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1. CONTEXTUL NAȚIONAL ȘI JUDEȚEAN
1.1 Context educațional

Integrarea României în Uniunea Europeană a generat pe lângă noi oportunităţi şi noi cerinţe în
domeniul educaţiei şi formării continue. Educaţia şcolară a devenit în mod evident o prioritate,
deoarece România trebuie să fie un partener credibil şi valabil în domeniul educaţiei şi formării
profesionale la nivel european. Specializarea extremă şi perfecţionarea continua devin un factor
determinant în crearea bunăstării bazata pe tehnologii performante. Dezvoltarea durabilă şi progresul
general al omenirii pot fi susţinute numai de un sistem de educaţie performant şi flexibil.
Avem de a face cu un nou tip de elevi care necesită un alt tip de abordare. Apetenţa pentru
studiu nu mai poate fi dictată sau prescrisă precum o reţetă; ea poate emana numai din convingeri
proprii şi prin motivaţii situaţionale. Elevul trebuie îndrumat cu blândeţe, răbdare şi profesionalism
până când reuşeşte să-şi dezvolte o gândire creativă, până când se simte pregătit şi capătă curajul să-şi
găsească propriile soluţii la problemele cu care se confruntă. Progresul înseamnă schimbare, iar cel mai
important factor de schimbare este capacitatea de a inova. Acest factor merge cu disponibilitatea de a
coopera, deoarece într-o societate europeană trebuie să ştii să lucrezi în echipă.
La nivel național și județean, Ministerul Educației și Cercetării și Inspectoratul Școlar
Județean Bistrița-Năsăud au elaborat strategii din perspectiva dezideratelor europene pentru
perioada 2019-2024:
-

O Europă pregătită pentru era digitală

-

Susținerea participării tuturor elevilor la educație

-

Reducerea părăsirii timpurii a școlii

-

asigurarea calității actului didactic, prin crearea unui climat favorabil dezvoltării și stării de
bine la școală, o premisă a învățării eficiente și un indicator al calității vieții școlare

-

implementarea unui curriculum bazat pe competențe, prin care se dezvoltă profilul de
formare al absolventului – raportat la cele opt competențe-cheie pentru învățarea pe tot
parcursul vieții

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, prin Planul strategic instituțional
2020-2023 s-au stabilit următoarele ținte strategice:

1. Crearea/menținerea siguranței fizice și emoționale a elevilor în școală și în afara ei
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2. Implementarea unui curriculum orientat spre viitor, care susține calitatea actului
didactic și egalitatea de șanse
3. Asigurarea calității actului managerial în unitățile de învățământ din județ
4. Promovarea unui Mediu educațional deschis, spirit civic și incluziune socială prin validarea
și recunoașterea educației non-formale și informale
1.2. Context legislativ
-

Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată la data de 18.07.2019);
Ordinul Comun nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a

activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
-

Ordinul nr.5545/10.09.2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind

desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului,
precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
-

Noul regulament-cadru de

învățământ preuniversitar
5.447/31.08.2020,

organizare și funcționare a unităților

(ROFUIP), aprobat

prin

ordinul

de

ministru

de
nr.

care reglementează organizarea și funcționarea unităților de

învățământ preuniversitar, în cadrul sistemului de învățământ din România.

2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN

2.1.Prezentare generală
Școala Gimnazială ”Artemiu Publiu Alexi” Sângeorz-Băi este singura școală gimnazială din orașul
Sângeorz-Băi, una din cele mai mari școli gimnaziale din județul Bistrița-Năsăud având ca structuri
arondate Școala Gimnazială Cormaia și Școala Primară Valea Borcutului. Funcționează ca formă de
învățământ de zi, într-un singur schimb
2.1.1 Date geografice
Școala Gimnazială „Artemiu Publiu Alexi” este situata in centrul orasului Sângeorz-Bai, renumita
statiune balneoclimaterica, aflata in partea de nord- est a judetului Bistrița-Năsăud, in bazinul superior al
Someșului Mare, intr-o mica depresiune la o altitudine de 435 m.
2.1.2. Prezentarea comunităţii
Sângeorz-Bai este un oraş al tradiţiei şi al culturii. Aşezat în nordul Transilvaniei, este un oras
statiune, statiune balneo-climaterică renumită pentru apele minerale care rivalizează cu apele minerale
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din KARLO-VIVARY din Cehia. Oraşul este situat la poalele MUNTILOR RODNEI , o zona pitorească cu
potențial turistic.
2.1.3 Dotări socio-culturale şi turistice ale zonei
Elevii sunt o parte a culturii oraşului şi contribuie la menţinerea vitalităţii lui.
În Orasul Sângeorz-Bai se află Liceul Teoretic „Solomon Halita”, Gradinita cu Program Prelungit,
Cresa, Casa de Cultura, Primaria,banca BRD.
In centrul statiunii se afla hotelul Hebe, cu o capacitate de 900 locuri, hotelul Someșul cu o
capacitate de 600 locuri, reprezentand locatii pentru turistii veniti din toate colturile tarii. La momentul
anului 2020, din păcate, cele 2 hoteluri private sunt închise din varii motive.
In apropiere, la o distanta de 15 km se afla Parcul Național al munților Rodnei.
2.1.4 Aspecte privind dezvoltarea economico-socială
Din punct de vedere economic, in orasul Sângeorz-Bai se afla sediul unor societati comerciale,
fabrici de tricotaje, laboratoare de cofetarie-patiserie, gatere, statii PECO, supermarket, farmacii, aducand
venituri la bugetul localitatii. Ocrotirea sanatatii populatiei este asigurata de 4 medici de familie, 3
stomatologi, 12 cadre medii sanitare, 1 cabinet medical scolar și unul stomatologic.

2.2. Istoricul învățământului sângeorzan
Anul 1733 marcheaza inceputurile invatamantului romanesc pe aceste meleaguri, pe langa biserici
si manastiri. Dupa 1746, satele au inceput a-si tine ca instructori pe asa numitii Ludimagisteri;la Singeorz
erau Anastasie Calugarul si Ion a Popii.
1766 -Se infiinteaza scolile poporale, numite triviale ( dupa cele trei obiecte care se
presdau:cititul,scrisul si socotitul )cu limba de predare romana.
1816 – SCOALA TRIVIALA din Maieru este mutata la Singeorz.Primii dascali: Ioan Salvan si Vasile
Pop.
1825-1826 – Se infiinteaza la Singeorz o a doua scoala numita SCOALA POPORALA NATIONALA, cu
caracter comunal, cu limba de predare romana.
1827- Ia fiinta SCOALA DE REPETITIE pentru elevii de la 12-15 ani, care erau obligati sa o
frecventeze in duminici si in sarbatori; de aici denumirea de SCOALA DE SARBATORI.
1837 – SCOALA TRIVIALA a fost transformata in SCOALA TRIVIALA GERMANA, in urma hotararii ca
in toate scoliile triviale sa fie introdusa limba germana.
1858- SCOALA TRIVIALA trece in grija Ordinului Episcopesc Greco-Catolic din Gherla.
1858-1860 – SCOALA POPULARA devine SCOALA POPULARA CONFESIONALA GRECO-CATOLICA.
1864 – SCOALA COMUNALA este inglobata in cea TRIVIALA, dezvoltandu-se la trei clase dupa
planul de invatamant al SCOLII NORMALE din NASAUD, cu limba de predare romana.
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1869- Are loc reorganizarea scolilor din Singeorz pe langa Fondul Scolar Central.
1885- SCOALA TRIVIALA isi pierde caracterul de CONFESIONALA luand denumirea de SCOALA
POPULARA ELEMENTARA FUNDATIONALA.
1890 – Se desfiinteaza definitiv SCOALA POPORALA ELEMENTARA FUNDATIONALA. Toate scolile
din Singeorz se contopesc in SCOALA CONFESIONALA, cu 4 clase si 4 cadre didactice.
1911- Se da in functiune vechiul local cu 10 Sali de clasa al actualului liceu.
1925 – 1930 – Functioneaza la Singeorz din initiativa lui Solomon Halita o SCOALA DE ARTE SI
MESERII, intr-un local propriu, ars intr-un mare incendiu in 1939.
1938 – Ia fiinta prima gradinita de copii cu un singur post, situatie care s-a mentinut pana in 1948.
1946-1947 – Se infiinteaza GIMNAZIUL UNIC, cu clasa a V-a care in urmatorii ani s-a extins la sapte
clase.
1948- Reforma invatamantului.
1952- Au luat fiinta scoli cu 4 clase in satele apartinatoare: Cormaia, Valea Borcutului si in Catunele
Lunca –Mare si Valea-Cutilor.
1953-1954 – A fost lichidat definitiv analfabetismul.
1960- Singeorzul este declarat oras.
1962 – Pe fondul vechiului gimnaziu se infiinteaza LICEUL DE CULTURA GENERALA cu profil realumanist, cu o clasa de 47 elevi si 12 profesori.
1965 – Se da in functie noul local al SCOLII GENERALE, cu 16 Sali de clasa.
1969 – Scoala Generala cu clasele I-IV Cormaia se transforma in SCOALA GENERALA CU 8 CLASE
1970 – Ia fiinta CASA PIONIERILOR, actualul CLUB AL ELEVILOR;
1975 – Se da in folosinta un nou local de scoala cu 12 sali de clasa (str.Teilor);
1976- Ia fiinta actualul CAMIN DE ZI cu 140 locuri si CRESA DE COPIII cu 100 locuri;
1977 – Liceul din Singeorz-Bai, intra in reteaua MICM cu profil industial mecanic.
1979 - Se da in folosinta localul SCOLII GENERALE CU CLASELE I-IV VALEA BORCUTULUI (
renovare);.
1983 – Jubileul sarbatoririi a 250 ani de scoala romaneasca la Singeorz-Bai (1733-1983);
2002 – Se sarbatoreste semicentenarul SCOLII DE LA VALEA BORCUTULUI (1952-2002)
2007 – SCOLII GENERALE SINGEORZ-BAI i se atribuie numele de SCOALA GENERALA „ARTEMIU
PUBLIU ALEXI” SINGEORZ-BAI, dupa numele marelui biolog prof. dr. ARTEMIU PUBLIU ALEXI, doctorand
in STIINTELE NATURALE

2.3 Analiza informațiilor
2.3.1 Elevi
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2.3.1.1 Dinamica populaţiei şcolare PJ
Anul şcolar

Nr băieți/fete

Număr total elevi

Învăţământ

Băieți

Fete

Învăţământ

primar

gimnazial

2016/2017

1242

645

597

697

545

2017/2018

1249

644

605

717

532

2018-2019

1246

646

600

710

536

2019-2020

1236

639

597

693

543

2020-2021

1242

627

615

694

548

2.3.1.2 Dinamica pe niveluri de învățământ PJ
Anul şcolar

2016/2017 2017/2018 2018/2019

2019/2020

2020/2021

Nr. clase nivel primar

33

33

33

32

31

Nr. clase nivel gimnazial

21

21

21

22

21

Total nr. clase realizate

54

54

54

54

52

Total nr. clase propuse

54

54

54

54

53

1

1

1

0,98

Număr

clase

realizate/ 1

număr clase propuse

2.3.1.3 Repartizarea claselor pe structurile arondate – an școlar 2020-2021
Structura

Număr

clase Număr

clase

primar/număr elevi gimnazial/număr elevi
Școala Gimnazială ”Artemiu Publiu Alexi”

24/571

Școala Gimnazială Cormaia

3/59

19/506
,

2

clase 2 simultane/42

simultan
Școala Primară Valea Borcutului

5/64

-

2.3.1.4 Repartizarea elevilor pe clase – an școlar 2020-2021
Nivelul

P

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

6/138

6,5/141

6,5/136

5,5/126 6,5/153 5,5/149 5,5/151 6/146 4/102

23

21,69

20,92

22,9

Număr
clase/număr
elevi
Media
clasă

pe

7

23,53

27,09

27,45

24,33

25,5

*valori maxime: primar 25, gimnazial 30

2.3.1.5

Situaţia la învăţătură în ultimii patru ani (promovabilitate la clasa și la evaluările

naționale cls a VIII-a)

Promovabilitatea la
Anul școlar

Evaluarea Națională
cls a VIII-a

Promovabilitate

Promovabilitate

Primar

Gimnazial

2015/2016

61,72

99,8%

91,2%

2016/2017

83,16%

99,6%

87,47%

2017/2018

77.5%

100%

88,51%

2018/2019

63,56

99,1%

89%

2019/2020

64,44

100%

100%

2.3.1.6 Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade școlare
Anul școlar

Premii-faza

Premii-faza națională

județeană
2016-2017

27

0

2017-2018

28

1

2018-2019

31

1

2019-2020

11

0

*în anul școlar 2019-2020 nu s-au desfășurat fazele județene ale olimpiadelor datorită
pandemiei cu Coronavirus
2.3.1.7 Situația repartizării pe licee/profiluri a absolventilor clasei a VIII-a
Admitere 2018
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Admitere 2018
70

64

60
50
40

30
20
20

13
7

10

2

1

Admitere 2018

6
1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

2

2

0

Admitere 2019

Admitere 2019
60
50
50
40

33

30
20
10

15
9
2

1

4

2

1

2

0

9

1

0

1

Serie1

2.3.2 Resurse umane
2.3.2.1 Repartizarea personalului

Repartizarea personalului didactic 2017-2018
PERSONAL DIDACTIC
CU ALTE SPECIALI-

DETASATI

NECALIFICAT

0

2

1

CU ALTE SPECIALI-

DETASATI

NECALIFICAT

0

1

0

CU ALTE SPECIALI-

DETASATI

NECALIFICAT

CALIFICAT
TITULAR

SUPLINI-

RATA

MOTIVELE

TOR

FLUCTUAŢIEI

FLUCTUAŢIEI

ZĂRI

CADRELOR
DIDACTICE %

66

12

16%

SUPLINIRI,

CATEDRE

REZERVATE, DETASARI

Repartizarea personalului didactic 2018-2019

PERSONAL DIDACTIC
CALIFICAT
TITULAR

SUPLINI-

RATA

MOTIVELE

TOR

FLUCTUAŢIEI

FLUCTUAŢIEI

ZĂRI

CADRELOR
DIDACTICE %

68

8

12%

SUPLINIRI,

CATEDRE

REZERVATE, DETASARI

Repartizarea personalului didactic 2019-2020

PERSONAL DIDACTIC
CALIFICAT
TITULAR

SUPLINI-

RATA

MOTIVELE

TOR

FLUCTUAŢIEI

FLUCTUAŢIEI

ZĂRI

10

CADRELOR
DIDACTICE %

66

12

20%

SUPLINIRI,

CATEDRE

0

0

1

REZERVATE, DETASARI

2.3.2.2 Situația ocupării posturilor
An școlar

Total norme

Didactic

Didactic auxiliar

Nedidactic

2017-2018

95,48

74,98

6

14,5

2018-2019

94,55

74,55

6

14

2019-2020

95,05

75,05

6

14

2020-2021

93,22

73,22

6

14

2.3.2.3 Încadrarea pe grade didactice
An școlar

Gradul didactic I

Gradul didactic II

Definitivat

Debutanți

2017-2018

41

16

15

9

2018-2019

43

10

17

7

2019-2020

43

9

19

7

2020-2021

42

9

18

10

2.3.2.4 Încadrarea cu titulari - an școlar 2020-2021
Funcția didactică

Titulari

Detașați

Suplinitori

Învățători

29

0

2

Profesori

37

0

12

11

2.3.3 Baza materială a școlii
2.3.3.1 Statutul clădirii, vârsta şi anul ultimei renovări

Anul construcţiei

Corpul A 1963
Corpul B 1975
Cormaia 1952
Valea Borcutului 1979

Anul ultimei renovări

Corpul A 2013 – renovarea acoperisului, geamuri termopan
Corpul B 2004 – reabilitare totală
2015– renovare coridoare parter/casa scărilor/săli de clasă
Valea Borcutului 2010-reabilitare parțială
2019 – reabilitare săli de clasă
Școala Cormaia – nu a fost cuprinsă în programe de reabilitare

2.3.3.2. Organizarea spaţiului şcolar
Școala Gimnazială Sîngeorz-Băi
Entitate spaţiu şcolar

Suprafaţă/m2

Nr.

Aprecierea stării

entităţi
Sală de clasă

42

2268

Bună

Cabinet pe discipline

3

160

Foarte bună

Laborator pe discipline

3

162

Bună

Sală de sport

2

275

Buna

Bibliotecă

1

66

Bună

Centru de informare şi

0

documentare
Cabinet metodic

1

12

Buna

Sală profesorală

4

74

Bună

Cabinet de asistenţă şi

1

24

Foarte bună

Cabinet de logopedie

1

12

Bună

Cabinet stomatologic

1

10

Foarte buna

consiliere

12

Sală TIC

1

66

Foarte buna

Cabinet medical

1

42

Foarte bună

Sală de festivităţi

1

66

Foarte bună

Școala Gimnazială Cormaia

Entitate spaţiu şcolar

Suprafaţă/m2

Nr.

Aprecierea stării

entităţi
Sală de clasă

8

Cabinet pe discipline

0

Laborator pe discipline

0

Sală de sport

0

Bibliotecă

0

Centru de informare şi

0

560

Bună

21

Bună

32

Bună

documentare
Cabinet metodic

0

Sală profesorală

1

Cabinet de asistenţă şi

0

consiliere
Cabinet de logopedie

0

Cabinet stomatologic

0

Sală TIC

1

Cabinet medical

0

Sală de festivităţi

0

Școala Primară Valea Borcutului

Entitate
şcolar

spaţiu

Nr.

Suprafaţă/m2

entităţi

13

aprecierea stării

Sală de clasă
Cabinet

6
pe

0

pe

0

420

Foarte bună

18

Bună

discipline
Laborator
discipline
Sală de sport

0

Bibliotecă

0

Centru de informare

0

şi documentare
Cabinet metodic

0

Sală profesorală

1

Cabinet

de

asistenţă

şi

0

consiliere
Cabinet

de

0

logopedie
Cabinet

0

stomatologic
Sală TIC

0

Cabinet medical

0

Sală de festivităţi

0

2.3.3.3 Calitatea construcţiei şcolare; întreţinerea spaţiilor exterioare şi a terenurilor existente
Corp A - Str Republicii 38
Starea clădirii
Categorie

Bună

Necesită
reparaţii minore

Aspect general

Bună

Necesită

reparaţii

semnificative

Da

Aspectul faţadei

Da

Acoperişul

Bună

Realizat 2013

Burlane şi jgheaburi

Bună

Realizat 2013

Uşi şi geamuri

Bună

Realizat 2013-2015
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Starea clădirii
Categorie

Bună

Necesită
reparaţii minore

Curăţenie

Bună

Antifonie, linişte necesară

Foarte bună

Ventilaţie, aerisire

Foarte buna

Curăţenia spaţiilor exterioare

Bună

Amenajarea curţii şi aspectul

Proastă

Necesită

reparaţii

semnificative

Da

ei
Existenţa

gardului

Bun

împrejmuitor
Amenajarea căilor de acces

Foarte bună

către şcoală
Sistem de siguranţă a elevilor

Bun

Sistem

monitorizare

video – realizat 2014
Sistem

de

siguranţă

a

Bun

materialului didactic

Corp B –Str Teilor
Starea clădirii
Categorie

Bună

Necesită
reparaţii minore

Necesită
semnificative

Aspect general

Bună

Da

Aspectul faţadei

Bună

Acoperişul

Proastă

Da

Burlane şi jgheaburi

Proastă

Da

Uşi şi geamuri

Buna

Da

Curăţenie

Bună

Antifonie, linişte necesară

Foarte bună

Ventilaţie, aerisire

Foarte buna

Curăţenia spaţiilor exterioare

Bună

15

reparaţii

Starea clădirii
Categorie

Bună

Necesită
reparaţii minore

Amenajarea curţii şi aspectul

Proastă

Necesită

reparaţii

semnificative
Da

ei
Existenţa

gardului

Foarte bun

împrejmuitor
Amenajarea căilor de acces

Bună

către şcoală
Sistem de siguranţă a elevilor

Bun

Sistem

Bun

de

siguranţă

a

Da

materialului didactic

Școala Gimnazială Cormaia
Starea clădirii
Categorie

Bună

Necesită
reparaţii minore

Necesită
semnificative

Aspectul faţadei

Proasta

Da

Acoperişul

Proasta

Da

Burlane şi jgheaburi

Da (înlocuire)

Uşi şi geamuri

Da

Curăţenie

Bună

Antifonie, linişte necesară

Bună

Ventilaţie, aerisire

Buna

Curăţenia spaţiilor exterioare

Bună

Amenajarea curţii şi aspectul

Proastă

Da

ei
Existenţa

gardului

Buna

Amenajarea căilor de acces

Bună

Da

împrejmuitor

către şcoală
Sistem de siguranţă a elevilor

Bun
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reparaţii

Starea clădirii
Categorie

Bună

Necesită

Necesită

reparaţii minore
Sistem

de

siguranţă

a

reparaţii

semnificative

Bun

materialului didactic

Școala Primară Valea Borcutului
Starea clădirii
Categorie

Bună

Necesită

Necesită

reparaţii minore
Aspect general

Bună

Aspectul faţadei

Bună

Acoperişul

Foarte bună

Burlane şi jgheaburi

Bună

Uşi şi geamuri

Foarte bună

Curăţenie

Bună

Antifonie, linişte necesară

Bună

Ventilaţie, aerisire

Buna

Curăţenia spaţiilor exterioare

Bună

Amenajarea curţii şi aspectul

Proastă

reparaţii

semnificative

Da

Da

Da-amenajare

ei

sport

Existenţa

gardului

Da

împrejmuitor
Amenajarea căilor de acces

Foarte bună

către şcoală
Sistem de siguranţă a elevilor

Bun

Sistem

Bun

de

siguranţă

a

materialului didactic

2.3.3.4. Încadrarea în normele de igienă şcolară a spaţiilor de învăţământ
Suprafaţa utilă/elev

Suprafaţa utilă
3107
17

Nr. elevi
1243

m2/elev
2,5

teren

%

din % din suprafaţa % din suprafaţa %

din

suprafaţa

totală

totală

suprafaţa

totală

bine

Satisfăcător

totală

foarte bine
Încălzire/temperatură

100%

Iluminat

100%

nesatisfăcător

Starea pavimentului

25%

Starea uşilor şi a

10%

ferestrelor
Aerisire naturală

100%

Microclimat

100%

(umiditate, zgomot)
Condiţii
pentru

ergonomice

100%

organizarea

lecţiilor în laboratoare,
cabinete,

ateliere

şcolare

2.3.3.5 Utilizarea spaţiilor
Indicatori de utilizare
Indicele de utilizare a

A

B

Nr. claselor de elevi

Nr.

spaţiilor cu destinaţie pentru
învăţământ
Număr de schimburi în

56

suprafeţei educaţionale

Nr.

56

1

Elevi/m2

educaţională total
elevi
3107

981

3,16

20122013
1193

18

2,60

Nr.
clase/sală

1 schimb /zi

Suprafaţa

spaţiilor

funcţionale

care funcţionează şcoala
Gradul de ocupare a

A/B

2013-

2,52

2014
1228
2014-

2,44

2015
1243

2.3.3.6 Dotarea cu principalele echipamente de comunicare şi IT
Telefon

fax

Calculator în stare

Copiator

de funcţionare
Număr
total
4

1 70

TV

şi

video

Radio
Casetofon
CD Player

Conectate
la internet
70

5

3

5

2.3.3.7 Dotare şi utilizare bibliotecă şcolară
Indicatori de dotare şi utilizare
a. Fondul de
carte

Nr. de volume

Nr. de volume

cu achiziţionate în uzate moral

relevanţă

Nr. de volume
uzate fizic

Număr total de
volume

ultimii 3 ani

educaţională şi

-

1273

3275

21975

Nr. seturi de

Nr. mediu de

Gradul de uzură

Gradul

culturală
b.

Manuale

utilizate

în manuale

şcoală

clase

ce

le

utilizare

utilizează

c. Abonamente

1250

55

Nr. de publicaţii

Nr.

publicaţii

de

abonamente

30%

100%

Nr. mediu de

Nr. mediu de

elevi cititori de profesori cititori
publicaţii

d.

de

Utilizarea

fondului de carte

1

1

% elevi cititori

%

de publicaţii

34
profesori

cititori

Grad
utilizare
carte

19

12
de

Durata

fond de

medie

utilizare

a

spaţiilor

de

lectură
60%

70%

80%

4 ore/zi

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 care cuprinde norme privind
activitatea elevilor, cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar și nedidactic.
Climatul organizaţiei şcolare este unul 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.

3.1 Relaţii dintre diferite categorii de personal
În relaţia director – profesori, profesori – profesori:
- S-a constituit o conducere democratică cu luarea deciziilor în comun. Are loc consultarea
permanentă a şefilor de arii curriculare. Se acceptă propunerile şi iniţiativele profesorilor;
- În cadrul colectivului de profesori există, indiferent de vârstă şi specialitate, colaborare, spirit de
echipă şi atmosferă propice desfăşurării procesului instructiv – educativ.
În relaţia director – personal administrativ, profesori, celelalte categorii de personal:
- Se constată respectarea sarcinilor de serviciu, ierarhia este acceptată şi respectată;
- Consiliul de administraţie apreciază contribuţia personalului şi o stimulează;
- Colaborarea profesori – personal administrativ asigură realizarea condiţiilor optime pentru
desfăşurarea întregii activităţi didactice.
În relaţia şcoală – părinţi:
- Se manifestă o colaborare bună între părinţi şi comitetele de părinţi, respectiv între conducerea
şcolii şi Comitetul de părinţi pe şcoală, care se implică în organizarea şi buna desfăşurare a activităţii
şcolare şi extraşcolare, mai ales pentru atragerea surselor extrabugetare necesare bunului mers al vieţii
şcolii. In anul scolar 2012/2013 s-a constituit Asociatia Parintilor Scolii Generale „Artemiu Publiu Alexi”
Singeorz-Bai, cu personalitate juridica, 25 de parinti fiind membrii fondatori.
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În relaţia Consiliul de administraţie – Consiliul elevilor:
- Consiliul elevilor este antrenat în rezolvarea problemelor referitoare la respectarea
Regulamentului de ordine interioară, organizarea unor activităţi extraşcolare cu caracter sportiv, culturalartistic şi distractiv, asigurarea în mediul elevilor a unui climat de colegialitate şi prietenie.
Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.
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3.2 Relaţia şcolii cu comunitatea
Reprezentant

Rol

Program de colaborare / Nivel de Probleme identificate

comunitate

protocol de parteneriat/ implicare
activitate de sprijin

Părinţii

a) sprijină unitatea de învăţământ în activitatea

Acord de parteneriat

Bun

1) Nu toţi părinţii se

de consiliere şi de orientare socio-profesională a între şcoală, părinţi şi

implică în colaborarea cu

elevilor;

şcoala:

elevi

b) sprijină unitatea de învăţământ în organizarea

2) Nevoia de îmbunătăţire

şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;

a

c) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea

psihopedagogice

condiţiilor de studiu pentru elevii clasei;

financiare

sau

materiale,

a

părinţilor;

d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin
contribuţii

pregătirii

3) nevoia unei mai bune

susţin

informări/cunoaşteri si a

programe de modernizare a activităţii educative şi

unei participări mai active în

a bazei materiale din clasă şi din şcoală.

viaţa şcolii;

e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în

4)

nevoia

atragerii

întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei

parintilor ai caror copii sunt

materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ

cu

cerinte

educationale

speciale;
Consiliul local

Consultări şi activităţi
Susţinerea programelor de dezvoltare;

de

Susţinerea activităţilor extracurriculare

hotărârilor CL
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sprijin

pe

baza

Bun

Nevoi

suplimentare

întreţinere
materiale;

a

de
bazei

Primăria

Propune proiecte de hotărâri CL şi urmăreşte
aplicarea acestora;

Pregătirea în comun a

Bun

bugetului anual;

Partener în proiecte de colaborarea şi dezvoltare;

Nevoi

suplimentare

întreţinere

-stabilirea nevoilor de

a

de
bazei

materiale;

investiţii
Reprezentanti ai
comunităţii

în

consiliul

de

Ţine legătura cu CL

Susţine proiectele de

Bun

dezvoltare a şcolii în CL

Nevoia de a cunoaste mai
bine a problemelor scolii;

administraţie
Reprezentanti ai
părinţilor

în

consiliul

de

Ţine legătura cu CRP

Susţine proiectele de

Foarte

dezvoltare a şcolii în CRP bun

Nevoia de a conlucra cu
toti parintii elevilor, inclusiv
cu parintii din structuri.

administraţie

4. DIAGNOZA ȘCOLII GIMNAZIALE ”ARTEMIU PUBLIU ALEXI” SÎNGEORZ-BĂI
4.1 Sistemul de învățământ din orașul Sîngeorz-Băi
Rețeaua de învățământ din orașul Sîngeorz-Băi cuprinde următoarele instituții:
- Liceul Teoretic ”Solomon Haliță”
- Școala Gimnazială ”Artemiu Publiu Alexi” cu două structuri arondate: Școala Gimnazială Cormaia și Școala Primară Valea
Borcutului
- Clubul Copiilor
- Gradinița cu program normal – 7 grupe
4.2. Analiza PESTE
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DOMENIUL
POLITIC

CONTEXTUL
- Strategia de dezvoltare a orașului Sîngeorz-Băi asumată de Consiliul Local al orașului (anul
2015) trasează direcții de dezvoltare pe termen mediu și lung care obligă școlile la realizarea acelor
obiective
- Administrația publică locală sprijină material sporadic școala, toate cheltuielile materiale
fiind suportate din bugetul școlii.
- Lipsa de continuitate a măsurilor de reformă la nivelul ministerului
- Există politici integratoare pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale

ECONOMIC

- Economia orașului este orientată pe industria ușoară, construcții și agricultură. Există un mare
potențial turistic și va reprezenta pe viitor o componentă importantă a economiei locale
- Lipsa locurilor de muncă
- Activități economice reduse – majoritatea părinților sunt agricultori, muncitori în construcții
și în prelucrarea lemnului
- Interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru unitatea
noastră este scăzut şi implică demersuri greoaie din partea scolii, concretizate de multe ori în
activităţi puţin profitabile
- În unitatea noastră şcolară există mulți elevi cu o situaţie materială modestă, proveniţi
din familii defavorizate, acest lucru având relevanţă asupra interesului acestor elevi pentru
scoală

SOCIAL

- Venituri mici ale familiilor elevilor
- Relaţii bune cu părinţii şi comunitatea locală
- Lipsa locurilor de muncă
- Număr mare de părinți plecați la muncă în străinătate și în alte zone ale țării
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- În şcoală există acte nesemnificative de violenţă şi alte abateri comportamentale; există
o colaborare bună cu poliția concretizată prin Planul local comun de acțiune
TEHNOLOGIC

- 3 clădiri funcționale care necesită parțial reparații
- Acces la internet, Tv
- Clădirea Școlii Gimnaziale Cormaia necesită reabilitare totală – lipsă apă, canalizare, încălzire
centrală

ECOLOGIC

- Este o zonă fără unităţi industriale poluante
- Media de spații verzi amenajate per cap de locuitor în Sîngeorz-Băi este de 44,3 m2, cu mult
peste valoarea minimă recomandată de legislația europeană 26 m2/locuitor.

4.3 Analiza SWOT
Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la tehnica SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern,
pe următoarele paliere: Curricular, resursele umane, resursele materiale şi financiare și relaţiile cu comunitatea

4.3.1 Oferta curriculară
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Pentru fiecare nivel de şcolarizare există material curricular
corespunzător

- Valorificarea necorespunzătoare a potenţialului elevilor
datorită lipsei de interes a unor cadre didactice pentru

- Existența programelor adaptate pentru elevii cu cerințe educaționale dezvoltarea şi diversificarea activităților școlare și
speciale

extrașcolare;
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- Existenţa unor cursuri opţionale în specializările solicitate de elevi;

- Rezultatele obținute la Evaluarea Națională sub media

- Evaluarea cunoştinţelor elevilor bazată pe un sistem propriu de testare națională și județeană
şi simulare a examenelor naţionale în scopul parcurgerii ritmice a - dificultatea structurării competențelor insuficient
materiei şi a familiarizării elevilor cu metodologia de examen
- Pregătire suplimentară

pentru

dezvoltate în anul școlar precedent

Evaluarea Naţională, olimpiade şi - dificultatea adaptării activităților on-line pentru elevii cu

concursuri şcolare

tulburări de învățare

- Rezultate bune la examenele naţionale, concursuri şi olimpiade şcolare; - lipsa dispozitivelor personale pentru fiecare elev care
- Funcționarea Centrelor de excelență în școală pentru elevii capabili de trebuie să participe la activități didactice on-line;
performanță – matematică și fizică

- demers didactic preponderent frontal, care nu dezvoltă

- participarea la diverse concursuri județene și naționale;

competențele cheie

- implementarea proiectului POCU ”Proces educațional optimizat prin - Deschidere interdisciplinară încă modestă;
- Reticența față de nou și schimbare a unor cadre didactice

activități de mentorat în școlile bistrițene”

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- existența ghidurilor pentru 16 discipline și pentru învățământul
primar

și

- Planul de învăţământ şi programele şcolare prea

preșcolar: Repere metodologice pentru consolidarea încărcate la anumite discipline centrează actul educativ pe

achizițiilor din anul școlar 2019 -2020;

aspectul informativ, teoretic în defavoarea celui formativ;

- Flexibilizarea curriculumului ca urmare a generalizării învăţământului - Suprasolicitarea elevilor datorită numărului mare de ore;
de zece clase;

- Desele modificări ale strategiilor curriculare privind

- Acces rapid la informaţiile privind dinamica curriculumului;

evoluţia învăţământului pe termen mediu şi lung;

la eficientizarea procesului instructiv;

-

- elaborarea noilor programe scolare;

instituţională ;
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Inexistenţa

unui

sistem

naţional

de

evaluare

- Interesul manifestat de unele organizaţii civice în domeniul
educaţional;

4.3.2 Resurse umane
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Personal didactic calificat în procent de 98 %

- Fluctuaţie de personal la anumite catedre

- Număr mare de cadre didactice titulare cu gradele didactice I și II

- lipsa competențelor digitale ale unor cadre

- Ponderea cadrelor didactice titulare este de 81 %; Grad I 46 %, Grad didactice;
II 15 %, def. 27 %

- impact scăzut la clasă al programelor de

- Existenţa unui corp profesoral de calitate, implicaţi în activităţi de

formare urmate de cadrele didactice;

formare continuă, cu credite profesionale transferabile;
- Preocupări pentru cercetare, participare cu lucrari de specialitate la
diferite simpozioane la nivel judeţean, naţional şi internaţional;

- lipsa de interes a unor cadre didactice în ceea ce privește
propria formare pentru activități în mediul virtual, cu impact

- Buna colaborare între serviciul secretariat-contabilitate-administrativ
şi cadrele didactice;

asupra calității actului
educațional;

- Număr tot mai mare de profesori implicaţi în activităţi de colaborare
internă şi externă;

- Preocuparea insuficientă pentru promovarea imaginii şcolii
şi mediatizarea rezultatelor;

- Activităţi extraşcolare diversificate, in funcţie de interesele elevilor;

- demers didactic preponderent frontal
- Insuficienta pregătire metodică a cadrelor didactice
debutante;
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- reticențe la implementarea standardelor de calitate,
formalism în activitatea CEAC
- Lipsa de interes a unor cadre didactice privind activităţile
extracurriculare ;
- Inerţia unor cadre didactice la schimbările provocate de
reformă;
- Prezența formalismului în activitatea comisiilor constituite
la nivelul școlii;
- Slaba motivare a cadrelor didactice având în vedere
salariile mici;
- Implicarea insuficientă a elevilor în proiectarea activităţii
şcolii;
OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- Posibilitatea implicării în programe de cooperare județene, regionale,

- lipsa competențelor digitale ale unor cadre didactice

naționale și internaționale;

- Scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu, ca urmare a

- trecerea în on-line a tuturor programelor de formare profesională perturbărilor apărute în sistemul de valori ale societăţii;
asigură posibilitatea participării cadrelor didactice;
- Scăderea interesului absolvenţilor de învăţământ superior
- Posibilităţi multiple de a accede la informaţii ştiinţifice şi metodice de pentru meseria de dascăl, ca urmare a nivelului scăzut al
ultimă oră;

salariilor cadrelor didactice;

- Cresterea populatiei de varsta scolara prin introducerea clasei - Ieşirea din sistemul de învăţământ a unor cadre didactice
pregatitoare;

tinere şi foarte bine pregătite profesional;
- Iesirea la pensie a unor cadre didactice bine pregatite
profesional;
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-Responsabilitate în organizarea și desfășurarea concursului de
ocupare a catedrelor vacante/rezervate la nivel național/unitate,
promovând competența

4.3.3 Resurse materiale şi financiare
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Școala are o bază materială bună: 56 săli de clasă, 4 laboratoare, o sală de - Starea precară a clădirii Școlii Gimnaziale Cormaia
sport, cabinet consilier școlar, 2 cabinete metodice, club;

- Lipsa unei săli de sport la învățământul primar și la

- Localurile școlii dotate cu echipamentele necesare: copiatoare, structurile arondate;
calculatoare, imprimante
- pregătire foarte bună a unităților de învățământ din

- lipsa autorizațiilor de funcționare în unele unități de
perspectiva învățământ (de la DSP sau ISU);

respectării ordinului comun MEC/MS nr. 5487/1494/2020, în vederea - Laboratoare insuficiente
debutului anului școlar 2020-2021

- Nevalorificarea la maxim a resurselor materiale;

- Amenajarea majorităţii sălilor de clasă cu mobilier nou, modern, adaptat - Uzura fizică şi morală a unor materiale didactice;
vârstei elevilor şi adecvat unor activităţi interactive;

- Terenuri de sport insuficiente;

- Funcţionarea unei biblioteci dotate cu 21975 volume;

- Prezenţa în insuficientă măsură a unor surse de venituri

- Conectate la internet a tuturor clădirilor;

proprii-extrabugetare;

- Volumul mare al materialului didactic existent în cabinete şi laboratoare; - Număr insuficient de laptop-uri și camere video
performante pentru a susține învățământul on-line din sala
de clasă
OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

29

- Existența studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru - Viteza mare în uzura morală a aparaturii electronice şi
construirea unei noi școli la Cormaia: clădire nouă cu 9 săli de clasa, informatice;
cabinete, sală de sport, teren de sport, parc, precum și a proiectului de - Deteriorarea rapidă a mobilierului;
reabilitare totală a școlilor primară și gimnazială și dotarea cu materiale
- existența

cadrului

legislativ

- administrarea necorespunzătoare a resurselor materiale

oportun achizițiilor, prin Ordonanța şi financiare existente

de urgență nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru - Descentralizarea sistemului financiar;
alocarea
desfășurării

de

fonduri

externe nerambursabile

necesare - Modificări legislative în domeniul financiar;

în condiții de prevenție a activităților didactice aferente

anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus
SARS- CoV-2;
- Sprijinul primit din partea organelor administraţiei locale şi centrale
contribuie la modernizarea bazei materiale
- Politica managerială bazată pe o colaborare strânsă cu Comitetul
Reprezentativ al Părinţilor Asociatia Parintilor’’ contribuie la identificarea
unor surse de finanţare extrabugetare;

4.3.4 Relaţiile cu comunitatea
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PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Colaborarea eficientă cu I.S.J Bistrita – Nasaud cu autorităţile locale şi - Numărul mic de organizaţii civice, în special ONG-uri,
cu familiile elevilor;

care colaborează cu şcoala;

- implementarea proiectului POCU ”Proces educațional optimizat prin - Absenţa unei preocupări sistematice privind implicarea
activități de mentorat în școlile bistrițene”

părinţilor în stabilirea obiectivelor generale şi a ofertei

- alocarea de fonduri de la bugetul local pentru premierea elevilor cu educaţionale;
rezultate la concursuri și olimpiade

- Aportul mass-mediei la creşterea violenţei fizice şi

- Colaborarea cu instituţii din comunitatea locală, cu unităţi şcolare din verbale în rândul tinerilor;
judeţ și din ţară;

- Insuficienta preocupare a unor cadre didactice pentru

- Derularea proiectelor şcolare in cadrul comunitatii

realizarea unor proiecte de colaborare europeană;

- Consilierea individuală şi de grup a elevilor şi părinţilor;

- Slaba implicare în realizarea unor proiecte cu finanţare la
nivel instituţional;

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- Interesul manifestat de părinţi privind educaţia elevilor şi asigurarea

- Accentuarea efectelor negative în educaţia elevilor

unor condiţii optime de desfăşurare a activităţii şcolare;

datorită unei comunicări tot mai dificile cu familia;

- Promovarea școlii prin intermediul site-ului școlii;

- Ofertele educative mai dinamice oferite de alte

- Deschiderea spre colaborare a unor şcoli din diferite ţări europene;

organisme cu preocupări educaţionale;

- Parteneriatul cu şcoli din diverse ţări asigură actului educaţional o - Imposibilitatea asigurării siguranţei individului de către
dimensiune europeană;

organismele comunităţii;

- Numărul mare de părinţi tineri;
- Numărul mare de ONG-uri care atrag fonduri pentru activităţi didactice
extraccuriculare;
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4.4 Analiza de nevoi

COMPONENTA

PRINCIPALELE NEVOI IDENTIFICATE
•

Cresterea procentului de promovabilitate la Examenele Nationale;

•

Sistematizarea și recuperarea materiei din sem II al anului școlar 2019-

2020-plan de recuperare
•

Aplicarea programelor de sprijin a elevilor cu cerințe educaționale

speciale;
CURRICULUM

•

Diversificarea cursurilor opţionale şi stabilirea acestora în funcţie de

cererea elevilor si parintilor;
•

Creşterea numărului de premii la olimpiade şi concursuri;

•

Dezvoltarea activităţilor interdisciplinare;

•

Proiectarea şi aplicarea unei evaluări sistematice;

•

Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice

•

Consolidarea unui corp profesoral de calitate prin activități de învățare

pe tot parcursul vieții;

RESURSE UMANE

•

Sprijinirea elevilor în situația de abandon școlar;

•

Dezvoltarea de programe pentru pregătirea metodică a cadrelor

didactice debutante - Activitatea de mentorat;
•

Sporirea interesului tuturor cadrelor didactice privind activităţile

extracurriculare şi extraşcolare;

RESURSE MATERIALE ŞI
FINANCIARE

RELAŢII COMUNITARE

•

Implicarea în mai mare măsură a elevilor în activitatea şcolii;

•

Construirea terenurilor de sport – amenajarea curților/sălii de sport;

•

Achizitionarea de materiale didactice și tehnică IT/softuri educaționale;

•

Dezvoltarea sistemului de supraveghere video pentru mărirea

siguranței elevilor în școală;
•

Amenajarea de noi laboratoare/cabinete ( biologie, limbi străine);

•

Atragerea de fonduri extrabugetare;

•

Dezvoltarea proiectelor comunitare;

•

Realizarea de proiecte tip „Erasmus”;
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•

Implicarea părinților/elevilor în dezvoltarea proiectelor culturale și
extrașcolare;

•

Intensificarea preocupărilor pentru promovarea imaginii şcolii şi
mediatizarea rezultatelor;

5. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ȘCOLII
5.1 Viziunea și misiunea școlii

VIZIUNEA
Școala Gimnazială ”Artemiu Publiu Alexi” Sîngeorz-Băi susține asigurarea unui sistem de învățământ
de calitate, performant, incluziv și eficient. Promovează valori și practici democrate care să asigure un
climat propice dezvoltării competențelor și aptitudinilor elevilor.

MISIUNEA
Misiunea şcolii este să ofere elevilor posibilitatea de a-şi contura personalitatea, de a-şi exprima
deschis opiniile, de a-și asigura pregătirea în a deveni cetățeni activi și eficienți în societate. Școala va
sprijini fiecare elev să se dezvolte în funcție de interesul și motivația personală astfel încât traiectoria lui
socială și profesională să crească spre succes.
VALORILE URMĂRITE
- Flexibilitate la schimbare
- Responsabilitate și eficiență
- Colaborare
- Promovarea unui management transformațional
- Respect pentru toți factorii educaționali: elevi, cadre didactice, părinți, comunitate

SIGLA ȘCOLII
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5.2 Ținte strategice
Țintele strategice derivă din viziunea școlii și reprezintă intențiile majore ale colectivului de cadre
didactice, ale părinților, ale elevilor și ale comunității sîngeorzene. Ţintele strategice sunt rezultatul
analizei S.W.O.T. şi reprezintă direcțiile majore care trebuie urmate prin care se va îndeplini misiunea
şcolii și reprezintă domeniile pe care şcoala noastră doreşte să le dezvolte sau după caz să le
îmbunătăţească.
Ţintele strategice stabilite pe baza diagnozei mediului intern şi extern, având ca reper misiunea
şcolii, sunt stabilite raportat la cele patru domenii analizate:

Țintă prioritară în contextul pandemiei cu Covid-19 – Menținerea în școală a unui climat de
siguranță fizică și psihică pentru elevi și personal

A. Dezvoltarea curriculară
Ținta A – Implementarea eficientă a noului curriculum național
B. Dezvoltarea resurselor umane
Ținta B – Formarea cadrelor didactice în scopul folosirii noilor tehnologii pentru facilitarea
învățării în învățământul on-line
C. Dezvoltarea bazei materiale
Ținta C – Dotarea cu materiale didactice care să asigure condiții optime pentru desfășurarea
învățământului on-line
D. Dezvoltarea relațiilor comunitare
Ținta D – Promovarea unei imagini pozitive a școlii în comunitate

5.3 Opțiuni strategice
Opțiunile strategice vizează atingerea țintelor propuse plecând de la punctele tari și oportunitățile
constatate în diagnoză, urmărind compensarea slăbiciunilor și evitarea amenințărilor.

Ținta prioritară: Menținerea în școală a unui climat de siguranță fizică și psihică pentru elevi și
personal.
Opțiunea strategică
Asigurarea unui mediu fizic sănătos, în contextul crizei sanitare și diminuarea efectelor acesteia
asupra elevilor, cadrelor didactice și întregului personal.
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Direcții de acțiune
Desfășurarea
inspecțiilor
tematice vizând problematica
siguranței în școală.
Dezvoltarea personală și socioemoțională a elevilor.
Eficientizarea comisiei de
prevenire și eliminare a
violenței, faptelor de corupție și
a discriminării în mediul școlar
și promovarea interculturalității
Activițăți non-formale care să
dezvolte
sensibilitatea
la
inegalități în sala de clasă și
comunitate.

Obiectiv
Monitorizarea
respectării
măsurilor de protecție în
instituție.
Cultivarea responsabilității
social-civice, a implicării și a
toleranței în rândul elevilor.
Diminuarea fenomenului de
bullying în școală și în afara
ei.

Responsabili
Director/director adjunct

Director/director adjunct
Învățători/Diriginți
Consilier școlar
Director/director adjunct
Membrii comisiei
Consilier școlar

Desfășurarea
activităților Director/director adjunct
educative folosind metode Învățători/Diriginți
de educație non-formală și Consilier educativ
realizând reflecția asupra
celor învățate care să
conducă la incluziune socială
și să combată discriminarea.

Ținta A – Implementarea eficientă a noului curriculum național
Opțiuni strategice
a) Activități remediale/de recuperare pentru competențele din programele școlare neatinse în anul
școlar 2019-2020 în perioada pandemiei
Direcții de acțiune
Dezvoltarea competențelor
insuficient structurate în
semestrul al II-lea al anului școlar
2019-2020.
Monitorizarea activităților de
recuperare/remediere a
conținuturilor insuficient/deloc
consolidate.

Obiectiv
Dezvoltarea competențelor
specifice neformate din
cadrul programelor școlare.

Responsabili
Comisia de curriculum

Asigurarea egalității de
șanse în rândul elevilor.

Director/director adjunct
Comisia de curriculum

b) Orientarea activităţii didactice pe învăţarea centrată pe dezvoltarea competențelor elevului;
Direcții de acțiune
Activități în cadrul catedrelor
având ca tematică programa
școlară.

Obiectiv
Cunoașterea programei
școlare. Eliminarea lucrului
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Responsabili
Comisia de curriculum

Elaborarea de resurse
educaționale deschise.
Organizarea de activități comune
în cadrul catedrelor.

excesiv cu
manualul/auxiliarul.
Crearea unei baze de date
personale/disciplină cu
resurse educaționale
Transfer de bune practici.

Director/director adjunct
Comisia de curriculum
Cadrele didactice
Comisia de curriculum

c) Adaptarea curriculumui pentru sprijinirea elevilor cu cerințe educaționale speciale/tulburări de
învățare;
Direcții de acțiune
Elaborarea planului de activități
remediale.

Adaptarea curriculară
pentru elevii cu CES la toate
disciplinele.

Obiectiv
Dezvoltarea competențelor
elementare/de bază pentru
elevii cu tulburări de
învățare.
Asigurarea accesului la
educație pentru elevii
certificați cu CES.

Responsabili
Director/director adjunct
Comisia de curriculum

Director/director adjunct
Comisia de curriculum
Cadrele
didactice/Învățătorii

Ținta B – Formarea cadrelor didactice în scopul folosirii noilor tehnologii pentru facilitarea învățării
în învățământul on-line
Opțiuni strategice
a) Pregătirea resursei umane pentru susținerea de activități on-line, în scopul creșterii calității
activităților didactice
Direcții de acțiune
Participarea cadrelor didactice la
cursuri de formare.
Consilierea cadrelor didactice în
utilizarea suitei Google.

Obiectiv
Dezvoltarea competențelor
digitale ale cadrelor
didactice
Utilizarea platformei de
către cadrele didactice.

Responsabili
Director/director adjunct
Comisia de curriculum
Director/director adjunct
Comisia de curriculum

b) Digitizarea documentelor școlare
Direcții de acțiune
Obiectiv
Utilizarea tehnologiei în
Realizarea portofoliului
colectarea datelor şi stocarea lor. digital. Crearea unei baze
comune de resurse
educaționale.

Responsabili
Director
Comisia de curriculum
Cadrele didactice

Ținta C – Dotarea cu materiale didactice care să asigure condiții optime pentru desfășurarea
învățământului on-line
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Opțiunea strategică
Utilizarea eficientă a bugetului școlii și atragerea de fonduri prin proiecte POIM, POC și POR
Direcții de acțiune
Achiziționarea de dispozitive
digitale pentru toate sălile de
clasă.
Depunerea de proiecte în
parteneriat cu UAT Sângeorz-Băi
în vederea achiziționării de
materiale didactice/dispozitive
digitale.

Obiectiv
Dotarea fiecărei săli de clasă
cu laptop și camere video.
Dotarea sălilor de clasă cu
dispozitive digitale.

Responsabili
Director/director adjunct
Administrator de
patrimoniu/financiar.
Director

Ținta D – Promovarea unei imagini pozitive a școlii în comunitate
Opțiunea strategică
Dezvoltarea relațiilor cu comunitatea și transferul rezultatelor învățării în comunitate
Direcții de acțiune
Promovarea parteneriatelor
educaționale în domenii de
interes pentru școală și
beneficiarii acesteia
Antrenarea elevilor în activităţile
educative extraşcolare, în acord
cu nevoile şi interesele acestora

Scrierea şi implementarea
proiectelor/programelor școlare
și extrașcolare bazate pe
promovarea și cultivarea valorilor
comunitare.

Obiectiv
Cooperarea
interinstituțională în
vederea susținerii educației
permanente în unitățile de
învățământ
Formarea atitudinilor
pozitive și a
comportamentelor
dezirabile în rândul elevilor
atât în școală, cât și în afara
ei.
Crearea unor contexte
relevante de învățare în
școală și în afara ei

Responsabili
Director/director adjunct
Consilier educativ

Director/director adjunct
Consilier educativ

Director/director adjunct
Consilier educativ

5.4 Resurse strategice
R.1 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
R.2 Resurse materiale şi financiare: material curricular (planuri de învățământ și programe școlare,
auxiliare curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare);
materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, birotică şi consumabile; materiale de informare
privind implementarea de proiecte; rețea de calculatoare, echipamente IT, softuri educaționale;
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R.3 Resursele informaționale sunt reprezentate legislația specifică: site MEC, site ARACIP, site ISJBN,
legislație actualizată;
R.4 Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, metodiști, formatori,
mentori din cadrul școlii ;
R.5 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din
perspectiva unei dezvoltări școlare durabile și pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;
R.6 Resurse de autoritate şi putere: ISJBN, MENCȘ, Primăria, Consiliul local.

5.5 Rezultatele așteptate
DOMENIUL

REZULTATELE AȘTEPTATE

DEZVOLTAREA

- Rezultate bune şi foarte bune la evaluările naționale;

CURRICULARĂ

- Progresul fiecărui elev al școlii;
- Creșterea premiilor la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale;
- Creșterea motivației elevilor pentru școală, ca urmare a utilizării unor metode
interactive de predare-învățare;
- Creșterea gradului de implicare a elevilor în propria lor instruire;
- Inovarea strategiilor didactice prin integrarea noilor tehnologii în procesul instructiveducativ;
- Scăderea ratei absenteismului și a abandonului școlar;

DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE

- Valorificarea eficientă a resurselor umane în vederea obţinerii de rezultate şi mai
bune printr-un management de calitate;
- Creșterea interesului elevilor pentru școală, măsurat în rezultate școlare bune și
foarte bune, procent de promovabilitate în creștere și scăderea ratei absenteismului;
- Creșterea gradului de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în
predare-învățare;
- O relaţie mai bună a școlii cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;
- Dezvoltarea deprinderilor elevilor de utilizare a sistemelor de calcul şi a unor produse
software de largă răspândire;
- Creșterea capacităţii de comunicare a elevilor utilizând mijloacele specifice unui
sistem informaţional;
- Implicarea cadrelor didactice în actul decizional;
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DEZVOLTAREA -

Colaborarea cu autoritățile locale pentru depunerea proiectelor pe POIM, Poc și POR

BAZEI

-

Un local de școală modern și primitor pentru toți elevii comunității

MATERIALE

-

Interes crescut din partea cadrelor didactice în folosirea mijloacelor materiale ale
şcolii;

-

Dotarea cu materialele necesare desfășurării procesului educațional la nivelul tuturor
catedrelor;

-

Extinderea rețelei de calculatoare a școlii și existența resurselor educaționale digitale;

DEZVOLTAREA -

Elaborarea de proiecte pentru mobilități de formare Erasmus plus KA1 și proiecte de

RELAŢIILOR

parteneriat strategic KA2;

COMUNITARE -

Implementarea și derularea parteneriatelor cu diferite instituții locale, județene,
naționale și europene;

-

Crearea și menținerea unui climat sănătos, curat şi plăcut în şcoală, propice
desfăşurării procesului instructiv educativ;

-

Formarea şi dezvoltarea la elevi a deprinderilor de economisire, curăţenie şi protejare
a mediului;

-

Creșterea prestigiului școlii în cadrul comunității prin diseminarea activităților și
rezultatelor proiectelor implementate.

5.6 Programe de dezvoltare pentru realizarea misiunii

ȚINTA

NR.
CRT.

DOMENIUL

PROGRAME PROPUSE
P.1 Program de creștere a calității activității de

STRATEGICĂ
A

predare-învățare-evaluare și a randamentului
1.

Dezvoltarea

școlar;

currriculară

P.2 Program de îmbunătățire a condițiilor de
studiu și de siguranță;

Dezvoltarea

2.

P.1 Program de dezvoltare a resurselor

resurselor

umane axat pe dezvoltarea competențelor

umane

digitale;
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B

3.

4.

Dezvoltarea

bazei

P.1 Program de modernizare și îmbogățire a

materiale

bazei materiale;

Dezvoltarea relaţiilor

P.1 Program de dezvoltare a educației non-

comunitare

formale;

C

D

P.2 Program de dezvoltare a parteneriatelor
europene.

6.Implementarea, monitorizarea și evaluarea

Implementarea proiectului se bazează pe realitatea şcolii la începutul anului şcolar 2016-2017, pe
informaţiile obţinute din rapoartele responsabililor de comisii, din informaţii provenite de la cadre
didactice, din literatura de specialitate în management educaţional. Pentru realizarea obiectivelor
propuse se cere o bună orientare şi mobilizare a resurselor umane şi material-financiare, dar pot apărea
şi condiţionări externe favorabile sau nefavorabile, neanticipate, conjuncturale.
Directorul școlii este răspunzător de realizarea obiectivelor din PDI și are datoria de a stabili direcțiile
de acțiune și de a interveni cu măsuri de optimizare a acestora. Se vor monitoriza rezultatele obţinute în
toate etapele de aplicare a PDI. 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 extern, nivelul costurilor, oportunitatea
continuării/ dezvoltării/diversificării acțiunilor. Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale,
şedinţele cu părinţii şi ale Consiliului de administraţie.
Planurile operaționale vor fi monitorizate de Comisia de evaluare și asigurare a calității (CEAC).
Membrii comisiilor metodice își vor evalua activitatea, în orizontul sarcinilor care le revin din planurile
operaționale, cel puțin o dată la sfârșitul semestrelor. Concluziile reieșite din evaluarea realizată la nivelul
comisiilor vor fi incluse în raportul anual privind starea învățământului din școala noastră, și se vor stabili
măsuri corective și ameliorative. Consiliile profesorale de la sfârșitul semestrelor I și II vor analiza gradul
de atingere a obiectivelor din planurile operaționale asociate semestrului încheiat.
Pe perioade scurte (anuale, semestriale), ţinând cont de realităţile momentului, pot apărea noi
obiective generate de schimbările datelor de intrare. Acestea vor fi identificate şi cuprinse în Planul
managerial anual al şcolii. Revizuirea PDI 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 educației.
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Monitorizarea se va face pe domenii funcționale, urmărind modificările în implementarea
activităților, sau dacă planul de lucru trebuie modificat.

Modalităţi de evaluare:
•

Fişe şi alte instrumente de autoevaluare;

•

Chestionare;

•

Evaluare externă;

•

Rapoarte de activitate;

•

Şedinţe periodice;

•

Fişe de analiză a documentelor şcolii;

•

Ghiduri de bune practici;

•

Ghiduri de observaţie;

•

Situaţii statistice.

Exemple de indicatori de evaluare:
•

100% din numărul cadrelor didactice aplică metode activ-participative centrate pe elev;

•

75% din numărul elevilor realizează progres școlar;

•

toţi elevii beneficiază de un mediu şcolar atractiv;

•

70% din numărul părinţilor sunt implicaţi în activităţi şcolare şi/sau extraşcolare;

•

0% elevi cu abandon şcolar;

•

laboratoare de informatică funcţionale 100%;

Modalităţi de diseminare:
•

afişarea PDI în şcoală și pe site-ul școlii ;

•

înaintarea unui exemplar autorităților locale;

•

prezentarea proiectului partenerilor;

•

realizarea unor şedinţe periodice de analiză a PDI cu participarea cadrelor didactice, elevilor,
părinților şi membrilor comunităţii.
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