gradelor didactice 
Cadre 

didactice 

Director 

Responsabil 

dezvoltare și 

evoluție în 

carieră 

Dosare de 

înscriere 

OCTOMBRIE 

 
 Verificarea stadiului completării 

cataloagelor 
Profesori 

diriginți 

Director 

Comisia de 

monitorizare a 

frecvenței și a 

notării ritmice 

Informare 

în CP 

OCTOMBRIE 

 
 Verificarea documentelor 

comisiilor/ catedrelor 
Responsabili 

comisii 

Director 

Responsabil 

CEAC 

Portofolii 

comisii 

OCTOMBRIE 

 
 Verificarea portofoliilor cadrelor 

didactice 
Cadre 

didactice 

Director 

Responsabil 

CEAC 

Portofolii 

cadre 

didactice 
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INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ~VLAICU VODĂ~ 

SLATINA 

telefon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERSONAL 

DIDACTIC/ 

COMISII DE 

LUCRU 

Conform 

graficului de 

asistență la ore 

al directorului 

și de la nivelul 

fiecărei comisii 

Eficientizarea activității de 

predare-învățare-evaluare 

Personal 

didactic  

 

Director 

Responsabil 

Comisie 

Curriculum 

Responsabil 

CEAC 

Conform 

fișei de 

asistență 

Analiza în 

CP 

Plan de 

măsuri 

pentru 

remediere 

Conform 

graficului 

Monitorizarea activităților 

educative extrașcolare și 

extracurriculare 

Cadre 

didactice 

Elevi 

Director  

Responsabil 

Comisie 

activități 

educative 

Informare 

CP 

DECEMBRIE 2022 

IUNIE 2023 
Gradul de acoperire a obiectivelor 

propuse în planurile operaționale 

ale fiecărei comisii 

Responsabil 

Comisie 

Curriculum 

Director 

Responsabil 

CEAC 

Conform 

portofoliilo

r fiecărei 

comisii 

Rapoartele 

de 

activitate 

comisii 

Săptămânal Verificarea proiectelor didactice 

ale profesorilor debutanți și a 

proiectelor pentru lecțiile de 

recapitulare la toate cadrele 

didactice 

Cadre 

didactice 

Responsabil 

Comisie 

Curriculum 

Raport de 

monitorizar

e 

Măsuri 

disciplinare 

 

Conform 

graficului 

Evaluarea privind implementarea 

softului educațional AEL și 

proiectarea activităților de 

realizare a Softului în vederea 

utilizării eficiente de către toate 

cadrele didactice a laboratoarelor 

Inginer de 

sistem 

Responsabil 

Comisie 

Curriculum 

Cadre 

didactice 

Director 

 

Măsuri de 

remediere 

NOIEMBRIE 2022 

APRILIE 2023 
Verificarea prezenței elevilor la 

orele de pregătire suplimentară 

pentru examenele naționale 

Elevi 

Cadre 

didactice 

Director  

Responsabil 

Comisie 

pregătire 

suplimentară 

Raport  

Zilnic Verificarea ținutei și 

comportamentul elevilor 

Profesor de 

serviciu 

Profesori 

diriginți 

Elevi 

Profesori de 

serviciu 

Director 

Comisia de 

prevenire și 

combatere a 

violenței 

 

Plan de 

măsuri 

pentru 

remedierea 

deficiențelo

r constatate 

Zilnic Verificarea prezenței cadrelor 

didactice la ore 

Cadre 

didactice 

Director Analiza 

activității 

în CP 
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INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ~VLAICU VODĂ~ 

SLATINA 

telefon Consemnăr

i în condică 

Măsuri 

disciplinare 

Zilnic Verificarea completării condicilor Cadre 

didactice 

Director 

Profesori de 

serviciu 

Analiza 

activității 

în CP 

Consemnăr

i în condică 

Săptămânal Verificarea cataloagelor, frecvența 

și notarea ritmică pe nivele de 

clase 

Cadre 

didactice 

Profesorii 

diriginți 

Director 

Comisia de 

monitorizare a 

frecvenței și a 

notării ritmice 

Informări 

în CA 

Rapoarte 

de 

informare 

Conform 

graficului de 

activitate 

Verificarea prin sondaj a 

respectării normelor PSI și SSM 

Elevi 

Personal 

didactic și 

nedidactic 

Director  Plan de 

măsuri 

corespunză

tor 

deficiențelo

r semnalate 

 

                                                                                             

 

DIRECTOR, 

Prof. Maria Mioara MITREA 
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