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PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

Unitatea şcolară: Scoala gimnaziala nr.1 comuna Dumbrava Rosie
Dumbrava Roşie, Neamţ
Tipul şcolii: scoală cu clasele O-VIII
Limba de predare: limba română
Populaţia şcolară
Număr de elevi: 735 (521 elevi si 214 prescolari);
Număr de clase: 38 (9 grupe gradinita P.N., 17 clase I-IV, 12 clase V-VIII);
Provenienţă: mediu rural
Personalul şcolii
Număr de cadre didactice: 53
Personal didactic auxiliar: 5 persoane
Personal nedidactic: 10 persoane

I . ANALIZA DE NEVOI
1) INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV
Populaţie şcolară – nr. elevi – 533, clasele I-IV, funcţionează în două schimburi Scoala
gimnaziala nr.3 Cut
- rata abandonului şcolar – 0,56 %
ciclul primar – 2 elevi
ciclul gimnazial – 1 elev
- rata de promovabilitate – 98 %
- ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune – 65 %
- frecvenţa abaterilor prin note scăzute la purtare - 8,5 % elevi)
- promovabilitatea la examenul de Evaluare nationala – 99,5 %
Personal didactic – nr. cadre didactice – 49
- nr. cadre didactice calificate – 49 (100 %)
- nr. cadre didactice titulare cu gradul I – 16 (32,65 %)
- nr. cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică/
ştiinţifică – 30 (43 %)
Resurse materiale – nr. spaţiilor şcolare – 40, dintre care:
săli de clasă – 20
cabinete – 5 (un cabinet C.D.I.)
laboratoare – 6
ateliere – 1
biblioteca – 1
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- nr. spaţiilor sanitare - 6
- material didactic – şcoala este dotată satisfăcător cu material didactic modern
Toate aceste spatii scolare sunt repartizate in 3 structuri:
 Dumbrava Rosie ( P.J.): Scoala gimnaziala nr.1 D-va Rosie + Gradinita D-va Rosie+
Scoala gimnaziala nr.4 Brasauti si Gradinita Brasauti;
 Structura Cut: Scoala gimnaziala nr.3 Cut si Gradinita Cut
 Structura Izvoare: Scoala gimnaziala nr.2 Izvoare si Gradinita Izvoare.
2) INFORMAŢII DE TIP CALITATIV
- Mediul de provenienţă al elevilor: familii cu nivel de şcolarizare mediu
- Calitatea personalului didactic:
- calificat – 100 %
- cu performanţe în activitatea didactică – 43 %
- Relaţii interpersonale bazate pe colaborare, deschidere, comunicare
- Calitatea managementului şcolar – directorul şcolii împreună cu o echipă de cadre didactice
abilitate prin cursuri de perfecţionare în domeniul managementului educaţional, au iniţiat şi
dezvoltat activităţi (relaţii) de parteneriat cu alte şcoli din judet, din tară, strainatate, cu
comunitatea locală. Şcoala funcţionează după un plan managerial propriu.
3) CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt:
egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii,
respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm,
dorinţă de afirmare. Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie,
intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire.
Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de ordine interioară in concordanta cu
legislatia scolara aflata in vigoare si aplicare si care cuprinde norme privind atât activitatea
elevilor cât şi a cadrelor didactice.
În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, am putea spune că este un climat
deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare;
este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise,
colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.
Directorul este deschis şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi
sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi
evită un control strict birocratic.
Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita
cadrelor didactice.
4) ANALIZA SWOT
Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica)
SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere:
- oferta curriculară
- resursele umane
- resursele materiale şi financiare
- relaţiile cu comunitatea
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a) Oferta curriculară
PUNCTE TARI
Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de
învăţământ şi programe şcolare, programe şcolare alternative, auxiliare curriculare –
manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.).
PUNCTE SLABE
Organizarea defectuoasă a CDŞ:
- managerial – oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor
- administrativ – opţiunile se fac în funcţie de decizia majorităţii elevilor clasei
OPORTUNITĂŢI
Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice.
CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite domenii de
activitate.
Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism şcolar şi contribuie la
dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru învăţare.
CDŞ permite valorificarea abilităţilor individuale.
AMENINŢĂRI
- Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ la cerinţele şi solicitările părinţilor şi elevilor
poate scădea motivaţia acestora pentru învăţare precum şi interesul pentru această unitate
de învăţământ. Există riscul micşorării numărului de cereri de înscriere în instituţie.
- Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor.
Numărul calculatoarelor din şcoală nu este suficient.
b) Resurse umane
PUNCTE TARI
- personal didactic calificat în proporţie de 100 %
- ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este de 32,65 %
- ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică este de 43 %
- relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesoriprofesori etc.)existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ
- există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice (există 16 comisii constituite
pe diverse probleme) precum şi o bună coordonare a acestora
- ameliorarea relaţiei profesor-elev prin intermediul Consiliului Elevilor
PUNCTE SLABE
- slabă motivare datorită salariilor mici
- slabă participare la cursuri de formare şi perfecţionare datorită accesului la aceste cursuri
prin achitare de taxe
- lipsa cabinetului de consultanţă psihopedagogică
- conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum: organizarea şi desfăşurarea
lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile elevului, informatizarea învăţământului etc.
OPORTUNITĂŢI
- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs
favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună
- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, ONG, universităţi
- posibilităţile financiare de stimulare, motivare a cadrelor didactice
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- întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii elevilor
(şedinţele cu părinţii la nivelul clasei / şcolii, consultaţiile)
AMENINŢĂRI
- scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborare cu părinţii,
perfecţionarea, activităţile extracurriculare, confecţionarea materialelor didactice, pregătirea
cu profesionalism a lecţiilor etc.)
- scăderea prestigiului cadrelor didactice prin pensionarea unor profesori recunoscuţi pe plan
local
- criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei
în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa
şcolară a elevilor
c) Resurse materiale şi financiare
PUNCTE TARI
- starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare
- existenţa cabinetelor, laboratoarelor funcţionale pentru anumite discipline: informatică,
fizică şi chimie, biologie, limba română, 1 cabinet C.D.I.
- şcoala dispune de fonduri băneşti extrabugetare
- şcoala are bibliotecă
PUNCTE SLABE
- nu există sală de sport
- nu există cabinet de consiliere psihopedagogică
- materialul didactic este insuficient şi depăşit
- fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi elevilor, pentru
achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice, pentru întreţinerea spaţiilor şcolare
OPORTUNITĂŢI
- descentralizare şi autonomie instituţională
- parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG, firme
- posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi productive şi de întreţinere a şcolii
AMENINŢĂRI
- administrarea necorespunzătoare a resurselor materiale şi financiare existente
- degradarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor băneşti limitate, alocate pentru întreţinerea
şcolii
- conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare
- ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor
existente
d) Relaţiile cu comunitatea
PUNCTE TARI
- semestrial – Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul
prevenirii delincvenţei juvenile
- în şcoală s-au desfăşurat două programe educaţionale:
„Procter & Gamble”
„Program educaţional de nutriţie”
- întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor, suplimentate de consultaţii
individuale cu părinţii
- dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează ţi prin intermediul serbărilor şcolare
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- contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum:
excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni contabile cu cămine de bătrâni,
orfelinate etc., introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.
PUNCTE SLABE
- slabe legături de parteneriat ce O.N.G.-uri
- legăturile cu firme şi licee în vederea realizării unei orientări vocaţionale adecvate sunt
insuficiente şi necoordonate
- puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică coparticiparea părinţilor
OPORTUNITĂŢI
- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG,
Biserică, Poliţie, instituţii culturale)
- cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al elevilor privind desfăşurarea de activităţi
comune părinţi-profesori-elevi
- interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională
- responsabilitatea (altor şcoli) instituţii omoloage pentru schimburi de experienţă
AMENINŢĂRI
- organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau
chiar inversarea efectelor scontate
- nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a părinţilor
în viaţa şcolară
- instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere
- slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse de către instituţiile
partenere

II. MISIUNEA ŞCOLII
Interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic, transformarea şcolii
într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii.
DEVIZA ŞCOLII
Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi
copiii sunt la fel.
Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne
reprezinţi.

III. SCOPURILE STRATEGICE
1. Constituirea imaginii şcolii în raport cu contextul politic, economic, social şi tehnologic.
2. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi
autonomie instituţională.
3. Menţinerea imaginii şcolii având în vedere dinamica resurselor şi a contextelor. (Obiectiv
pe termen lung)
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IV. OPŢIUNI STRATEGICE
1. a) Dezvoltarea curriculară
b) Dezvoltarea resurselor umane
c) Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale
d) Dezvoltarea relaţiilor comunitare
e) Elaborarea şi distribuirea materialelor de prezentare a:
- ofertei curriculare
- calificării şi prestigiului personalului didactic
- bazei materiale a şcolii
- modului în care şcoala răspunde nevoilor şi cerinţelor comunităţii
2. Adecvarea continuă a ofertei educaţionale la nevoile şi cerinţele beneficiarilor (potenţiali).
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V. PLANURILE OPERAŢIONALE
a)

DEZVOLTARE CURRICULARĂ (CDS)

OBIECTIVE
Identificarea cererii şi nevoilor de
educaţie ale beneficiarilor

-

Identificarea resurselor existente
în vederea alcătuirii CDS

RESPONSABILITĂŢI
INDICATORI
DE
(TERMENE)
PERFORMANŢĂ
părinţi, profesori, elevi
- învăţători,
diriginţi
–
- Alcătuirea unui centralizator
chestionare adresate elevilor
coordonaţi de directorul şcolii
al opţiunilor
şi părinţilor
şi
de
Consiliul
pentru
alocarea timpului necesar
curriculum
unor discuţii cu beneficiarii
reglementările în vigoare
TERMEN – iunie 2015
privind organizarea CDS
profesori şi învăţători
- Consiliul pentru curriculum
- Listarea resurselor existente
spaţii şi dotări materiale
- director
privind potenţialele opţionale
existente
- profesori, învăţători
reglementări în vigoare cu
privire la organizarea CDS
cadre didactice
- Consiliul pentru curriculum
- Întocmirea unei liste cu
baza materială
- director
abilităţi, competenţe pentru
cursuri de perfecţionare
- profesori, învăţători
cadrele didactice cu atestate,
oferite de CCD, ONG,
diplome, certificate etc.
universităţi
- Achiziţionarea
de
noi
echipamente şi materiale
didactice
cadre didactice
- director
- Oferta pentru fiecare an de
baza materială
- Consiliul pentru curriculum
studiu să conţină cel puţin
patru opţionale

RESURSE

-

Dezvoltarea ofertei curriculare

-

Realizarea ofertei şcolii în funcţie
de nevoile beneficiarilor şi de
resursele existente

-

Ministerul Educaţiei si Cercetarii Stiintifice
Scoala gimnaziala nr. 1 comuna Dumbrava Rosie
Dumbrava Roşie, Neamţ
Strada Dumbravei, nr:71
Telefon/ Fax: 0233 / 282419
mail: sc_dumbrava_rosie@yahoo.com
web: http://scldr.ro

b) DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
Identificarea
nevoilor
şi
- conducerea şcolii
posibilităţilor de formare
- oferta de la CCD, ONG,
universităţi
- chestionar adresat cadrelor
didactice privind nevoile lor
de formare
- centralizatorul
opţiunilor
beneficiarilor
Atragerea şi selectarea de
- resursele
materiale
şi
personal didactic competent
financiare ale şcolii
- poziţia
geografică
şi
reputaţia şcolii
- oferta curriculară a şcolii
Perfecţionarea
şi
formarea
- ofertele
CCD,
ONG,
continuă a cadrelor didactice
universităţi,
dezbateri
tematice
ale
Consiliului
profesoral
- abonamente la reviste de
specialitate
- achiziţionarea de
către
biblioteca şcolii de lucrări
ştiinţifice adresate cadrelor
didactice
- informaţii
obţinute
prin
Internet
Motivarea adecvată a cadrelor
- resurse financiare proprii
didactice
- prestigiul şcolii
- cabinete şi laboratoare
- leadership
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-

conducerea şcolii
Comisia
perfecţionarea şi
cadrelor didactice

-

conducerea şcolii

pentru
formarea

conducerea şcolii
Comisia de formare
perfecţionare
- Consiliul de administraţie
-

-

Consiliul de administraţie
Comisii pe arii curriculare
Conducerea şcolii

Dezbatere
în
consiliul
profesoral privind nevoile şi
- Posibilităţile de formare

-

Număr mare de candidaţi la
concursurile de ocupare a
catedrelor vacante

Realizarea de către toate
cadrele didactice a orelor
obligatorii de formare
- Întruniri tematice la nivel de
catedră
- Întâlniri tematice semestriale
la nivel de sector
-

şi

Monitorizarea
activităţilor
realizate de fiecare cadru
didactic
- Acordarea de recompense
-

TERMEN - permanent
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c) ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ŞI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE
Alcătuirea de strategii de atragere
de fonduri (fund-raising)
Inlocuire centralelor termice pe
combustibil solid existente cu
centrale automatizate pe gaz in
patru scoli( Dumbrava, Izvoare si
Cut)
Reabilitarea totala interior si
exterior a scolii gimnaziale nr. 3
Cut si marirea numerica a claselor
in vederea aducerii in acest spatiu
a claselor de primar.
Transformare celor doua gradinite
de la Dumbrava Rosie si Cut in
gradinite cu program prelungit.
Continuarea reabilitarii fostului
atelier scoala in sala de sport.
Reabilitarea salii de camin in sala
de festivitati.
Continuarea contractelor pentru
obţinerea fondurilor extrabugetare
Identificarea surselor de finanţare

Încheierea de
sponsorizare

contracte

de

-

scrisoarea de intenţii a şcolii
cadre didactice şi părinţi
planul de dezvoltare al şcolii
baza materială existentă

-

conducerea şcolii

-

-

contractele existente (două
contracte)
instituţii potenţial partenere
cadrele didactice
părinţii
instituţii partenere
Consiliul de administraţie
contabilitatea

-

directorul şcolii
contabilul
directorul şcolii

-

Listarea posibilelor surse de
finanţare

-

directorul şcolii
contabilul

-

Creşterea
numărului
de
contracte şi a fondurilor
extrabugetare cu 30 %

-

Planul
strategic
privind
obţinerea
de
resurse
financiare cu sprijinul C.L. al
comunei Dumbrava Rosie.
- Informarea părinţilor privind
situaţia economică a şcolii
prin intermediul şedinţelor cu
părinţii la nivel de clasă şi
şcoală
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Gestiunea resurselor financiare în
conformitate
cu
planul
de
dezvoltare al şcolii

-

planul de dezvoltare al şcolii
Consiliul de administraţie
Consiliul elevilor
Comitetul
consultativ
al
părinţilor
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Consiliul de administraţie
cadrele didactice
Comitetul
consultativ
părinţilor
- Consiliul elevilor
-

-

Atingerea tuturor obiectivelor
din planul strategic

al

d) DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE
Identificarea potenţialelor instituţii
partenere

Stabilirea de contacte; negociere

Planificarea activităţilor comune

Realizarea programelor

-

biserica, poliţia, primăria,
ONG, instituţii culturale şi
educative etc.

biserica, poliţia, primăria,
spitalul
comunal,ONG,
instituţii culturale şi educative
etc.
- instituţii partenere
- şcoala
- schema orară
-

-

reprezentanţii
instituţiilor
partenere
cadrele didactice
conducerea şcolii
spaţii de întâlnire
bază materială

-

Comisia pentru relaţii
comunitatea locală
cadrele didactice
părinţii
Comisia pentru relaţii
comunitatea locală
cadrele didactice
părinţii
Comisia pentru relaţii
comunitatea
învăţători şi diriginţi

cu

cu

Centralizarea
potenţialilor
parteneri
- Întruniri ale Comisiei pentru
relaţii cu comunitatea
-

cu

-

învăţători şi diriginţi
Comisia
de
activitate
extracurriculară
- Comisia PSI şi PM
- Comisia pentru relaţii cu
comunitatea
-

-

Alcătuirea de programe de
activităţi de către fiecare
clasă şi centralizat la nivelul
şcolii
- Respectarea schemei de
programe
- Atingerea
obiectivelor
urmărite de fiecare program
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e) ELABORAREA ŞI DISTRIBUIREA MATERIALELOR DE PREZENTARE
Identificarea
mediilor
distribuire a informaţiilor

de

-

Elaborarea planurilor concrete de
prezentare a imaginii şcolii

-

Realizarea planurilor (Revista
şcolii, site web, prezentare pe
Internet, Broşuri informative)

Alcătuirea unui plan de evaluare
continuă
a
impactului
şi
materialelor distribuite

-

cadre didactice
Consiliul reprezentativ al
elevilor
cadre didactice, specialişti
resurse financiare
laboratorul de informatică
cadre didactice, specialişti
resurse financiare
laboratorul de informatică
elevi
profesorul de informatică

-

Comisie special constituită
(2 membri)

-

-

Comisia de promovare a
imaginii şcolii

-

-

Comisia de promovare a
imaginii şcolii

-

directorul
Comisia de promovare a
imaginii şcolii

-

directorul
Comisia de promovare a
imaginii şcolii

-

Specificarea a cel puţin 3
medii eficiente de distribuire a
informaţiilor
Alcătuirea a cel puţin 3
planuri de promovare a
imaginii şcolii
Apariţia a cel puţin 2 numere
pe an a Revistei şcolii
Publicarea pe Internet a
prezentării şcolii
Tipărirea şi distribuirea de
broşuri informative
Elaborarea unui instrument
de colectare a datelor

Director
Prof. Tuvichi Marius
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