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Dacă este să gândim o ierarhie a valorilor instituţionale din învăţământul preuniversitar 

sălăjean Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei, Judeţul Sălaj ar ocupa cu siguranţă unul din locurile 

fruntaşe, bucurându-se de prestigiu şi notorietate în spaţiul plin de nobleţe al oamenilor şcolii, 

de mândria şi recunoştinţa celor care au absolvit aici, de aprecierea şi veneraţia întregii 

societăţi civile, a generaţiilor de elevi care au învăţat şi învaţă rosturile cunoaşterii şi ale vieţii 

în acest „templu sacru” al şcolii româneşti contemporane. 

Cred în valorile profesionale formate şi afirmate de-a lungul timpului în aceasta școala, 

în capacitatea şi competenţele corpului profesoral de aici de a obţine şi menţine la standarde 

ridicate performanţele elevilor. Primul dintre motivele care îmi susţin această certitudine este 

dorinţa cât mai multora dintre elevii claselor primare de a studia la aceasta școala, iar al 

doilea, este dat de numeroasele succese obţinute la olimpiadele şcolare, concursurile şi 

competiţiile locale, naţionale şi internaţionale, de la care elevii s-au întors cu premii, distincţii 

şi medalii. 

O altă mare bucurie care mă încearcă de multe ori, este atunci când am prilejul să-i aud 

pe părinţii elevilor vorbind frumos despre instituţia şcolară unde copiii lor învaţă multe lucruri 

interesante de la profesori bine intenţionaţi şi dăruiţi profesiunii alese. Cred că este riscant să 

le spunem acestor oameni că îşi exercită o meserie de excepţie.  

A fi profesor este mai mult decât atât. A fi profesor înseamnă să faci ceva care nu este 

la îndemâna oricui, iar o astfel de întreprindere o poţi încredinţa numai zeilor. A fi profesor 

este o misiune ce ţine de arta de a-i învăţa pe alţii ceea ce ştii tu mai bine şi a-i educa pentru ca 

ei să fie de folos viitorului, alături de oameni, pentru ei şi pentru ţara lor. 

În concluzie, ceea ce se întâmplă în activitatea Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Pericei se 

referă la arta de a instrui şi a educa generaţia mileniului III, de a pregăti aceste generaţii să 

găsească răspunsurile potrivite la provocările zilei de mâine. 

Sunt convinsă că elevii şi corpul profesoral de aici se află pe traiectoria ascendentă a 

devenirii învăţământului românesc, catalizându-şi acţiunile pe direcţia redimensionării 

continue a calităţii, sporirii şi menţinerii notorietăţii de care se bucură această instituţie 

şcolară. 

Ar fi foarte multe de spus despre Şcoala Gimnazială Nr. 1 Pericei, dar închei aici, 

gândindu-mă la eforturile comune ale profesorilor şi părinţilor, legaţi spiritual de această 

şcoală, de a păstra prestigiul obţinut de-a lungul anilor prin studiu intens, muncă şi chiar 

sacrificiu de sine. 

 

Acesta este îndemnul meu:  

 

LUPTĂ PENTRU PRESTIGIU, LUPTĂ PENTRU A SE ŞTI CĂ EXIŞTI 

ŞI POŢI! 
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Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei este un nume de referinţă în învăţământul sălăjean, ea 

reprezentând în acelaşi timp imaginea performanţei şcolare. 
Am realizat proiectul de dezvoltare instituţională care constituie în acelaţi timp şi 

oferta educaţională a şcolii. Ce am urmărit? 

În primul rând, ce am fost?  

Am fost istorie,  o şcoală dintr-o mare comună din judeţul Sălaj, în Țara Cepei, ca 

atâtea altele, dar totuși altfel, pentru că, în curtea școlii noastre stă de strajă cel mai mare 

Monument al Cepei, înalt de peste 6 metri, intrat în Guines World Records. Am crescut cu 

timpul în toate componentele, îndeosebi cele valorice. 

Ce suntem? Suntem o şcoală performantă, dotorită  populaţiei şcolare; suntem un 

colectiv a cărui principală calitate este dorinţa de foarte bine materializată prin muncă, printr-o 

muncă asiduă, dăruită idealurilor de performanţă; suntem elevii care ştiu ce vor de la viitor şi 

se pregătesc în acest scop; suntem simbolul corectitudinii şi dăruirii profesionale; suntem noi, 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei. 

Ce vom fi? Vom fi viitorul aşa cum îl visăm; vom fi cei ce vor semăna în continuare 

educaţia bunului simţ, al toleranței și al iubirii față de semeni şi al dorinţei de foarte bine. 

Ne aflăm pe direcţia cea bună pentru îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am propus. 

Suntem conştienţi că ne aflăm pe un drum ascendent spre perfecţionarea procesului de 

învăţămînt, ca rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână trei elemente 

esenţiale: copii, elevii, părinţii şicomunitate, dorim calitate în tot ceea ce întreprindem, ca o 

garanţie a durabilităţii realizării scopului propus. 

 



 4 

Proiectul de dezvoltare instituţională al  

Şcolii Gimnaziale Nr.1 Pericei 

 are ca  suport: 

 
 Legislaţia în vigoare; 

 Analiza resurselor materiale din unitatea şcolară  pe termen mediu şi de 

perspectivă; 

 Analiza rezultatelor umane din unitatea şcolară pe termen mediu şi de 

perspectivă; 

 Indicatorii de performanţă în sistemul educaţiei din   învăţământul 

preuniversitar; 

 Indicatorii de performanţă privind calitatea managementului educaţional şi 

instituţional. 

Prezentul Proiect de dezvoltare instituţională este structurat pe baza reperelor 

de elaborare propuse de ISJ Sălaj - compartimentul management şi calitate. 

Planul de dezvoltare instituţională  a fost redactat ca urmare a: 

 Studierii documentelor şcolare din cadrul unităţii; 

 Realizarii analizei SWOT; 

 Discuţiilor individuale şi de grup cu personalul didactic şi nedidactic, elevi 

şi părinţi; 

 Relaţiei propunătorului cu alte instituţii locale  de cultură şi educaţie; 

 Relaţiei cu administraţia locală: Primăria, Consiliul Local, Consiliul 

Judeţean, Prefectura; 

 Relaţiei cu ISJ Sălaj şi CCD Sălaj. 
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 Baza conceptuală a prezentului proiect de 

dezvoltare instituţională o reprezintă legislaţia în 

vigoare : 
 Legea Educaţiei Nr.1/2011;  

 Legea 35/2007,  adresa MECTS  Nr.29351din 3.04.2007, planul de măsuri al ISJ  

Sălaj privind creşterea siguranţei civice în şcoli şi în zona acestora 

 Legea 29/2010 de completare a legii 35/2007 privind creşterea siguranţei civice 

 Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fondurile publice; 

 Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în 2011 a personalului plătit din fonduri 

publice; 

 

Ordine de Ministru, norme metodologice, alte acte normative referitoare la 

implementarea legii; 

 Ordinele, notele, notificarile şi precizarile M.E.C.T.S.; 

 Programul de Guvernare 2012, capitolul XIII. Educatie; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din unităţile de învăţământ 

preuniversitar 

 Regulamentul de Organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  

 Regulamentul de Organizare şi funcţionare a învăţământului preşcolar 

 OMECTS nr.5606/31.08.2012, privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a 

Evaluării Naţionale pentru elevii cls.a VIII a-2014-2015 

 Ordonanţa de urgenţă OU 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie 

 Legea nr.87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75 / 

12.07.2005, privind asigurarea calităţii în educaţie 
 OMECTS nr.5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 

Programului „Şcoala după şcoală" 

 Ordinul 4925/2005 si Anexa Ordinului 4714/23.08.2010 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi functionare a unit.din înv.preuniversitar 

 O.M. 4595/2009, privind evaluarea personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar 

 Raportul ISJ Sălaj, privind starea învăţământului în judeţul Sălaj în anul şcolar 

2012-2013 

 Programul managerial al ISJ Sălaj pe anul 2014-2015 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Symbols_of_Romania_(smaller).png
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 Strategia managerială a ISJ Sălaj pentru anul şcolar 2014-2015 

 Raportul privind starea învăţământului la nivelul unităţii în anul şcolar 2013-

2014 

 Anexa la OMECTS nr.1409/29.06.2007 – Strategia Ministerului Educaţiei 

Cercetării,Tineretului şi Sportului, cu privire la reducerea fenomenului de 

violenţă în instituţiile de învăţământ preuniversitare 

         

 

                                                                               
        

Unitatea şcolară cu personalitate juridică:           

Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei   
Adresa:    
Pericei, Str. Şosea, Nr.31 

Jud. Sălaj  
Telefon: 0260-672705 

Fax: 0260-672705 

E-mail: pericei_scoala@yahoo.com 

 Site-ul:www.scoalapericei.ro 

 

STRUCTURI: 

1.Şcoala Primară ,,Iuliu Maniu” Bădăcin 

Adresa: 

Bădăcin, Nr. 25 

Telefon: 0260-677189 

Jud. Sălaj 

 

2.Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Pericei 

Adresa: 

Pericei, Str. Bisericii, Nr. 417 

Jud. Sălaj 

Telefon/Fax: 0260-672802 

Email:gradinitapericei@yahoo.com 

 

3.Grădiniţa cu Program Normal Bădăcin 

Adresa: 

Bădăcin, Nr. 25 

Telefon:0260-677189 

Jud. Sălaj 

mailto:pericei_scoala@yahoo.com
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Motto: „O şcoală urcă şi coboară în funcţie de oamenii care o slujesc….. 

Să arzi cu tot sufletul pentru cei care-i creşti , chiar de-ar fi să o faci cu tot sângele vieţii tale, 

pe care numai odată o ai…..” 

                                                                                   ŞTEFAN BÂRSĂNESCU 

 

Scurt istoric 

 

Comuna Pericei este aşezată într-o zonă depresionară străbătută de râul Crasna, având 

dealuri cu altitudini de până la 300 m, iar lunca văii Crasna permite desfăşurarea unor 

activităţi agricole , în special legumicultura , activităţi care dau un randament economic şi o 

eficienţă bună , în această activitate fiind implicaţi pe zi ce trece tot mai mult şi copiii, elevii şi 

tineretul. Pentru hărnicia lor, locuitorii comunei au ajuns şi în Cartea Recordurilor-Guiness 

Bouck, în anul 2007, împletind cea mai lungă cunună de ceapă, aceasta având o lungime de 

4517 metri, ca mai apoi, în 2008 să intre iar în Cartea Recordurilor cu cel mai mare monument 

al cepei din lume , care are o înălţime de 6 metri. 

Ceapa de Pericei va deveni marcă înregistrată, alături de vinurile şi brânzeturile 

europene, după ce Parlamentul European a fost gazda unei expoziţii multimedia dedicată cepei 

de Pericei, la care  a participat şi Comisarul European Dacian Ciolos, care este   originar din 

Pericei dar şi o delegaţie de oameni destoinici din Pericei, în frunte cu d-l primar Boncidai 

Csaba. 

Suntem mândri de această oportunitate, care deschide noi perspective economice şi nu 

numai celor din Pericei. 

În ultimul timp se dezvoltă tot mai mult şi cu paşi repezi şi mica producţie , precum: 2 

firme de producerea materialului asfaltic, din ţară şi alta cu investitor străin, 6 ateliere de 

tâmplărie, 1 brutărie, 3 ateliere auto, 1 atelier de tinichigerie, 3 firme de transport persoane 

intern şi internaţional, 1 atelier de vulcanizare, 1 spălătorie auto, 11 magazine de diferite 

profile, 1 farmacie, 2 restaurante cu 500 de locuri, 1 cofetărie, 3 firme de instalatori, 2 firme 

de producere a materialului pentru asfaltări, 1 atelier auto pentru verificări tehnice, 7 firme de 

constructori, 2 magazine-depozit, 1 croitorie care a creat locuri de muncă pentru 60 de femei, 

existând perspective de dezvoltare şi în viitor, creându-se pe zi ce trece tot mai multe locuri de 

muncă pentru populaţia comunei. De remarcat este şi faptul că tot mai mulţi investitori străini 

îşi deschid firme de diferite profile în Pericei. 

Comuna Pericei este însă cunoscută nu numai pentru hărnicia locuitorilor ei, ci şi 

pentru oamenii de mare valoare moral-politică, care s-au născut aici. Amintim  în acest sens pe 

IACOB DELEU, primul învăţător şi întemeietorul învăţământului în limba română din Pericei 

în anul 1859. El a participat activ şi la Revoluţia din 1848, în armata lui Avram Iancu, fiind şi 

un mare luptător in primul război mondial, dar este renumit şi pentru vasta lui cultură. 

Ilustrul om politic, Iuliu Maniu-primul ministru al României s-a născut tot în comuna 

Pericei, mai exact la Bădăcin. Suntem mândri de faptul că  astfel de personalităţi s-au născut şi 

au trăit aici. 
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Un alt ilustru om al Periceiului  a fost şi pictorul IOAN SIMA, care a realizat lucrări de 

artă de o înaltă valoare artistică, ceea ce a determinat oficialităţile judeţului Sălaj să 

denumească şi Muzeul din Zalău ,,Ioan Sima”. 

Boér Miklós a fost un alt  om de valoare pentru Pericei: om de ştiinţă, poet maghiar, 

care a scris de-a lungul vieţii un mare număr de lucrări ştiinţifice din domeniul istoriei, 

geografie şi despre arta. La fel a scris lucrări literare care au fost publicate în diferite reviste 

din ţară şi străinătate. De la el ne-au rămas versurile Imnului Turismului, care se cântă şi azi, 

la diferite activităţi specifice domeniului. Şcoala noastră, ca recunoaştere a contribuţiei lui la 

dezvoltarea culturală a localităţii organizează anual un concursul de citire expresivă care-i 

poartă numele: ,,Boér Miklós”, de nivel judeţean deocamdată,  fiind la a V-a ediţie, cu o foarte 

bună participare din partea elevilor de ciclu primar, pe care dorim să-l extindem în viitor. 

Locuitorii satului Pericei, de-a lungul istoriei au fost de multe ori jefuiţi de tătari şi de 

turci, au suferit din cauza inundaţiilor, dar întotdeauna datorită voinţei oamenilor de a 

supravieţui au reuşit să se ridice, să construiască şi să-şi fixeze privirea în generaţiile viitoare.  

Din prima denumire slavă a localităţii, deducem că cele două dealuri ale satului au fost 

locuite dar au fost separate de râul Crasna, apa constituind un obstacol. În zilele noastre apa 

însă nu mai constituie un obstacol, oamenii nu mai sunt condamnaţi la separare ci trăiesc în 

armonie şi bună înţelegere mai multe naţionalităţi: români , maghiari, rromi, localitatea 

noastră fiind chiar un model al respectului reciproc între etnii şi religii, dovada bunei 

convieţuiri este şi faptul că  natalitatea este în continuă creştere, tot mai mulţi tineri îşi 

stabilesc domiciliul aici, acest fapt este îmbucurător şi promiţător  mai ales când se finalizează 

primele investiţii în domeniul infrastructurii, prin derularea programelor de îmbunătăţire a 

infrastructurii, creându-se condiţiile dezvoltării rapide a localităţii. 

Învăţământul în Pericei are o lungă şi valoroasă tradiţie, pe care dorim să o continuăm 

în vederea formării unui tineret capabil să se adapteze cu uşurinţă la condiţiile impuse de 

integrarea europeană. Acest lucru îl începem încă de la grădiniţă, care are şi ea o veche 

tradiţie, învăţământul preşcolar funcţionând aici încă din anul 1957, iar pe vremea C.A.P.-

urilor a funcţionat, chiar cu grupe cu program prelungit, la fel ca în zilele noastre. 

  Şcoala Gimnazială Nr. 1 Pericei. 
A fost construită între anii 1960-1966 şi dată în folosinţă la 1 septembrie 1966. 

Activitatea de construcţie a fost coordonată de profesorul TORJE IOAN-directorul de atunci 

al şcolii. 

 A început să se modernizeze din anul 1990 şi să-şi adapteze acţiunile logistice şi 

educative la noile cerinţe ale învăţământului preuniversitar.   

Instituţia noastră este apreciată la reala ei valoare de către partenerii noştri 

educaţionali, familie, şcoală şi de către comunitatea locală. Acest fapt ne obligă şi în 

continuare să desfăşurăm o activitate didactică de performanţă şi să creăm şanse egale de 

educaţie tuturor elevilor şi copiilor din comuna noastră, cărora le deschidem porţile cu toată 

dragostea şi respectul cuvenit. 

Şcoala noastră este o şcoală bine dotată, cu spaţii generoase, curate şi călduroase. 

Populaţia noastră şcolară este numeroasă ceea ce permite desfăşurarea unui proces instructiv-

educativ de calitate, elevii au posibilitatea de aconcura unii cu alţii, clasele fiind numeroase 

mai ales la secţia maghiară. La clasele de secţie română sunt înscrişi şi frecventează şi elevi 

din Bădăcin la ciclul gimnazial şi din Sici atât la ciclul gimnazial cât şi la ciclul primar şi 

preşcolar. Aceşti copii sunt transportaţi zilnic cu microbuzul şcolii. 
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 Sala de sport nouă construită din fonduri europene şi terenul de sport permit elevilor 

noştri practicarea sportului de performanţă şi în condiţii de siguranţă. Tot pentru siguranţa 

elevilor noştri curtea este împrejmuită cu gard, iar ceea ce este specific numai nouă, celor de la 

Şcoală Pericei, de ani de zile avem o patrulă de circulaţie formată din elevi şi un profesor de 

serviciu, care dirijează elevii la trecerea de pietoni din faţa şcolii. 

În şcoala noastră avem o echipă de dans popular maghiar, care este prezent la toate 

manifestările artistice din şcoală şi localitate, chiar şi la cele judeţene. Aceşti elevi sunt 

instruiţi de instructori angajaţi de Primăria Pericei. 

 

Grădiniţa funcţionează acum în clădirea veche a şcolii, care a fost construită în anul 

1897, clădire adaptată apoi desfăşurării procesului instructiv-educativ de tip preşcolar. 

Deoarece structura populaţiei este compusă din români, maghiari şi rromi în unităţile 

noastre şcolare funcţionează clase şi grupe cu predare în limba română, dar şi cu limba de 

predare maghiară.  

Începând cu anul şcolar 2005-2006, în urma solicitărilor repetate depuse la 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj de către conducerea grădiniţei şi părinţii copiilor, în 

parteneriat cu primăria comunei, s-a aprobat transformarea a 4 grupe de copii în regim de 

program prelungit, astfel rezolvându-se problema îngrijirii, ocrotirii şi educării acestor copii 

pe toată durata zilei, când părinţii acestora sunt la muncă. Programul prelungit funcţionând 

foarte  bine şi până în ziua de azi, motiv pentru care, începând cu anul şcolar 2009-2010, la 

solicitarea părinţilor s-a reuşit transformarea în regim de program prelungit şi a celei de-a 

cincea grupă din unitate. Astfel la Grădiniţa  cu Program Prelungit la ora actuală funcţionează 

5 grupe de program prelungit şi 2 grupe de program normal. 

Începând cu anul şcolar 2007-2008, Grădiniţa cu Program Prelungit Pericei a devenit 

unitate cu personalitate juridică, având şi o structură Grădiniţa cu Program Normal Bădăcin, 

cu 2 grupe de copii, totodată de la aceea dată directorul unităţii a fost degrevat. 

Putem remarca faptul că, populaţia preşcolară și școlară se menţine constantă, cu o 

foarte uşoară  descreştere şi aceasta se datorează şi faptului că, în general familiile tinere se 

restabilesc în localitate, ocupându-se de agricultură sau încadrându-se la noile unităţi 

economice private înfiinţate în localitate sau în oraşele învecinate: Șimleu-Silvaniei şi Zalău. 

În prezent unităţile  noastre şcolare sunt  bine dotate , cu  spaţii funcţionale , deşi la 

grădiniţă sunt destul de mici, dar fiind folosite doar pentru procesul instructiv-educativ, pentru 

somn şi masă existând iar procesul instructiv-educativ este de calitate şi prin profesionalismul 

educatoarelor, a devenit deosebit de estetic, confortabil, călduros, conform noilor standarde 

europene. 

Frecvenţa la grădiniţă este de aproape 100% pe tot parcusul anului, la toate grupele de 

copii, mici excepţii fiind la grupa de rromi.  

Grupa de rromi a fost înfiinţată, la cererea părinţilor şi a bisericii baptiste, începând cu 

anul şcolar 2001 -2002 şi funcţionează în cadrul cartierului de rromi. Frecvenţa bună la grupa 

de rromi se datorează măsurilor educative şi de ordin administrativ, de protecţie socială, luate 

de conducerea grădiniţei, a şcolii, a comunităţii locale, de biserică şi de unităţile private din 

localitate, mai exact sponsorizarea grupei de copii de către Fundaţia Engliktain din America, 

care asigură o masă gratuită zilnic acestor copii, la fel şi rechizitele şcolare necesare 

desfăşurării procesului instructiv-educativ. 

La grupa combinată B-rromi, activitatea se desfăşoară în limba română(din lipsa unui 

cadru didactic de etnie rromă), locaţia este însă nouă, modernă, bine dotată şi echipată iar 
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educatoarea are statutul de cadru didactic titular, cu studii superioare şi gradul didactic II, iar 

acum urmează masterul în domeniul educaţional. 

În anul 2007, prin proiectul româno-francez la care am fost desemnaţi de către CCD şi 

ISJ Sălaj, la unitatea noastră s-a înfiinţat un modern şi bine dotat Centru de Documentare şi 

Informare, ceea ce permite desfăşurarea unor activităţi moderne şi eficiente cu copiii 

preşcolari. 

Grădiniţa dispune  dispune şi de 3 curţi  de joacă multifuncţionale, dotate cu toată 

aparatura necesară pentru jocul şi petrecerea timpului liber şi gimnastica copiilor în aer liber. 

Ca urmare a programului de descentralizare a învăţământului preuniversitar începând 

cu anul şcolar 2006-2007, Grădiniţa cu Program Prelungit Pericei a căpătat statut de unitate cu 

personalitate juridică, având şi o structură: 

        Grădiniţa cu Program Normal Bădăcin a fost înfiinţată în anul  1961 şi a funcţionat în 

clădirea comună cu căminul cultural din localitate. 

Satul  Bădăcin este situat în Nord Vestul Periceiului, într-o comunitate cu populaţie în 

mare parte cu preocupări rurale dar şi cu oameni care lucrează în oraş sau în străinătate. În 

această  grădiniţă există  două grupe combinate şi începând cu anul şcolar 2009-2010 

funcţionează în clădirea şcolii, la parterul acesteia.  

Clădirea şcolii vechi, construită de marele Iuliu Maniu în anii 1930-1935, unde 

funcţionează şi grădiniţa a fost reabilitată în anul 2007, având acum grup sanitar interior, 

propriu, modern şi funcţional, cu apă caldă menajeră, la fel a fost dotată cu geamuri şi uşi 

termopane, ceea ce asigură confortul termic al unităţii. 

Grădiniţa, din vara anului 2010, cu cele două săli de grupă a fost dotată cu mochetă pe 

toată suprafaţa.  

 Din păcate, însă populaţia Bădăcinului este în uşoară scădere, menţinându-se la 

minimumul efectivelor.  

La Şcoala Bădăcin din păcate s-a ajuns să se desfiinţeze o clasă, acum funcţionând 

doar cu o clasa la regim simultan, cu un singur cadru didactic. 

În această clădire frecventează copiii de grădiniţă la parter şi elevii de ciclu primar la 

etaj, de menţionat că la Bădăcin  avem doar copii români, în localitate neexistând alte etnii. 

Dotarea acestei grădiniţe este bună în ceea ce priveşte mobilierul, urmând ca pe viitor, 

împreună să implementăm şi alte proiecte de dotare pentru a o face şi mai funcţională, iar 

dotarea şcolii este foarte bună, cu mobilier nou, estetic şi funcţional, provenit din sponsorizări 
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Populaţia şcolară: 

 

Număr de elevi : 456 

 

Numar de clase+grupe: 25 

 

 

 

 
Nivel de 

învaţământ 

Total Din care  

 

Preprimar 

 

8 grupe/ 156 

3 gr. secţ. română 

5 gr.secţ.maghiară 

 

Secţia română- 57 copii      

-grupa combinată A-1 grupă/15 copii 

-grupa combinată B -1 grupă/28 copii 

-grupa combinată Bădăcin-1 grupă/14 copii 

 

Secţia maghiară-99 copii 

-grupa mică secţ.maghiară-2 grupe/ 42 copii 

-grupa mijlocie secţ. maghiară-1 grupă / 22 copii 

-grupa mare secţ. maghiară-1 grupă/19 copii 

-grupa combinată secţ.maghiară-1 grupă/16 copii 

 

Primar 

 

9 clase / 151 elevi 

3 cls. secţ. română 

6 cls. secţ. maghiară 

 

Secţia română-3 clase-39 elevi 

-clasă regim simultan-pregătitoare, IV /12 elevi 

-clasă regim simutan-I,II, III -19 elevi 

-clasă regim simultan Bădăcin-pregăt. III, IV /8 elevi 

 

Secţia maghiară-6 clase-112 elevi 

- clasa pregătitoare - 2/ 29 elevi 

- clasa I-îi -1 clasă 1/ 18  elevi 

- clasa a II- a-1 clasă/ 28  elevi 

- clasa a III -a-1 clasă /19  elevi 

- clasa a IV-a-1 clasă /  18 elevi 

 

 

Gimnazial 

 

8 clase/ 149 elevi 

4 cls. secţ. română 

4 cls. secţ. maghiară 

 

Secţia română-4 clase -46 elevi 

- clasa a V – a     – 1 clasă/ 12 elevi 

- clasa a VI – a   –  1 clase / 12 elevi 

- clasa a VII – a  – 1 clase / 12 elevi 
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- clasa a VIII – a – 1 clase / 10 elevi 

 

Secţia maghiară-4 clase-103 elevi 

-clasa a V-a-1clasă/ 21 elevi 

-clasa a VI-a-1 clasă/ 30 elevi 

-clasa a VII-a-1 clasă/26 elevi 

-clasa a VIII-a-1 clasă/26 elevi 

 

Total 25 cls.-456 copii  

 
Provenienţa: mediul rural 

 

Personalul şcolii : 55                                       

Numar de cadre didactice : 38               

Personal didactic auxiliar:     3  

Personal nedidactic :             11  

Conducător auto : 1 

Consilier psihopedagog : 1 

Profesor de sprijin : 1 

 

 

Categoria 

de personal 

 

Din care : 

 

Nr. 

persoane 

  

Titulare                   

 

Din care 

Suplinitor 

calificat 

 

Pensionar 

 

Detasat 

 

 

Didactic 

Educatoare        13       9         4          -         - 

Invatatori   9 9 - - - 

Profesori 18 12 4 2 - 

 

Didactic 

auxiliar 

Secretar  1 1 - - - 
Adm. 

Financiar 
0,50 0,50 - - - 

Adm. 

patrimoniu 
0,75 0,75 - - - 

 

 

Nedidactic 

Ingrijitori 9 9 - - - 
Fochist 0,50 0,50    
Muncitor de 

întreţinere 
1  1  - - - 

Număr norme/posturi didactice : 37,44 

Titulari : 31,22 

Suplinitori calificaţi: 5,78 

Detaşaţi : - 

Pensionari :0,44     

Norme personal didactic - auxiliar : 2,25  

Norme personal nedidactic : 11,50  

 

69%
5%

20%

2% 2% 2%

Personalul şcolii

Numar de cadre didactice
: 38

Personal didactic auxiliar:
3

Personal nedidactic :
11

Conducător auto : 1

Consilier psihopedagog :
1

 

61%11%
1%

4%

23%

Număr norme/posturi didactice 

Titulari : 31,22

Suplinitori calificaţi: 5,78

Pensionari :0,44

Norme personal didactic -
auxiliar : 2,25

Norme personal
nedidactic : 11,50
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ORGANIGRAMA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PERICEI 
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 Calitatea personalului didactic: 

     - calificat: - 100 % 

     -cu gradul didactic I:-18, din care: -5 educatoare 

                                                            -6 învăţătoare 

                                                            -7 profesori 

    -cu gradul didactic II -9, din care -3 educatoare 

                                                  -1 învăţătoare 

                                                          -5 profesori 

    -cu gradul didactic definitiv:- 11, din care -5 educatoare 

                                                                       - 2 învăţătoare 

                                                                       - 4 profesori 

    -cu master didactic:- 6, din care - 1 educatoare 

                                                       -  2 învăţătoare 

                                                       -  3 profesori 

    -cu gradaţie de merit :- 3 profesori 

    -absolvenţi de cursuri de formare /perfecţionare:- toţi 

     Se remarcă preocuparea tuturor cadrelor didactice pentru a-şi îmbunătăţi metodologia   

didactică prin participarea la activităţi şi cursuri de formare şi perfecţionare  continuă 

organizate de C.C.D.Sălaj, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi Universitatea din 

Oradea sau alte instituţii de învăţământ superior din Sălaj şi din ţară.  

47%

24%

29%

Calitatea personalului didactic

Gradul didactic I : 18

Gradul didactic II : 9

Definitivat : 11

 



 14 

 
 

 

REZULTATE
SLABE

REZULTATE
BUNE

REZULTATE
FOARTE BUNE

      Astfel în şcoala îşi desfăşoară activitatea şi cadre didactice care au şi calitate de:  

- membrii în Corpul naţional de experţi în management educaţional:-5 profesori 

- membrii în Consiliul consultativ al directorilor:-1 profesor;  

- membrii în Consiliul consultativ pe specialităţi:- 2 profesori 

- metodişti:- 2 profesori 

- responsabil cerc pedagogic:- 1 profesor 

       Majoritatea cadrelor didactice şi-au continuat studiile  prin programe şi module 

universitare dar și  postuniversitare organizate de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca 

şi Universitatea din Oradea: 

-  5 absolvenţi a cursurilor de masterat .  

 

 

 

♦  Indicatori de evaluare a performanţelor şcolare -cantitativ şi calitativ  

 ●  Rezultate şcolare :  

ponderea elevilor din învățământul gimnazial cu rezultate slabe , bune şi foarte bune:  

 

-repetenți: 8,97 % 

-rezultate slabe : 20,51 %                    

-rezultate bune : 37,82 % 

-rezultate foarte bune : 32,70 %   

 

 

 

 

 

 

●  Procent de promovabilitate la examenele naționale  

 
1. Rezultate la nivelul unităţii 

Promovabilitate limba romană:-54,55%    

Promovabilitate matematică:- 42,43% 

Promovabilitate la limba maternă/limba maghiară:-95,65% 

 

 

Disciplina de studiu 
Nr. elevi 

înscrişi 
Nr. elevi 

prezenţi 

Dintre care: 

Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 N=10 

Limba română - VIII 33 33 15 5 4 6 3 0 0 

Matematică - VIII 33 33 19 5 5 3 1 0 0 

Limba maternă 

(maghiară) 

23 23 1 4 4 10 3 1 0 

Medii 33 33 15 4 10 2 2 0 0 

 

PROMOVABILITATE –54,55% 

54.55%
42.43%

95.65%

Promovabilitate limba
romană

Promovabilitate la
matematică

Promovabilitate la limba
maternă/limba maghiară

Promovabilitate la examenele 
naționale 
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●  Procentul elevilor care  au trecut la învăţământul liceal și professional cu durata de 3 ani   

În anul şcolar 2014/2015, sesiunea  iunie, toţi absolvenţii clasei aVIII-a  au fost 

cuprinşi într-un nivel superior de învăţământ din județul nostru, astfel:  70,58% în 

învățământul liceal  și 29,42% în învățământul profesional cu durata de 3 ani 

● Comportament social ●   Disciplina ●  Absenteism 

     În şcoală există un cod de conduită pentru profesori şi elevi, care îi determină pe toţi să se 

respecte reciproc. Absenteismul este însă o problemă la noi în şcoală, mai ales datorită plecării 

în străinătate a părinţilor la muncă, perioadă în care sunt luaţi cu ei şi copiii atât de grădiniţă 

cât şi elevi de şcoală, acest aspect este mai prezent mai ales la familiile de etnie romă. 

●  Ponderea  elevilor cu rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare  în anul şcolar 2014-2015: 

  -    la concursuri şcolare :25 %  

- la olimpiade şcolare : 8%  

●  Rata abandonului şcolar : 0,44 % 

●  Probleme comportamentale ; Încălcări ale legii  

   Nu sunt multe cu probleme comportamentale şi nici cu încălcări ale legii în  unitatea 

noastră şcolară, iar acestea reuşim să le rezolvăm pe plan local, doar uneori sunt solicitate 

organele de poliţie pentru a interveni. 

●  Activităţi sociale şi culturale  

   Coordonatorul de programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare a proiectat, condus, 

îndrumat şi a întocmit  o evidenţă  evidenţa clară, la fel a şi evaluat impactul acestor  activităţi 

educative din şcoală şi a consemnat şi activităţile specifice de la: orele de dirigenţie, consiliere 

şi orientare şcolară, la fel şi la activităţile extracurriculare.  

● Colaborarea cu Consiliul Local. Încheierea contractelor -cadru de colaborare 

    Este foarte bună, materializându-se prin asigurarea cadrului legislativ pin participarea la 

şedinţele Consiliului de administraţie a membrilor acestuia şi luarea celor mai bune hotărâri şi 

decizii pentru bunul mers al instituţiei, financiar prin asigurarea sumelor necesare în vederea 

implementării proiectelor de reabilitare, de asigurarea celor mai bune condiţii pentru elevii şi 

preşcolarii noştri. Se mai materializează prin deschiderea spre îmbunătăţirea ofertei 

educaţionale a şcolii: program prelungit la grădiniţă, centru de zi pentru ciclul primar, clase cu 

specific sportiv şi grupe care să studieze muzica, etc. 

● Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport  

   Şcoala noastră a colaborat eficient cu unităţi de învăţământ din judeţ şi cu instituţii de 

cultură şi sport. Partenerii educaţionali sunt: Poliţia Locală, Poliţia Rutieră, Dispensarul 

medical din localitate, Clubul elevilor din Şimleu Silvaniei, biblioteca din localitate, bisericile 

reformată, ortodoxa şi baptistă din Pericei, Muzeul holocaustului din Şimleu Silvaniei, Muzeul  

Iuliu Maniu din Bădăcin, şcoli şi grădiniţe din judeţ, etc. Elevii şcolii au participat la 

programul ,,Salvati Casa memorială Iuliu Maniu”, desfăşurând acţiuni cu caracter caritabil în 

vederea sprijinirii materiale a recondiţionării Casei Maniu. 

 Am desfăşurat activităţi comune cu Crucea Roşie şi grădiniţele din Şimleu Silvaniei de tipul 

concursului ,,Igieniştii Pricepuţi”. La fel grădiniţa este implicată în Proiectul concurs de artă 

plastică judeţean ,,Zâmbet de copil”-concurs aflat la cea de-a treia ediţie, cu o largă participare 

naţională. 

      Se editează în fiecare an o revista a şcolii, numită :,,Oglinda” în limba română şi 

,,Locsogó” în limba maghiară.  
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Proiectul judeţean cu participare internaţională ,,” aflat la ediţia a II-a, desfăşurat cu copiii 

noştri la Bădăcin, implică ca şi parteneri mai multe şcoli din judeţ.  

    Anual, în luna ianuarie se organizează Concursul judeţean de citire expresivă: ,,Boér 

Miklós”şi faza judeţeană a Concursului internaţional ,,Zrinyi” de matematică.  

     Avem un parteneriat cu CSI Şimleu Silvaniei, materializat pin vizite reciproce. Proiectul 

IWINING PEACE MESAGE, a ajuns să intre în rândul proiectelor regionale-CAER. 

Prin buna colaborare cu Consiliul local  şi Primăria Comunei Pericei, rezultatele obţinute 

anual de elevii şcolii noastre la nivel judeţean, naţional şi internaţional au fost răsplătite cu 

diplome şi premii în obiecte. 

 
 

●  Satisfacerea cerinţelor părinţilor      

    Au fost consultaţi atât elevii cât şi părinţii, propunându-se multe titluri din care s-au păstrat 

acelea care s-au bucurat de un interes deosebit. Pentru promovarea ofertei educaţionale a şcolii 

se vor realiza broşuri, pliante şi afişe, activităţi comune cu grădiniţele din comună. Preşcolarii 

din grupele mari, împreună cu părinţii lor vor fi invitaţi să viziteze şcolile, prezentându-li-se 

sălile de clasă şi celelalte spaţii şcolare, dotările şcolilor noastre, oferindu-li-se pliante cu 

şcoala noastră, la fel vor fi invitaţi să participe la lecţii deschise.  

●  Numărul de cereri de transfer  

     Nu s-au înregistrat cereri de transfer din rîndul cadrelor didactice, iar la elevi şi preşcolari  

se observă o creştere a cererilor de a învăţa la grădiniţa şi şcoala noastră din Pericei. Din 

păcate la şcoala din Bădăcin a crescut numărul de cereri de transfer ale elevilor de a pleca la 

şcoli din Şimleu silvaniei. 

●  Posturi ocupate  

    Dintr-un total de 38 cadre didactice care  funcţionează în şcoala noastră, 33 sunt titulare, 2 

sunt detasate, 3 sunt suplinitori calificaţi. Cadre didactice cu gradul didactic I avem 18, 

reprezentând aproximativ 50%. 

●  Rata mişcării personalului didactic  

    Majoritatea cadrelor didactice fiind titulare, cu domiciliul în localitate sau în Şimleu 

Silvaniei-localitate situată la doar 5 kilometri de Pericei, nu se înregistrează o mişcare 

semnificativă a personalului. Există o bună stabilitate pe post a cadrelor didactice. 

♦Resurse  materiale ale unităţii şcolare : 

   

Școala Gimnazială Nr. 1 Pericei 

  -Clădirea şcolii este construită în anii 1960-1966, este compusă din parter şi un etaj, având în 

dotare 10 săli de clasă specializate şi un  laborator de informatică, laborator dotat cu 

calculatoare  ce sunt conectate la Internet, un cabinet de consiliere psihologică, un birou 

pentru secretariat 

-Şcoala are o bibliotecă cu un număr de peste 14500 de  volume, cărţi didactice, de specialitate 

şi beletristică 

-O sală de sport performantă şi un teren de sport bine amenajat.  

-Grupuri sanitare interioare pentru elevi şi cadre didactice, la fiecare nivel 

-Şcoala este dotată cu sistem de supraveghere video, cu 20 de camere de interior și de exterior 

şi cu sistem wirles, pentru a da posibilitatea folosirii manualelor digitale.  

-Avem  amenajate expoziţii permanente cu lucrări realizate de elevii noştri şi cu imagini din 

domeniul proiectelor noastre educative, ale concursurilor și taberelor organizate de noi. 
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 -Pentru transportul elevilor din Bădăcin şi Sici avem în dotare un microbuz şcolar, cu 

conducător auto cu normă înteagă. 

  -În şcoală există amenajate: sală profesorală în cele două şcoli, un birou pentru director, un 

birou pentru contabilitate, secretariat şi un birou/sala profesorală la Grădiniţa cu P.P. Pericei.  

  -Dotări cu aparatură tic la școala din Pericei: o tablă interactivă, 3 copiatoare, 16 

calculatoare, 2 laptop-uri, 5 imprimante, un aparat de înfoliat, videoproiector, ecran de 

proiecţie, flp-chart, 2 tablete, etc. 

 -Pentru deservire avem în dotare 2 aspiratoare, o mașină de spălat, un frigider, un cuptor tip 

aragaz, un cuptor cu microunde. 

-Încălzirea clădirii se face cu 2 centrale pe combustibil solid, iar pentru întreţinerea spaţiului 

verde şi a clădirii avem în dotare 2 coase mecanice, o drujbă, mașină de găurit. Mașină de 

șlefuit, pompă de zugravit. 

 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Pericei:  

 -mobilier adecvat, în cantităţi suficiente pentru toate spaţiile destinate copiilor 

 -dotări la bloc alimentar cu aparatură electrocasnică bună:un aragaz, un frigider, 2 

chiuvete inox şi un boiler pe curent de 100 de litri neadecvate (lipsesc mesele şi rafturile din 

inox şi alt mobilier adecvat şi vase mari din inox adecvate) 

 -dotări cu altă aparatură electrocasnică:-1maşină de spălat automată 

        - 2 aspiratoare cu aspirare umedă 

        -1 hidrofor 

        -1 călcător 

        -2 centrale automate pentru încălzire centrală pe 

combustibil solid 

      -boiler pentru apă caldă menajeră 

 -dotări cu aparatură audiovizuală:-6 televizoare color racordate la televiziunea prin 

cablu 

             - 2 radio casetofoane dintre care unu cu CD  

 - dotări cu aparatură T.I.C.:- 12 calculatoare cu acces la internet prin romtelecom 

            - 2 imprimante  

            - 2 copiatoare de tip xerox 

            - 2 telefoane racordate la ROMTELECOM 

            -1multifuncţional ,fax ,telefon, scanner,copiator 

                                                        -1 home-cinema 

                                                        -1 panou de proiecţie 

                                                        -1 flip-chart 

                                                        -1 video-player 

                                                       -1 sistem wirles 

 -încălzirea unităţii se face cu încălzire centrală pe combustibil solid 

            -apa caldă menajeră este asigurată de instalaţia solară de încălzirea apei, dată în 

funcţiune în luna mai a acestui an  

 -grupurile sanitare sunt  moderne, de dimensiuni mici, specifice vârstei preşcolare, cu 

instalaţii corespunzătoare, în raport direct cu numărul copiilor, cu canalizare şi bazin decantor 

propriu 

 -un cabinet metodic dotat cu mobilier adecvat în care funcţionează şi  

 -o bibliotecă cu 250 de volume de cărţi, seturi de joacă si didactice  
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 - curtea de joacă este dotată cu aparate de joacă ecologice  

 - 2 porţi de acces ecologice, care asigură protecţia copiilor 

            La grădiniţă funcţionează un CDI din anul 2007, înfiinţat printr-un proiect româno-

francez, foarte bine dotat şi funcţional, unicul de acest gen din mediul rural. 

 

La Grădiniţa cu Program Normal Bădăcin: 

   -există mobilier adecvat în cantităţi suficiente, care necesită să fie 

schimbat  în următorii doi-trei ani:scăunele, măsuţe 

   - dotare cu aparatură audio- video - 1 televizor 

              - 1 calculator 

              - 1 imprimantă 

   - radiator electric pe ulei pentru încălzirea grupului sanitar 

   -boiler electric de 80 l pentru încălzirea apei menajere 

   -există conexiune la internet și televiziune prin cablu 

                                    -grup sanitar interior 

    

 La Școala Primară „Iuliu Maniu” Bădăcin: 

- 5 calculatoare  

-1 multifuncțională 

-1 combină muzicală 

                                    -un telefon în reţeaua Romtelecom 

                                    -conexiune la internet 

                                    -conexiune la o rețea de Tv cablu 

                                    -mobilier ergonomic din lemn masiv 

                                    -bibliotecă bine dotată cu cărți 
                                    -grup sanitar interior 

   - apă caldă menajeră se face prin boilerul de la grădiniță 

                                    -nu are încă amenajată curtea de joacă  

 

♦Calitatea managementului şcolar : 

      În planul managerial  pentru anul şcolar 2014-2015 sunt stabilite priorităţile privind baza 

materială, dotările, investiţiile, la toate cele patru unităţi şcolare care compun instituţia cu 

personalitate juridică,etc. De asemenea s-a urmărit : 

-Colaborarea cu toate instituţiile de învăţământ, cultură, sănătate, sport, poliţie, etc, şi 

realizarea de parteneriate educaţionale ; 

- Proiectarea, organizarea, îndrumarea şi coordonarea activităţilor, contribuind la dezvoltarea 

unităţii şi creşterea prestigiului ei ; 

-Pregătirea pentru obţinerea rezultatelor mai bune la examenelor naţionale şi admitere în 

învăţământul liceal; 

-Elaborarea documentelor de proiectare, organizare, control şi evaluare la timp pentru a 

asigura bunul mers al instituţiei şcolare ; 

-Stabilirea relaţiei de parteneriat cu familiile elevilor pentru o mai eficientă colaborare şi 

susţinere a proiectelor şcolii; 

- Colaborarea cu familiile elevilor presupune acţiuni pedagogice ale şcolii în rândul părinţilor ; 

- Comunicarea cu autorităţile locale : Primăria, Consiliul local şi ISJ pentru susţinerea 

proiectelor educaţionale . 
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        Deviza şcolii:  

 

„ Oricât de mult costă ştiinţa, costurile sunt incomparabil mai mici 

decât neştiinţa. „  

                                                                        Grigore Moisil 

 

 
A fi un bun educator presupune a fi, în primul rând, un cadru didactic orientat spre viitor, cu 

responsabilitate faţă de misiunea educării şi învăţării.  

  Misiunea unităţii noastre şcolare este cunoscută şi asumată de către toate grupurile de 

interes reprezentate în şcoală: părinţi, elevi, profesori, autorităţi locale, agenţi economici, alţi 

reprezentanţi ai comunităţii. 
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MISIUNEA ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 1 PERICEI 
 

 

 

 
 

 

Viziunea şcolii: 

 

„Noi punem preț pe calitate în tot ceea ce facem!” 
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       Proiectul de dezvoltare instituţională a şcolii noastre reprezintă o expresie a unei 

analize, unei gândiri şi decizii colective, o expresie a unui efort de echipă aflată într-un 

permanent proces de inovare. 

       Ca urmare a : 

o Diagnozei mediului extern 

o Diagnozei mediului intern 

o Analizei PEST ( E ) 

o Analizei SWOT 

 

Echipa de proiect pentru dezvoltare instituţională pentru perioada 2014 – 2018, se prezintă 

astfel: 

 

  1. Directorul şcolii (managerul) – coordonator al echipei, organizează, proiectează şi 

acţionează pentru stabilirea misiunii şcolii, obiectivelor generale şi strategiilor de realizare a  

proiectului de dezvoltare instituţională. 

 

 2. Membrii echipei : 

 consilierul educativ ; 

 membrii consiliului de administrație; 

 coordonatorul de proiecte  şi programe şcolare şi extraşcolare ; 

 responsabilul comisiei metodice a educatoarelor; 

 responsabilul comisiei metodice a învăţătorilor ; 
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 responsabilii de catedre / pe arii curriculare ; 

 responsabilul comisiei diriginţilor ; 

 responsabilul cu perfecţionarea şi formarea continua pe tot parcursul vieţii-RFC; 

 coordonatorul CEAC; 

 secretarul instituţiei şcolare;  

 

Echipa de proiect poate solicita  consultanţă de la orice altă persoană din şcoală în 

vederea realizării proiectului. 

 

 

 

 3. Suportul extern al echipei şcolii este asigurat de: 

 preşedintele Consiliului Reprezentativ al Părinţilor ; 

 reprezentantul Primarului din Comuna Pericei ; 

 reprezentanţii  Consiliului Local Pericei; 

 reprezentanţi ai Societăţii civile (în funcţie de obiective); 

 Reprezentanti ai unor instituţii de cultură şi de învăţămănt  superior; 

 Reprezentanti ai unor instituţii similare europene.   

 

 

  
                                     

                                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PERICEI 

 

2014-2019 
                         

STRATEGIA PLANULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ este stabilită pe 

termen scurt, mediu şi lung, în anul şcolar 2014-2015 şi în perspectiva următorilor 5 ani. 

       

 
1. Optimizarea managementului la nivelul tuturor claselor și grupelor în vederea 

egalizării șanselor tuturor copiilor și elevilor spre o educație de calitate, prin 

monitorizarea strictă a prezenței la ore 

   a.identificarea calităţilor managementului la clasă/grupă 

   b.identificarea nevoilor educaţionale ale elevilor/copiilor privind aplicarea noilor strategii de 

învaţare şi evaluare, a metodelor activ –participative 

   c.elaboarea de proiecte tematice de către toate cadrele didactice 

 

2. Îmbunătățirea rezultatelor la învățătură prin organizarea de consultații și tratarea 

diferențiată, prin notarea ritmică, a fiecărui elev în funcție de capacitatea și nevoile sale 

educaționale 
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   a. optimizarea activităţii didactice la toate disciplinele în concordantă cu planurile de 

învăţământ, adoptarea curriculumului naţional prin consultarea elevilor şi părinţilor  

   b. proiectarea se v-a concepe în aşa fel încât sa aibă forţa reală de a genera în educabili 

cunoştinţe, abilităţi, capacităţi, atitudini, antrenarea în cât mai multe domenii experenţiale, 

din perspectiva cât mai multor tipuri de învăţare, în perspectiva « şanselor egale » - să aiba 

calitatea de a genera în principal tocmai acele achiziţii în toti educabilii pentru care a fost 

conceput 

    c. modernizarea actului didactic prin folosirea metodelor active de grup, în predare-învăţare, 

a metodelor alternative în evaluare  

    d. echilibrarea componentelor formativ-informativ, educativ-instructiv, creativ 

    e. derularea unor activităţi cu caracter stimulativ si antrenant pentru elevi  

 

 

3. Însușirea corectă a limbii române de către copiii și elevii de etnie maghiară și romă 

prin organizarea de activități și lecții atractive 

    a. stabilirea formaţiunilor de lucru clase/grupe cu limba de predare maghiară şi în limba 

română la care frecventează elevii/copii de etnie rromă 

    b. stabilirea ofertei pe discipline opţionale cât mai aproape de cerinţele elevilor/ copiilor şi 

părinţilor 

    c. elaborarea de programe opţionale de limba română la grupele mari şi la clasele unde 

părinţii/elevii cer acest lucru  

    d. derularea unor activităţi şi acţiuni cu caracter stimulativ şi antrenant pentru elevi în cadrul 

activităţilor opţionale şi extracurriculare impreună cu elevii/ copiii de la secţia română  

    e.  evaluarea nivelului de însuşire a limbii române prin testări periodice, concursuri de 

diferite tipuri 

 

 

4. Promovarea unei educații interculturale prin proiecte de parteneriat, CDS-uri și 

organizarea unor clase/grupe cu învăţământ de artă şi sportiv, activități extracurriculare 

     a. identificarea specificului socio-cultural al fiecărei etnii din comunitate 

     b. identificarea şi testarea aptitudinilor  elevilor care solicită înscrierea la învăţământul de 

artă şi sportiv 

     c.  colaborarea cu autorităţile locale în vederea întroducerii în proiectul planului de 

şcolarizare a acestor clase/grupe 

     d. stabilirea CDŞ-urilor şi a activităţilor extracurriculare care vizează educaţia 

interculturală 

     e. identificarea resurselor financiare necesare realizării de activităţi specifice 

     f. reorganizarea claselor de elevi în funcţie de specificul lor şi asigurarea cadrelor didactice 

cu pregătire în domeniu 

 

5. Dezvoltarea unui parteneriat eficient cu părinții prin constituirea asociației părinților 

de Școala Gimnazială Nr. 1 Pericei, cu denumirea: „Pro Șchola Pericei” 

     a. organizarea şedinţelor cu părinţii la fiecare clasă şi stabilirea comitetelor de părinţi pe 

clase 

     b. organizarea şedinţei cu părinţii pe şcoală şi alegerea Comitetului Reprezentativ al 

Părinţilor 
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     c.  identificarea nevoii de asocierea părinţilor în vederea constituirii asociaţiei la nivelul 

şcolii şi înscrierea părinţilor în asociaţie,stabilirea denumirii asociaţiei şi a comitetului director 

      d. efectuarea de demersuri legale în vederea întocmirii documentaţiei necesare  

     

6.Crearea unor condiții optime la Grădinița cu P.P. Nr. 1 Pericei, prin reabilitarea 

termică, izolat și asigurarea încălzirii cu centrală termică pe gaz, eficientizarea şi 

modernizarea spaţiilor şcolare 

     a.identificarea nevoilor de reabilitare, dotare şi  modernizare a spaţiilor existente 

     b.efectuarea unui studiu de fezabilitate de către persoane autorizate în domeniu 

     c. conceperea proiectului şi a nevoilor materiale 

     d. proiectarea în bugetul instituţiei a sumelor necesare realizării proiectului 

     e. efectuarea lucrărilor prevăzute în proiect de către firma câştigătoare a licitaţiei 

      

7. Asigurarea creșterii calității procesului instructiv- educativ prin participarea cadrelor 

didactice la cursuri de formare continuă, concursuri pentru obținerea gradelor didactice 

      a.identificarea nevoii cadrelor didactice de a urma cursuri de formare continuă 

      b.transmiterea către CCD şi ISJ a nevoilor identificate în ceeace priveşte cererea de cursuri  

      c. identificarea resurselor financiare necesare realizării ţintei (resurse bugetare locale, 

resurse proprii ale participanţilor sau guvernamentale prin proiecte de granturi) cu implicarea 

autorităţilor locale, ISJ şi CCD 

      d. înscrierea şi participarea la cursuri şi la  grade didactice 

8. Organizarea unui sistem educațional complementar de tip „after -school”, cu scopul 

de a aprofunda și completa cunoștințele elevilor și de a le oferi posibilitatea de a-și 

petrece timpul liber eficient și util și de a le dezvolta aptitudinile speciale 

      a. identificarea resurselor de finanţare şi a autorităţii organizatoare a programului 

educaţional de tip after –school 

      b. identificarea elevilor care respectă condiţiile impuse de autoritatea organizatoare şi 

înscrierea acestora la program 

      c. identificarea cadrelor didactice şi a firmei care să asigure masa elevilor înscrişi 

      d. derularea programului cu patru grupe de elevi în spaţiul construit şi amenajat în acest 

scop cladirea after- school 

 

9. Îmbunătățirea condițiilor prin extinderea clădirii Școlii Pericei, modermizarea și 

eficientizarea spațiilor școlare, amenajarea de cabinete și laboratoare școlare, sală 

multifuncțională, reabilitarea termică și dotarea cu mijloace didactice moderne pentru 

un învățământ modern, la standarde europene prin accesarea unor proiecte de finanțare 

     a.identificarea nevoilor de reabilitare, dotare şi  modernizare a spaţiilor existente şi 

extindere a spaţiilor  

     b.efectuarea unui studiu de fezabilitate de către persoane autorizate în domeniu 

     c. conceperea proiectului şi a nevoilor materiale 

     d. proiectarea în bugetul instituţiei a sumelor necesare realizării proiectului 

     e. efectuarea lucrărilor prevăzute în proiect de către firma câştigătoare a licitaţiei 
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      Dacă toate aceste ţinte strategice vor fi atinse de noi în unităţile noastre şcolare din 

comuna Pericei, vom avea motive pentru a cere performanţă, pentru a cere dăruire 

profesională, iar oferta noastră educaţională va fi la standarde europene, atunci va 

dispărea diferenţa între şcoala noastră şi o şcoală din mediul urban. Aceasta este ţinta 

noastră spre care ne îndreptăm! 

 

  a)  Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei 

care să elimine disfuncţiile la nivel de clasă / şcoală : 

 

- alegerea lotului de elevi care să reprezinte şcoala la  concursurile şcolare şi extraşcolare la 

nivel local, judeţean, naţional şi internaţional; 

 -     organizarea olimpiadelor pe discipline (etapele locală, judeteană, naţională); 

- încurajarea performanţelor şcolare; 

 -  elaborarea proiectului de curriculum al şcolii şi CDS pe baza analizei de nevoi 

educaţionale ale elevilor şi a intereselor părinţilor acestora şi procurarea documentaţiei 

curriculare; 

- diversificarea ofertei de curriculum prin raportarea la interesele si ritmurile elevilor, 

respectiv stilurile specifice de învăţare, la zonele de provenienţă a elevilor, de specificul 

unităţii noastre şcolare; 

-  flexibilizarea ofertei curriculare pentru a răspunde principiului educaţiei pentru toţi şi         

pentru fiecare; 

-   elaborarea proiectului de CDS pentru anul şcolar 2014-2015; 

 -  aplicarea unor indicatori de calitate şi performanţă pentru anul scolar 2014-2015, stabiliţi 

după analiza anului şcolar în curs, cu o rată sporită a exigenţei şi cu un indice de progres 

conform proiectului programului de calitate; 

-  aplicarea unei analize SWOT şi a unui studiu de caz pentru ridicarea calităţii în educaţie şi 

pentru un standard ridicat de performanţă; 

- eficientizarea Comisiei pentru calitate, a analizelor şi rapoartelor acesteia pentru stabilirea 

obiectivelor şi strategiei pe termen scurt (semestrial), mediu (anual) şi pe termen lung (2-3-4 

ani şcolari); 

-   întărirea relaţiei şcoală – familie; 

- proiecta activităţilor de parteneriat educaţional în colaborare cu instituţiile de cultură,      

unităţi şcolare, ONG-uri, reprezentanţi ai societăţii civile. 

- In anul şcolar 2014-2015, precum şi pe termen lung,  se va desfăşura o ampla campanie de 

promovare a imaginii şcolii în mass-media locală pentru diseminarea activităţilor derulate in 

şcoala noastră în vederea atragerii unui număr mare de elevi către instituţia noastră de 

învăţământ. 

  

 

Motivaţia : 
- existenţa unor disfuncţii care vizează buna desfăşurare a procesului instructiv – educativ : 

întârziere la ore (elevii şi cadrele didactice) absenţe nemotivate la unele discipline de 

învăţământ, lipsa materialului didactic corespunzător, iluminat necorespunzător, deteriorarea 

mobilierului, etc ; 
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b)  Admiterea tuturor absolventilor în învăţământul secundar superior- licee sau 

învăţământul profesional- de trei ani: 

 

- asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării examenelor naţionale,  

- dezbaterea noilor metodologii de desfăşurare a examenelor naţionale,  

- pregătirea, organizarea şi desfăşurarea simulării examenelor pentru examenele naţionale; 

- asigurarea pregătirii suplimentare a elevilor la toate obiectele de învăţămâmânt , cu accent 

pe obiectele la care sustin examenele naţionale; 

- reevaluarea importantei activităţii de consiliere psihopedagogică şi de orientare şcolara si 

profesională a elevilor; 

 

c) Crearea unui climat de siguranţă fizică şi spirituală pentru elevii şcolii prin 

asigurarea protecţiei elevilor în cadrul unităţii şcolare: 

 

    - şcoala este dotată cu camere de supraveghere video în interiorul clădirii şi în curtea şcolii,  

    - toate locaţiile au gard de împrejmuire 

    - există conract de parteneriat cu poliţia locală în vederea asigurării siguranţei 

elevilor/copiilor 

. 

Motivaţia : 
  - sesizarea unor abateri disciplinare în rândul elevilor ; 

  - neefectuarea conform Regulamentului intern a Serviciului pe şcoală (elevi, 

cadre didactice) ; 

  - accesul nesupravegheat corespunzător al elevilor şi vizitatorilor externi ; 

  - folosirea unor spaţii de învăţământ necorespunzător în afara orelor (fără a 

respecta schema orară). 

 

 

d) Formarea continuă a adulţilor pe tot parcursul vieții prin participarea la cursuri 

de perfecţionare / formare pentru cadre didactice şi personalul didactic 

auxiliar : 

 

- identificarea nevoilor de formare a personalului didactic din şcoala  

( inspecţii speciale, examene de grad etc.) 

- asigurarea calităţii procesului de formare continua prin activităţile metodico-

ştiintifice realizate la nivelul catedrelor şi comisiilor metodice; 

- monitorizarea activităţilor metodice şi psihopedagogice la nivelul cercurilor 

pe discipline; 

- participarea cadrelor didactice la sesiuni de referate şi comunicări ştiinţifice, 

simpozioane şi seminarii naţionale şi internaţionale; 

- perfecţionarea personalului financiar şi administrativ prin cursuri specifice; 

- analiza în Consiliul de Administraţie a activităţii de formare şi perfecţionare 

pe tot parcursul vieţii;       

- acumularea creditelor de perfecţionare metodică şi de specialitate a tuturor 

cadrelor didactice pentru a putea asigura un învăţământ de calitate ; 

- adoptarea unor strategii tematice de perfecţionare pentru debutanţi ; 
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- îmbunătăţirea managementului programelor comunitare pentru a contribui la 

implementarea programelor educaţionale si a programelor europene în 

şcoală; 

- formarea personalului didactic in domeniul evaluarii testelor nationale; 

 

 

 

 

e )   Dezvoltarea parteneriatelor educaționale, a programelor comunitare și 

realizarea unor proiecte europene care să crească dimensiunea europeana a 

școlii: 

 

 Dezvoltarea parteneriatelor educationale incheiate conform unor 

protocoale de parteneriat cu alte institutii de invatamant preuniversitar / 

universitar sau de cultura, cu institutii reprezentative ale comunitatii 

locale;  

 Realizarae unor proiecte europene care sa crească dimensiunea europeană 

a şcolii : 

 Popularizarea activitatilor derulate in cadrul acestor proiecte prin mass-

media precum şi pe paginile puse la dispoziţie de Comisia Europeană – 

Sector Educaţie : “ My Europe” , “ Spring Day”, etc. 

 Participarea elevilor la concursuri şi simpozioane şcolare nationale si 

internationale; 

 Activităţi dedicate zilelor naţionale şi internaţionale; 

 Vizite la muzee, instituţii de arta şi cultură; 

 Informarea periodică a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice despre 

activitatea şcolii; 

 Implicarea tuturor elevilor şi părinţilor în activităţile şcolii; 

 Participarea liderului sindical la procesul decizional, în caliate de 

observator; 

 Proiectarea activităţilor de parteneriat educaţional în colaborare cu            

                     instituţiile de cultură, unităţi şcolare, ONG-uri, reprezentanţi ai     

                     societăţii civile; 

 Realizarea în viitorul apropiat a unor proiecte scolare multilaterale 

europene impreuna cu parteneri din Uniunea Europeană, proiecte 

Comenius, derulate prin programul Socrates, precum şi alte proiecte 

internaţionale cu parteneri din tari francofone. 

 Cresterea calitatii proiectelor aplicate si a numarului proiectelor aprobate, 

cresterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene prin intermediul 

proiectelor si programelor nationale si transnationale, asigurarea cadrului 

calitativ al implementării activităţilor dezvoltate prin proiectele şi 

programele europene iar in ceea ce priveste diseminarea si valorizarea se 

va pune accentul pe exploatarea rezultatelor proiectelor in scopul de a le 

optimiza valoarea şi a le spori impactul asupra şcolii, elevilor şi 

comunităţii locale; 
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 pentru  elevii ce au parintii plecati din tara si sunt lasati in grija altor 

persoane, se vor implementa in scoala proiecte educationale pe teme de 

absenteism, integrare socială. Vor fi cooptaţi în aceste proiecte psihologi 

ce vor discuta cu elevii şi cu persoanele în grija cărora se află. 

 vom desfăşura proiecte educaţionale  cu alte instituţii de învăţământ şi de 

cultura din ţara şi de peste hotare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

             ANALIZA COMPLEXĂ A UNITĂŢII ŞCOLARE 

          

 

Analiza informaţiilor de tip cantitativ :   
 

-    Numărul elevilor din şcoală : 452 

 
-   Vârsta elevilor/copiilor şcolii noastre este cuprinsă între: 2 si 16 ani; 

 

- Rata abandonului şcolar este de: 0,44 % 

 

- Procentul elevilor care trec la învăţământul liceal și profesional cu durata de 3 ani 

este de:  100%. 

 

- Nivelul de dotare al şcolii : 
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Şcoala a fost înfiinţată în anul 1960, este compusă din parter şi un etaj, având în dotare 10 

săli de clasă. Şcoala are laborator de  informatică, dotat cu calculatoare  ce sunt conectate la 

Internet. Totodată şcoala are o bibliotecă cu un număr de peste 14500 volume, cărţi de 

specialitate şi beletristică, o sală de sport,  cabinet de consiliere psihopedagogică şi 5 grupuri 

sanitare din care 4 pentru elevi  şi 1 pentru cadre didactice.  

       Școala Pericei este cuprinsă într-un proiect de tip european de  reabilitare și modernizare 

totală, proiect inclus în măsura “Axa 10”, prin care va fi îmbunătățit mediul educațional din 

școală. 

- Incadrare : şcoala nu are încadrare deficitară; 

 

- Rata mişcării de personal : majoritatea cadrelor fiind titulare, nu se înregistrează o rată 

ridicată a mişcării de personal, ci mai cu seamă se observă creșterea stabilității. 
 

 

Analiza informaţiilor de tip calitativ:  
- Cultura orgazitionala 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 izolate de elitism 

profesional, individualism, rutină, conservatorism, automulţumire. Atat timp cat 

profesorii si elevii  se identifica in mare masura cu scopurile scolii, putem admite despre 

cultura organizationala a scolii noastre ca este o cultura puternica, pozitiva. Credem ca 

tipul de cultura organizatorica specific institutiei noastre este de tip sarcina (retea), in 

care membrii sunt capabili sa raspunda la o schimbare si lucreaza usor in echipa, care 

cuprinde si elemente din celelalte culturi (in special cea de tip club). 

- 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. Mediul social de provenienţă al elevilor, nivelul de 

educaţie al părinţilor, ocupaţiile părinţilor, ambianţa în familie, interesul părinţilor faţă de 

educaţie, toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă. 

  

- Conducerea şcolii elaboreaza Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme 

privind atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice. 

    

- Calitatea personalului didactic: din cele 38 cadre didactice care  funcţionează în şcoala 

noastră au participat la un număr mare de  cursuri de perfectionare efectuate, cadre 

didactice cu gradul I ;  

-Aproximativ 50 % sunt cadre didactice cu experienta la catedră, care sprijină și 

mentorează pe colegii începători;  

- Modul de comunicare este deschis, principial, asigurat într-un flux continuu; 

- Managementul şcolii este asigurat de un director, sprijinit de echipa managerială-membrii 

Consiliului de administrație și bazandu-se pe documentele manageriale în vigoare.  
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Analiza complexă a comunităţii : 

 
       Reforma învăţământului redefineşte raporturile comunităţii cu şcoala. Majoritatea elevilor 

din şcoala noastră provin din familii cu posibilităţi materiale modeste deoarece mulţi părinţi 

sunt muncitori sau vânzători la firme private iar unii sunt în somaj de mai multă vreme. Acest 

lucru impune: 

-obligaţia şcolii noastre de a desfăşura o activitate transparentă; 

-creşterea importanţei contactului educaţional şcoală-familie pentru reuşita copiilor. 

      Implicarea familiei în activitatea şcolară se desfăşoară pe două coordonate: 

a)relaţia părinte - copil: controlul frecvenţei, al rezultatelor şcolare , al temelor, ajutor în 

îndeplinirea sarcinilor, suport material şi moral, informări periodice în scris și verbale ale 

părinților elevilor despre rezultatele și comportamentul elevilor; 

b) relaţia familie - şcoală: contacte directe cu reprezentanţii şcolii şi îndeosebi cu dirigintele; 

      Şcoala deserveşte nevoile comunităţii, identificand nevoile comunitatii, analizând 

resursele educaţionale din  comunitate prin consultarea părinţilor la stabilirea curriculumului 

la decizia şcolii şi a programului şcolar al elevilor, elaborand apoi politici educationale 

adecvate. 

      De remarcat este activitatea asociativă a părinţilor prin intermediul Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor pentru sprijinirea şcolii în activitatea de cuprindere la cursuri a 

tuturor copiilor, de îmbunătăţirea frecvenţei acestora, în organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor extracurriculare.  

     Legătura dintre şcoala şi părinţi este asigurata şi prin lectoratele cu părinţii, şedinţele cu 

părinţii pe clase, orele de consultaţii acordate părinţilor de către specialişti în psihopedagogia 

copiilor de 2 -16 ani. 

    Din punct de vedere statistic,  în şcoala nostră sunt puţine cazuri de părinţi şomeri sau alte 

situaţii sociale deosebite, aceştia sunt doar în rândul copiilor de etnie romă. Există însă situaţii 

în care părinţii sunt plecaţi din ţara iar copiii sunt lasaţi în grija altor persoane. In mod 

deosebit se acordă cosultaţii acestor copii şi persoanelor în grija cărora sunt lasaţi, de către 

specialişti în psihopedagogie şcolara, pentru a diminua impactul pe care lipsa părinţilor o are 

asupra acestor copii. Astfel se organizează şi activităţi opţionale de dezvolatare personală a 

elevilor, pentru a li se asigura un bun debut în viaţă. 

    Starea de sănătate a elevilor este în general bună, acest lucru datorându-se în mare măsură 

relaţiei permanente cu medicii de familie din comună şi asigurării condiţiilor de igienă şi 

curăţenie în fiecare locaţie, a cursurilor de specialitate la care a participat tot personalul de 

îngrijire din instituţie. 

   Situaţia economică a familiilor elevilor şi preşcolarilor  este una bună, chiar peste medie la 

Pericei, cu excepţia familiilor de etnie romă, însă la Bădăcin şi Sici avem şi elevi şi preşcolari 

care au o situaţie materială mai modestă. 

   Elevii provin  din medii diverse : din familii de intelectuali dar şi din familii de muncitori şi 

agricultori şi o mică parte de ţomeri.  S-a observat că majoritatea părinţilor manifestă un 

interes deosebit pentru educaţia copiilor lor. 

   Şcoala Gimnazială Nr. 1 Pericei are un bun potenţial demografic  număr mare de copii, mai 

ales de secţia maghiară, existînd familii cu 3-4 copii, ce trebuiesc şcolarizaţi.Situaţia este mai 

delicată la Bădăcin şi Sici unde potenţialul demografic este mai mic, cu populaţie mai 

îmbatrânită şi doar cu 1 maximum 2 copii. De aceea s-a desfiinţat o grupă de preşcolari, iar la 

şcoala a rămas doar o clasă de elevi cu 8 copii. 
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   Şcoala, fiind subordonată administrativ Primăriei Pericei este coordonată de aceasta, are 

relaţii directe cu serviciile arondate Primăriei. 

   Şcoala Gimnazială Nr. 1 Pericei are o relaţie foarte bună cu părinţii elevilor care îşi dau 

concursul în rezolvarea diferitelor probleme educaţionale. Elevii noştri au participat la diverse 

acţiuni şi manifestaţii cu caracter caritabil în de tipul SNAC, în vederea sprijinirii materiale a 

copiilor şi familiilor nevoiaşe, aceste acţiuni introducând elevii în mediul comunitar, 

contribuind la socializarea lor și  dezvoltându-le  simţul de apartenentă la comunitate. 

 

 

Analiza  PEST ( E ) 
 

 

a. Politicul 

         Politica educaţională a guvernului vizează consolidarea rolului şcolii ca principală 

instituţie de educaţie şi învăţământ iar politica educaţională la nivel regional şi local este în 

favoarea dezvoltării relaţiilor de colaborare între oficialităţi şi şcoala noastră cu scopul 

descentralizării şi flexibilizării, al descongestionării activităţii ceea ce  dovedeşte eficientă în 

dezvoltarea pozitivă a actului educational. 

 

 

b. Economicul 

         Din punct de vedere economic, situaţia este satisfăcătoare, chiar dacă nu toţi părinţii au 

locuri de muncă stabile, situaţia lor nu pune probleme mari privind şcolarizarea, oferta 

educaţională a şcolii răspunzând în mare parte cerinţelor comunităţii. 

 Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei se găseşte într-o zona geografică a Judeţului Sălaj 

foarte bună, situată între cele două oraşe mai mari din judeţ, la şosea cu posibilitate de navetă 

în caz de nevoie a părinţălor. Astfel se poate  vorbi de o relansare economică în ultimul 

timp,nu numai în domeniul agriculturii ci şi a industriei şi serviciilor. La rândul lor  aceasta 

influenţează pozitiv şi această zonă. Nivelul câştigurilor lunare în familiile elevilor a crescut, 

aproape la toate familiile din Pericei, chiar de aceea s-au organizat în ONG-uri de tip asociaţii, 

la Grădiniţa Pericei încă din anul 2008-« Asociaţia Grădiniţa Copiilor Noştri Pericei », iar 

la Şcoala Pericei, din acest an şcolar, sub denumirea „ Pro Schola Pericei” , pentru a sprijini 

activităţile educative ale elevilor şi recompensarea performanţei acestora. 

 Consiliul Judeţean se implică activ în susţinerea factorilor responsabili cu reabilitarea 

şcolii pentru a asigura desfăşurarea unui proces educaţional într-un cadru adecvat în scopul 

înregistrării unei participări mai active la programele educative şcolare si extraşcolare şi chiar 

a proiectelor şi programelor europene de finanţare. 

       

c. Socialul 

         Putem afirma că situaţia este bună, legatură familiilor cu problemele şcolii au fost 

permanent în atenţia colectivului cadrelor didactice ; în cadrul şcolii, există un mod de 

abordare obiectiv şi realist al problemelor sociale ( şomaj, delincvenţă etc.), astfel încât poziţia 

conducerii şi a colectivului de profesori faţă de problematica educaţiei este ca aceasta trebuie 

să devină un mijloc de promovare socială. 

 Omogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziţii oarecum  

identice faţă de problematica educaţiei, părinţii fiind în general interesaţi de educaţia copiilor 
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lor. Există însă şi grupuri de interes care nu receptează educaţia ca pe un adevărat mijloc de 

promovare socială. 

 Existenţa sărăciei (în anumite familii), ca şi a unor programme mass-media 

neadecvate, generatoare de delincvenţă în rândul elevilor, impune reorientarea termenului de 

educare a personalităţii elevului, insistându-se asupra contracarării efectelor negative mai sus 

menţionate. 

  

d. Tehnologicul 

       Tehnologicul se oglindeşte într-o desfăşurare bună a procesului instructiv-educativ, şcoala 

oferă baza materială şi condiţii specifice pentru realizarea unei instruiri adecvată nevoilor 

tânărului, pentru formarea sa ( resursele financiare, din păcate , nu răspund intru totul 

cerinţelor şcolii pentru o reală dezvoltare a capacităţilor tânărului de azi, ca reprezentant al 

societăţii de mâine). 

 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Pericei este dotată cu un laborator de informatică ce conţine 

11 calculatoare conectate la Internet, astfel că majoritatea elevilor beneficiază de ore – operare 

PC şi navigare pe Internet, o mare parte dintre ei având şi calculatoare personale. 

 Există în şcoală două reţele de telefonie fixă (Romtelecom, televiziune prin cablu, 

Internet, atîtla Pericei cât şi la Bădăcin. La fel pentru acoperirea cu internet a întregii suprafeţe 

şcolii şi grădiniţei din Pericei avem montate un număr de 4 wierles la şcoală şi 2 la grădiniţă. 

 Şcoala beneficiază de o platformă pentru gunoaie şi deşeuri selective rezultate în urma 

activităţilor desfăşurate prin care se asigura o mai bună ecologizare a clădirii şi curţii. 

 Menţionăm că există o strănsă colaborare cu serviciile de salubritate locale, activitate 

pe care dorim să o extindem în viitor, pentru a diminua la minim cantitatea de deşeuri 

menajere şi folosirea acestora în agricultură.. 

 

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 : 

             a)  - oferta curriculară 

              b) - resursele umane 

              c) - resursele materiale şi financiare 

              d) - relaţiile cu comunitatea 

 

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 , 
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caiete de lucru, ghiduri de  aplicare, culegeri de probleme, îndrumatoare, etc.) în conformitate 

cu standardele naţionale; 

-Atingerea în mare parte a finalităţilor specifice, pe niveluri de şcolaritate ; 

-Existenţa şi aplicarea planului cadru pentru fiecare ciclu de şcolaritate ; 

-Scheme orare realizate eficient de comisia de elaborare a schemelor orare; 

-Cunoaşterea de către profesori, elevi şi familie a planului cadru de  învăţământ, a ghidurilor 

de evaluare şi a manualelor alternative; 

-La nivelul fiecărei catedre există portofolii cu axiliare curriculare, ghiduri de aplicare a 

programei, culegeri de probleme şi teste. 

 

 

Puncte slabe : 

 

-Programe şcolare încărcate ; 

-Lipsa manualelor şcolare actualizate şi în cantităţi suficiente; 

-Lipsa unor mijloace auxiliare pentru uzul elevilor ; 

-Insuficienţa ofertei de ghiduri şi alte materiale complementare pentru  profesori care să 

răspundă unei nevoi reale a sistemului de învăţământ ; 

-Strategia de elaborare a CDS nu a urmărit în totalitatea scopul acestei oferte curriculare, ci 

constituirea sau menţinerea artificială de norme didactice, elevul fiind pus unei oferte 

educaţionale neconforme cu nevoia lui de formare; 

-Lipsa cabinetelor şi laboratoarelor de biologie, fizică-chimie, informatică bine dotat; 

-Normele didactice insuficiente pentru a se organiza pregătirea IT a elevilor; 

-Inexistenţa unor terenuri de joacă cu dotări specifice pentru elevii de clasă pregătitoare –ciclu 

primar; 

-Incapacitatea unor cadre didactice de a recepta şi aplica metodele şi tehnicile moderne de 

învăţare şi evaluare ; 

                                                            

Oportunităţi : 

 

-Existenţa cursurilor de perfecţionare acreditate pentru cadrele didactice ; 

-CDS oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoastere în diferite domenii de 

activitate ; 

-Promovarea la elevi a unei linii moderne naţionale şi internaţionale în vederea protectiei 

mediului inconjurator ; 

-Posibilitatea aplicării realiste a programelor de învăţământ, activitatea  concentrându-se pe 

elev ( şi nu pe colectivitate ), asigurându-se un raport just între educaţia pentru toţi şi educaţia 

pentru fiecare ; 

- CDS-uri care să permită valorificarea abilităţilor individuale. 

 

Ameninţări : 

 

-Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ-urilor 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 ; 

-Programul încă excesiv informaţional şi încărcat ; 
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-Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor beneficiarilor ; 

-Gama redusă de CDŞ-uri oferită de şcoală poate duce la alegerea numărului minim de ore din 

Planul cadru şi deci la o formare minimală şi incompletă a elevului; 

-Numărul de calculatoare din şcoala este insuficient şi învechit; 

-Instabilitatea economică şi socială. 

  

b) Resurse umane 

 

   CADRE DIDACTICE 

  Puncte tari 

-colaborarea Şcoală-Primaria şi Consiliul local Pericei; 

-majoritatea personalului  didactic cu înaltă pregătire profesională şi bogată experienţă, cu 

studii superioare; 

-calitatea corpului profesoral e reflectată şi de faptul că din totalul de 38 de cadre didactice 18 

au gradul didactic I; 

-atmosfera bună de muncă-spirit de echipă, de ataşament şi de fidelitate faţă de unitate la 

aproape toate cadrele didactice ; 

-cadre didactice care au parcurs stagii şi cursuri de formare continuă ; 

-cadre didactice formate prin programe naţionale ; 

-cadre didactice din unitate implicate în activităţi metodice la nivel judeţean ; 

-implicarea în actul decizional a unui număr cât mai mare de cadre didactice ; 

-implicarea managerului în responzabilizarea cadrelor didactice şi a personalului de a recepta 

noul ; 

 

Puncte slabe  

 

-reticienţa unor cadre didactice la schimbare ; 

-inerţia unor cadre didactice ; 

-slaba fidelitate pentru şcoala a unor cadre didactice; 

-atitudinea negativă a unor cadre didactice faţă de nou şi faţă de bunul mers al unităţii; 

-neimplicarea unor cadre didactice în activităţile comune care au scopul de a forma un colectiv 

unit, o echipă care acţioneaza cu acelaşi ţel; 

-atitudinea negativă a unor cadre didactice faţă de managementul educaţional din unitate; 

-folosirea modalităţilor tradiţionale de evaluare ; 

-sprijin insuficient al familiilor elevilor în ceea ce privește educația ; 

-un număr mare de elevi provenind din familii de etnie romă cu situație materială precară ; 

-lipsa unui logoped şcolar; 

-lipsa unui cadru medical care să fie angajat în unitatea noastră, 

-lipsa unui profesor de informatică; 

-lipsa profesorului de sprijin pentru elevii de la secţia maghiară; 

-dezinteresul unor elevi faţă de activitatea de formare şi învăţare; 

-insufienta abilitate din partea unor cadre didactice în utilizarea tehnologiei didactice moderne 

( de ex. utilizarea calculatorului). 
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Oportunităţi 

 

-necesitatea continuării cursurilor de formare continuă pe tot parcursul vieţii a cadrelor 

didactice, indiferent de vârstă şi grad didactic ;  

-adaptarea CDŞ-urilor la cerinţele şi specificul local, cu scopul îmbunătăţirii rezultatelor 

elevilor şi pregătirii lor pentru viaţă; 

-crearea unor oportunități de transport, masă și ajutor elevilor proveniți din familii cu situație 

materială precară ; 

-comunicare cu reprezentanții comunității locale în vederea depistării copiilor cu probleme 

materiale și organizarea de întâlniri în cartierul lor pentru a-i determina să vină la școală, 

îmbunătățirea frecvenței acestora la școală; 

-depistarea elevilor care pleacă cu părinții în străinătate și urmărirea școlarizării acestora 

acolo, în perioada căt sunt plecați; 
-organizarea de activităţi educative atractive şi eficiente atât pentru elevi cât şi pentru părinţi ; 

-dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii de artă şi cultură , instituţii de învăţământ 

preuniversitar şi universitar; 

-organizarea mai multor activităţi de promovare a ofertei noastre şcolare; 

-schimbarea mentalităţii acelor cadre didactice care nu se implică activ în activităţile şcolii. 

 

Ameninţări 

 

-rutina unor cadre didactice ar duce la plafonare; 

-lipsa de motivaţie pentru activităţile extraşcolare ar cauza monotonie şi nu ar atrage elevii la 

noi în şcoală; 

-creșterea numărului de elevi neșcolarizați sau repetenți, creșterea ratei abandonului școlar, 

ceea ce ar duce la nemulțumiri din partea autorităților; 

-implicarea scăzută a părinţilor în activitatea şcolii, ar duce la necunoaşterea şi implicit la 

nerezolvarea problemelor constatate în educaţia elevilor şi a preşcolarilor; 

-tendinţa de a nu duce la îndeplinire unele sarcini extradidactice ar duce la obţinerea de 

punctaje şi calificative sub aşteptările personalului şi nemulţumiri din partea comunităţii, a 

părinţilor elevilor; 

-tranferul copiilor şi al elevilor noştri la alte instituţii şcolare cu oferte educaționale mai bune; 

-scăderea numărului de posturi şi norme pentru cadrele didactice; 

-scăderea continuă a efectivelor de elevi, mai ales la clasele de la secţia română şi de la 

Bădăcin, ca urmare a scăderii natalităţii, tranferului elevilor la şcolile din Şimleu Silvaniei din 

cauza desfăşurării activităţii în regim de clase simultane. 

 

ELEVI 

 

Puncte tari : 

 

- Majoritatea elevilor provin din localitatea Pricei, ceea ce face să se contureze o atmosferă de 

parteneriat între toţi elevii ; 
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- Ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune este de  aproximativ 70% ; 

- Elevi cu rezultate deosebite la olimpiadele şcolare pe plan local şi judeţean, la concursurile 

scolare si extrascolare ; 

- Existenţa unor elevi dornici de performanţă ; 

- Dorinţa elevilor de a se implica în activităţi extracurriculare, de voluntariat şi chiar în 

organizarea lor; 

-Circa 1/3 dintre elevi au cunostinţe, priceperi şi deprinderi solide-rezultat şi al familiei cu 

grad de educaţie peste medie ; 

-Realizarea unor fluxuri tradiţionale de colaborare cu şcolile şi instituţiile din judeţ, schiţăndu-

se în timp profilul elevului din Şcoala Gimnazială Nr. 1 Pericei; 

 

 

Puncte slabe : 

 

-existenţa a circa 30% elevi cu carenţe în educaţia de bază ; 

-absenteismul unor elevi, majoritatea fiind de etnie romă ; 

-bariere în relaţia profesor-elev; 

-influenta negativă mass-media, în special a canalelor de televiziune comerciale; 

-influenta negativă a rețelelor de socializare 

-situarea sub nivelul mediu pe judeţ în ceea ce priveşte rezultatele elevilor la examenele 

naţionale 

-slaba implicare a părinților în pregătirea pentru școală a propriilor copii. 

 

Oportunităţi : 

 

-implicarea unor elevi în probleme specifice vârstei şi şcolii ; 

-respectare dorinţei unor elevi de a atinge performanţe ; 

-organizarea de consultaţii la materiile la care elevii sunt deficitari la învăţătură:-limba română 

şi matematică; 

-existenţa unor programe de formare şi informare a părinţilor ; 

-implicarea mai activă părinților în viața școlii; 

-deschiderea tinerei generaţii către operarea pe calculator. 

 

 

Ameninţări : 

 

-lipsa de motivaţie a unor elevi ; 

-lipsa de interes al unor părinţi în ceea ce priveşte rezultatele obţinute de proprii lor copii; 

-posibilitatea creşterii ratei abandonului şcolar în condiţiile socio-politice actuale ; 

-lipsa unui mediu familial adecvat pentru unii elevi, migraţia părinţilor în străinătate, datorită 

lipsei locurilor de muncă; 

-creşterea numărului de absenţe şi abandon şcolar la elevii de etnie romă, care pleacă cu 

părinţii pe diferite perioade în străinătate. 

 

 

c) Resurse materiale şi financiare 
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Puncte tari : 

- o bază materială corespunzătoare capabilă să asigure un învăţământ eficient, formativ-

performant ; 

-  local propriu cu destinaţie specifică la toate structurile; 

-  starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă şcolară corespunzătoare ; 

- existenţa cabinetelor, laboratoarelor funcţionale pentru anumite discipline : informatică, 

fizică – chimie, biologie, limba română, geografie şi matematică ; 

- sală de sport bine dotată; 

- teren de sport bine amenajat; 

- curţi de joacă la Grădiniţa Pericei; 

- existenţa unui CDI la Grădiniţa Pericei 

- bibliotecă şcolară cu multe volume de cărţi la Pericei şi Bădăcin; 

- resurse informatizate existente ; 

- mobilier nou la Grădiniţa Pericei şi la Şcoala Bădăcin; 

- condiţii foarte bune de aprovizionare cu apă de la reţea şi energie electrica ; 

- conectarea la  

- preocuparea conducerii unităţii şcolare în dezvoltarea bazei materiale ; 

- buget naţional, buget local. 

- Existenţa asociaţiilor de părinţi atât la Grădiniţa Pericei cât şi la Şcoala Pericei ; 

 

Puncte slabe 

 

-lipsa unor spaţii pentru activităţi extracurriculare ; 

-lipsa cabinetului medical şi a personalului medical angajat; 

 -lipsa cabinetelor, laboratoarelor funcţionale pentru anumite discipline : informatică, fizică – 

chimie, biologie, limba română, geografie şi matematică ; 

-lipsa unei săli festive-multifuncţionale ; 

-uzura fizică şi morală a unei părţi din materialul didactic ; 

 -mobilierul unor clase învechit, mai ales ăn ceea ce priveşte băncile elevilor ; 

-necorelarea fondului de carte al bibliotecii cu noile programme şi manuale şcolare ; 

- lipsa unor mijloacelor moderne in biblioteca scolii ; 

-venituri extrabugetare mici ( sponsorizări episodice, donaţii întâmplătoare). 

- fondul de carte al bibliotecii nu este reactualizat, nu există interes pentru procurarea de 

fonduri în vederea achiziţionării unor  cărţi de specialitate, manuale, etc, de ultimă oră ; 

- materialul didactic este insuficient şi depăşit ; 

- fondurile financiare alocate de comunitate pentru achiziţii de echipamente şi materiale 

didactice sunt insuficiente, iar cele din sectorul extrabugetar sunt mici. 

 

Oportunităţi 

-existenţa programului de guvernare care prevede modernizarea şcolilor ; 

-descentralizarea şi autonomiea instituţională, şansa pilotării noului proiect de finanţare ; 

-completarea fondului de carte şi adaptarea acestuia la programele şcolare ; 

-parteneriat cu comunitatea locală : Primărie, părinţi, ONG-uri, firme  in vederea obtinerii 

unor fonduri extrabugetare; 

-posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi de întreţinere şi modernizare a şcolii. 
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-găsirea resurselor financiare extrabugetare pentru dotarea  şcolii prin contracte de 

sponsorizare şi parteneriate specifice. 

 

Ameninţări 

 

-posibilitatea ca Primăria Comunei Pericei să nu dispună întotdeauna de resursele 

corespunzătoare cerinţelor şcolii ; 

-buget modest ; 

-insuficienţa resurselor financiare pentru conservarea, dezvoltarea şi modernizarea bazei 

materiale a şcolii.  

-limitarea autonomiei unităţii în luarea deciziilor importante. 

 

d)  Relaţiile comunitare 

 

Puncte tari 

 

-implicarea părinţilor ca parteneri în educaţia elevilor ; 

-semestrial-comisia diriginţilor organizează întălniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul 

prevenirii delincvenţei juvenile şi a accidentelor rutiere ; 

-parteneriat cu Poliţia din Pericei; 

-întălniri semestriale cu Comitetul Reprezentativ al Părinţilor, suplimentate de consultaţii 

individuale cu părinţii ; 

-existenţa asociaţiei părinţilor la Grădiniţa şi şcoala Pericei; 

-dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează şi prin intermediul serbărilor şcolare ; 

-orientarea şi consilierea vocaţională a elevilor ; 

-contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi   extracurriculare precum : 

excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, introducerea elevilor în mediul comunitar şi 

contributia la socializarea lor. 

                                                  

Puncte slabe 

 

-slabe legături de parteneriat cu ONG-uri ; 

-slaba colaborare a unor părinţi, mai ales la clasele din ciclul gimnazial şi secţia română ; 

-deficienţe în relaţiile de parteneriat şcoală- agent economic-comunitate locală ; 

-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 

 

-cererea exprimată de elevi privind desfăşurarea de activităţi comune părinţi-elei-profesori ; 

-disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primăria, ONG, 

Biserica, Poliţia, instituţii culturale) ; 

-creşterea interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională prin invitarea lor la noi în 

şcoală ; 

-legături cu alte unităţi de învăţământ pentru realizarea unor schimburi de experientă; 
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-realizarea unor proiecte de parteneriat educaţional cu alte instituţii de învaţământ, instituţii de 

arta şi cultură, ONG, etc. 

- realizarea unor proiecte multilaterale COMENIUS derulate prin programe SOCRATES sau 

alte programe finanţate de Comisia Europeană. 

 

Ameninţări 

 

-nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor pot conduce la slaba implicare a acestora în 

viaţa şcolară ; 

-organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar 

inversarea efectelor scontate ; 

-instabilitatea la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere ; 

-slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse de către instituţiile 

partenere.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unde ne 

aflăm? 
 

Ce schimbări 

se impun? 

Vom 

răspunde la 

întrebările: 

Ce valori ne susțin? 

Cine sunt 

beneficiarii  

schimbărilor? 

propuse? 

Cum vom reusi  

să le realizăm? 
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Pornind de la punctele tari şi oportunităţile  prezentate la diagnoza,  urmărind 

compensarea slăbiciunilor şi evitarea ameninţărilor şi vizând mereu îndeplinirea misiunii şi 

atingerii ţintelor reliefate anterior, vom acţiona în mod judicios  pentru dezvoltarea unuia  sau 

mai multor domenii funcţionale: 

a) dezvoltarea curriculară ; 

b) dezvoltarea resurselor umane; 

c) dezvoltarea bazei materiale; 

d) atragerea de resurse financiare; 

e) dezvoltarea relaţiilor comunitare; 

f) dezvoltarea managementului la nivelul şcolii; 

g) dezvoltarea informaţională. 

 

 

 

 

 

 

 

6. a )  Dezvoltarea curriculară 

 
 Optimizarea activităţii didactice la toate disciplinele în concordantă cu 

planurile de învăţământ, adoptarea curriculumului naţional prin consultarea 

elevilor şi părinţilor .  

 Se va realiza un curriculum la decizia scolii cu adecvare maxima la nevoile 

actuale si de perspectiva ale educabililor, astfel încât să răspundă la 

înrebarea : « Curriculum-ul la decizia şcolii este util elevilor pentru integrarea 

lor în societatea democratică nou integrată în Uniunea Europeană ? » Se va 

proiecta asfel încât sa aibă forţa reală de a genera în educabili cunoştinţe, 

abilităţi, capacităţi, atitudini, antrenarea în cât mai multe domenii 

experenţiale, din perspectiva cât mai multor tipuri de învăţare, în perspectiva 

« şanselor egale » - să aiba calitatea de a genera în principal tocmai acele 

achiziţii în toti educabilii pentru care a fost conceput. 

 Stabilirea ofertei pe discipline opţionale cât mai aproape de cerinţele elevilor 

şi părinţilor ; 

 Centrarea acţiunilor pe elev-comunitate şi nu pe şcoală-profesor ; 

 Modernizarea actului didactic prin folosirea metodelor active de grup, în 

predare-învăţare, a metodelor alternative în evaluare ; 

 Echilibrarea componentelor formativ-informativ, educativ-instructiv, creativ. 

 Derularea unor activitati cu caracter stimulativ si antrenant pentru elevi ; 

 Participarea activa a partenerilor educationali la activitatile scolii si a scolii in 

viata comunitatii; 

 Modernizarea activitatilor extracurriculare pe teme de actualitate :protectia 

mediului, pastrarea traditiilor si obiceiurilor locale, influenta mass-mediei in 

viata scolara,etc. 
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 Participarea activa a partenerilor educationali la activitatile scolii si a scolii in 

viata comunitatii. 

 

6.b) Dezvoltarea resurselor umane  

 
 Organizarea unor cursuri de formare la nivelul şcolii cu cadrele didactice 

tinere, stagiare sau cu definitivatul în învăţământ ; 

 Consultarea elevilor şi a părinţilor pentru dezvoltarea curriculum-ului la 

decizia şcolii ;                                                        

 Realizarea progresului şi a performanţei şcolare ; 

  Asumarea unui rol activ al şcolii, în raport cu nevoile, problemele, 

posibilităţile comunităţii ; 

 Creşterea nivelului la învăţătură, disciplină si frecventa a elevilor ; 

 Implementarea in scoala a unor proiecte educationale pe teme de absenteism, 

integrare sociala. Vor fi cooptati in aceste proiecte psihologi ce vor discuta cu 

elevii care au parintii plecati din tara si sunt lasati in grija altor persoane.  

 Evaluarea permanentă a cadrelor didactice; 

 Actualizarea pregatirii profesionale, metodice si de specialitate prin 

participarea tuturor cadrelor didactice la cursuri de formare continua 

organizate de C.C.D., prin bursele individuale ale proiectelor Comenius 

derulate prin program Socrates sau cursuri ale unor Universitati si Institutii 

acreditate de MECTS; 

 Reconsiderarea functiei responsabililor de catedra si a relatiei acestora cu 

managerii scolii si cu celelalte cadre didactice ; 

 Comunicarea deschisa a managerilor cu I.S.J.-ul, Primaria Municipiului 

Craiova, etc.; 

 Organizarea de cursuri de initiere in utilizarea calculatorului si a sistemului 

AeL pentru cadrele didactice care nu au efectuat astfel de cursuri ; 

 Elaborarea unei fise de sarcini pentru fiecare cadru didactic cu 

responsabilitati concrete, nu formal, teoretice, neverosimile ; 

 Corpul profesoral va fi format corespunzator, in vederea promovarii  unui 

invatamant formativ prin metode active, de grup ;  

 Colaborarea cu Consiliul reprezentativ al Părinţilor; 

 Orientarea și consilierea elevilor în vederea orientării școlare și profesionale; 

 Realizarea unor programe la nivelul școlii / județean și în colaborare cu 

Inspectoratul Școlar și/sau C.J.A.P., Directia de Sănătate, Poliție care să 

formeze tânărul ca bun cetățean, informat și pregătit pentru viața ;  

 Programele vor fi centrate pe : 

                           

                                                   - cunoasterea si respectarea legislatiei tarii; 

                                       - combaterea infractionalitatii juvenile; 

                                       - lupta împotriva tutunului , alcoolului; 

                                       - campania împotriva drogurilor; 

      - campania împotriva traficului de persoane; 

                                       - educaţia sanitară de protecţie anti-SIDA; 
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                                       -apărarea în faţa cataclismelor naturale : cutremure,           

inundatii, incendii,etc.; 

                                       - protecţia consumatorului ; 

                                                   - protecţia mediului, etc. 

 Disponibilitatea elevilor de a se adapta la schimbările impuse şi de a spori propriile 

exigenţe pentru a face faţă examenelor de sfârşit de ciclu gimnazial ; 

 Cuprinderea tuturor absolvenţilor clasei a VIII-a în licee ; 

 Rezultate bune la olimpiadele scolare faza locală, judeţeană şi naţională; 

 Cresterea ponderii elevilor cu rezultate foarte bune; 

 Atingerea procentului de promovabilitate la examenele naţionale; 

 Creşterea eficienţei valorificării aptitudinilor elevilor prin îmbunătăţirea procesului de 

predare-evaluare, prin stimulente materiale, etc. 

 Mobilizarea comunităţii locale în identificarea şi utilizarea propriilor resurse umane;  

 Creşterea interesului pentru educatie din partea parintilor sau a sustinatorilor legali.  

 

6.c)  Dezvoltarea resurselor materiale 

 
Planul de dezvoltare instituţională pentru unitatea noastră şcolară cuprinde pentru anul şcolar 

2014-2015 şi în perspectivă pentru următorii ani : 

 dezvoltarea bazei materiale prin :  

- achiziţionarea de material didactic ; 

- mobilier şcolar ; 

- expoziţii ; 

- reparaţii, igienizări ; 

- reabilitarea bazei sportive în vederea bunei desfăşurări a activităţii de 

educaţie fizică ; 

- reamenajarea aleilor ; 

- întreţinerea grupurilor sanitare la elevi şi profesori ; 

 Stabilirea urgenţelor privind lucrările de reparaţii şi igienizări din localul   

unităţii ; 

 Recondiţionarea prin mijloace proprii a mobilierului şcolii şi al materialelor 

didactice ; 

 Modernizarea prin dotare a cabinetelor si laboratoarelor existente; 

 Realizarea de material didactic de către cadrele didactice şi elevi în vederea 

completării materialelor existente;  

 Identificarea unor noi surse de finantare extrabugetare :  sponsori, expozitii de 

lucrari ale elevilor realizate în cadrul proiectelor educaţionale urmate de 

vânzare prin organizarea unor şedinţe de licitaţie;  

 Amenajarea unor noi cabinete in functie de cerintele instructiv educative ; 

 Utilizarea eficienta a resursele bugetare şi cele de la Comitetul de Părinţi; 

 Amenajarea  Centru de Deocumentare şi de Informare modern, la standarde 

europene. 
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6. d)   Dezvoltrea resurselor financiare  
 

 Monitorizarea cheltuielilor realizate din fondurile donate de Comitetul de 

părinţi prin Comitetul director al asociaţiilor; 

 Identificarea unor noi resurse  financiare extrabugetare; 

 Atragerea de sponzori pentru acţiunile şcolii ; 

 Demararea acţiunilor de reabilitare şi extindere a clădirii Şcolii Gimnaziale 

nr. 1 Pericei şi a dotării acesteia cu mobilier di mijloace didactice moderne, 

conform stadardelor europene; 

 Începerea activităţii de modernizare a clădirii Grădiniţei cu Program 

Prelungit nr. 1 Pericei şi a curţilor se joacă conform standardelor europene; 

 Obţinerea de fonduri pentru renovări şi modernizări pe baza unor proiecte 

viabile ; 

 Achiziţia de echipamente în urma negocierilor după o atentă examinare a 

pieţei pentru obţinerea de facilităţi suplimentare ; 

 Creşterea şi diversificarea resurselor financiare; 

  Realizarea unor activitati cu elevii, în cadrul proiectelor educaţionale, care se 

vor finaliza prin confectionarea unor obiecte şi produse pentru activităţi de 

voluntariat prin Proiectul SNAC. 

         

            

6. e)  Dezvoltarea relaţiilor comunitare         
 

 Atragerea comunităţii locale, a partenerilor educaţionali, în realizarea optimă 

a activităţii educaţionale ; 

 Dezvoltarea de programe de parteneriat european : Comenius, Socrates, 

Matra, etc. 

 Asigurarea legaturii cu toţi factorii şi cu toate instituţiile cu care şcoala 

colaborează permanent şi direct : I.S.J., C.C.D. ; 

 Imbunatatirea parteneriatelor cu institutiile implicate in activitati de protectie 

si ocrotire a mediului inconjurator ; 

 Dezvoltarea de programe de parteneriat cu unităţi şcolare similare din ţară, cu 

ONG-uri, institutii de arta si cultura; 

 Popularizarea ofertei scolare cu scopul atragerii de parteneri pentru derularea 

unor programe in parteneriat ; 

 Antrenarea elevilor şi părinţilor în activităţi de întreţinere a şcolii. 

 

 

6. f) Dezvoltarea managementului la nivelul şcolii 
 

Calitatea managementului şcolar reprezinta o  prioritate a strategiilor şi politicilor de 

dezvoltare instituţională la nivelul sistemului şi al unităţii de învăţământ. Aceasta calitate este 

cuantificata in impactul activităţii asupra altor grupuri, comunităţi locale, O.N.G.-uri, firme 

particulare, etc., lucrul în echipă la nivelul managerial,  colaborarea cu alţi manageri din 
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exteriorul unităţii şcolare, dezvoltarea competenţelor profesionale şi asumarea deciziilor din ce  

în ce mai complexe. 

 

Pentru anul şcolar  2014-2015 şi pe permen lung, până în 2019, activitatea managerială 

cuprinde ca obiective  principale : 

 Ridicarea standardului unităţii şcolare prin obţinerea unor rezultate mai bune în educaţia 

elevilor, în specialitate şi cultură generală, evaluarea rezultatelor fiind măsurată prin 

concursuri şi olimpiade şcolare pe obiecte, competiţii zonale, participări la dezbateri, 

proiecte si programe prin intermediul parteneriatelor, etc.  

 Reconsiderarea managementului din perspectiva egalizării şanselor; 

 Dezvoltarea simţului de apartenenţa la comunitate al  elevilor; 

 Reactualizarea Regulamentului de ordine interioară după noul ROFUIF şi punerea lui în 

aplicaţie; 

 Introducerea necesităţii alegerii, confecţionării şi purtării unui semn distinctiv al elevilor, 

pe cât posibil a unei uniforme şcolare personalizate şcolii; 

 Conceperea Codului Etic al şcolii şi punerea lui în aplicaţie; 

 Reorganizarea echipei manageriale în vederea unei mai eficiente implicări în 

redimensionarea activităţilor la nivelul unităţii şcolare (la toate compartimentele) şi 

obţinerea unor rezultate mai bune în coordonarea programelor, acţiunilor, etc. 

 Elaborarea documentelor de proiectare, organizare, control şi evaluare la timp pentru a 

asigura bunul mers al instituţiei şcolare ; 

 Eficientizarea activităţii echipei de conducere prin sarcini concrete, punctuale, 

măsurabile. Se vor identifica şi stabili priorităţile, deciziile corecte, problemele şcolii, 

autoformarea continuă ; 

 Organizarea unor colocvii de informare pentru alţi manageri ai unităţilor şcolare din 

municipiu si judet, in scopul constientizarii importantei  sprijinirii şi incurajarii echipelor 

de dimensiunii europene a scolii;proiect si al dezvoltarii  

 Participarea tuturor claselor din scoala la programe precum “Spring Day in Europe”, 

“Eco-School”, “Green Week”, etc. 

 Organizarea unei reţele de informare a comunitatii locale despre oferta şcolii prin 

intermediul poştei electronice; 

 Promovarea esentializata a proiectelor în scopul creşterii impactului asupra comunitatii 

locale; 

 Stabilirea relaţiei de parteneriat cu familiile elevilor pentru o mai eficientă colaborare şi 

susţinere a proiectelor şcolii; 

 Comunicarea cu autorităţile locale : Primăria, Consiliul local şi ISJ pentru susţinerea 

proiectelor educaţionale ; 

 Stabilirea priorităţilor privind baza materială, dotările, investiţiile, etc, susţinerea 

financiară printr-o proiecţie bugetară realistă si pe anii urmatori ; 

 Organizarea Simpozionului Interjudetean « Independenţi într-o Europă unită » ; 

  Modificarea obiectivelor conform planului managerial, bazat pe obiectivul strategic al 

calităţii în educaţie, relaţionarea cu alte instituţii de cultură si invatamant, în vederea 

atingerii parametrilor de performanţă ; 

 Dezvoltarea spiritului de echipă, sprijinirea, monitorizarea şi eficientizarea activitatii, 

deschidere catre nou, dezvoltarea spiritului democratic. 
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 Menţinerea încadrării unităţii şcolare  cu personal didactic în specialitate bine pregătit, 

deschis la nou; 

 Evaluarea documentelor de planificare a activităţii manageriale la nivelul Comisiilor 

metodice, Consiliului Profesoral, Consiliului de Administraţie ; 

 Asigurarea modului de comunicare deschis, principial,  într-un flux continuu; 

 

6. g)  Dezvoltarea resurselor informaţionale       
 

 

 Accesul larg la informaţia de specialitate a personalului 

unităţii; 

 Absolvirea  unor cursuri de formare şi perfecţionare in 

domeniul TIC ; 

 Accesul tuturor cadrelor didactice şi al elevilor la biblioteca şcolii şi la CDI; 

 Amenajarea în urma participării cu un proiect la un concurs de alocare de fonduri a 

unui CDI modern, bine dotat, care să asigure derularea unui proces educativ si 

informaţional de calitate, la cele mai înalte standarde europene; 

 Utilizarea cât mai eficientă a cabinetului informaţional în sistem AeL;  

 Incurajarea cadrelor didactice în scopul de a crea lecţii şi activităţi în sistem AeL ; 

 Realizarea portofoliilor individuale şi la nivel de catedre şi comisii; 

 Intocmirea unor programe şi proiecte manageriale, educaţionale şi de parteneriat; 

 Intocmirea unor rapoarte de analiză şi informare asupra activităţii educative; 

 Intocmirea Ofertei şcolii pentru curriculum la decizia şcolii; 

 Diseminarea experienţei dobândite de cadrele didactice prin parteneriate şi cursuri de 

formare şi perfecţionare ; 

 Promovarea imaginii şcolii în mass-media locală, naţională ; 

 Diseminarea activităţilor europene ale şcolii pe paginile special create ale Comisiei 

Europene, în cadrul programelor „My Europe” şi „Spring Day”; 

 Reactivarea şi actualizarea în permanenţă a pagiii  Web a şcolii. 

 

Toate aceste resurse vor fi canalizate pentru a asigura obiectivele specifice şi 

finalităţile celor trei cicluri ale procesului instructiv-educativ din şcoala noastra: 

 

   A. Învăţământ preşcolar 

 

 

1.Obiective specifice 

 

- dezvoltarea liberă, integrată și armonioasă a personalității copilului, în funcție de ritmul 

propriu și de trebuințele sale, sprijinind formarea autonomă și creativă a acestuia; 

- dezvoltarea capacității de a interacționa cu alți copii, cu adulții și cu mediul pentru a dobândi 

cunoștințe, deprinderi, atitudini și conduite noi. Încurajarea explorărilor, exercițiilor, 

încercărilor și experimentărilor, ca experiențe autonome de învățare; 

- descoperirea de către fiecare copil, a propriei identități, a autonomiei și dezvoltarea unei 

imagini de sine pozitive; 
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- sprijinirea copilului în achiziționarea de cunoștințe, capacități, deprinderi și atitudini 

necesare acestuia la intrarea în școala și pe tot parcursul vieții. 

 
           2.Finalităţile învăţământului preşcolar 

 

- în perioada timpurie (de la naștere la 6/7 ani) vizează dezvoltarea globală a copilului,  

- obiectivele cadru și de referință ale curriculumului sunt formulate pe domenii 

experiențiale, ținându-se cont de reperele stabilite de domeniile de dezvoltare 

-     domeniile experiențiale devin instrumente de atingere a unor obiective şi, în același timp, 

instrumente de măsură pentru dezvoltarea copilului, în contextul în care ele indică deprinderi, 

capacități, abilități, conținuturi specifice domeniilor de dezvoltare. 

 
 

   B. Învăţământul primar 

 

1.Obiective specifice 

 

-   să răspundă în condiţii optime cerinţelor de şcolarizare a copiilor la acest nivel ; 

- să pună bazele formării personalităţii prin însuşirea cunoştinţelor elementare şi a 

deprinderilor de citit-scris-socotit, exprimare corectă, orală şi scrisă, a noţiunilor ştiinţifice, 

prin cultivarea interesului fată de mediu, a sensibilităţii faţă de valorile moral-civice, a 

dragostei faţă de patrie şi trecutul istoric, prin dezvoltarea armonioasă şi formarea unui 

comportament civilizat pe baza calităţii morale ; 

-   să pună bazele formării unei conduite pro-natura ; 

-  să pună bazele motivaţiei pentru învăţare, disciplină şi frecvenţă ale unui stil de muncă 

individuală eficient care să-i asigure succesul şcolar, accederea în treptele următoare de 

învăţământ, autoinstruirea ; 

-   să stimuleze potenţialul creativ al elevilor, al intuiţiei şi al imaginaţiei. 

 

           2.Finalităţile învăţământului primar 

 

 

- elevul să dovedească în practica cotidiană un nivel de educaţie corespunzător vârstei, bazat 

pe înalte valori morale ; 

-  elevul să aibă conturată o personalitate armonioasă care să dovedească gândire creativă, 

folosirea adecvată a noţiunilor, a modalităţilor de comunicare însuşite, înţelegerea sensului 

apartenenţei la un grup şi la o opinie, exprimarea şi susţinerea argumentată a unor opinii 

pozitive, capacitate de adaptare la situaţii diferite, iniţiere în domenii ştiinţifice şi diverse 

activităţi practice ; 

- elevul să posede cunoştinţele, priceperile şi deprinderile, dezvoltarea fizică, necesare 

accederii cu succes în ciclul gimnazial. 
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C. Invăţământul gimnazial 

 

 

1.Obiective specifice 

 

- să răspundă în condiţii optime cerinţelor comunitatii cu privire la şcolarizarea copiilor de 

nivel gimnazial în concordanţă cu scopurile individuale şi noile schimbări ; 

- să contribue la conturarea personalităţii tânărului, prin dezvoltarea capacităţilor de 

comunicare, asigurarea dobândirii de către tânăr a cunoştinţelor de bază umaniste, ştiinţifice, 

tehnice şi a capacităţilor de a opera cu acestea, asigurarea dezvoltării armonioase prin educaţie 

igienico-sanitară, educaţie fizică, asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, educaţia moral-

civică, prin creşterea motivaţiei faţă de învăţătură, disciplină şi frecvenţă ; 

-  să cunoască toate problemele legate de protecţia şi conservarea mediului înconjurator, să 

promoveze acţiuni legate de conservarea si  protectia naturii ; 

- să asigure înţelegerea şi utilizarea adecvată a diverselor tehnologii, inclusiv a echipamentelor 

informatice ; 

-  să asigure elevilor un nivel de cunoştinţe, capacităţi intelectuale, abilităţi şi atitudini, precum 

şi consilierea necesară, în vederea accederii cu succes în învăţământul postgimnazial în 

conformitate cu aptitudinile, interesele, potenţialul fizic şi intelectual, ale fiecărui tânăr şi 

cerinţele comunităţii locale. 

 

 

 

2.Finalităţile învăţământului gimazial 

 

 - fiecare elev să dispună de un standard de educaţie corespunzător vârstei, societăţii 

democratice şi valorilor morale ; 

 - să dispună de capacităţi de comunicare eficientă în situaţii concrete, folosind limba română, 

limbile străine însuşite, limbajul informatic şi cel artistic ; 

 - să se poată autoevalua şi să exprime o orientare şcolară optimă în raport cu potenţialul şi 

aspiraţiile proprii, cu cerinţele comunităţii ; 

 - să poată exprima şi susţine opinii sănătoase, să utilizeze capacităţi de adaptare şi integrare în 

comunitate, cu bune rezultate ; 

 - să posede un nivel corespunzător de cunoştinţe, capacităţi intelectuale, abilităţi si atitudini 

pentru cunoaşterea oportunităţilor oferite de diverse filiere vocaţionale, care să-i asigure 

continuarea cu succes a studiilor postgimnaziale. 

 

 

Etape: 

- momentul la care începe strategia: semestrul I an şcolar 2014/2015 
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- momentul finalizării acesteia: semestrul II an şcolar 2018/2019 

   Principalele etape în realizarea proiectului de dezvoltare instituţională: 

- monitorizarea desfăşurării proiectului – semestrial 

- evaluare - sfârşitul fiecărui an şcolar 

Etapele de derulare a proiectului se vor eşalona pe termen scurt ( semestrial ), mediu ( anual ) 

dar şi pe termen lung  ( perioada 2014-2019 ).  

Etapele de derulare a proiectului, rolurile şi responsabilităţile diferitelor persoane sau grupuri 

sunt detaliate la punctul 9. 

 

 

 
 

 Am ales ţintele respective şi nu altele, deoarece : 

 ţintele stabilite sunt absolut necesare pentru existenţa şi dezvoltarea unităţii noastre 

şcolare 

 respectă politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale, regionale şi locale; 

 este realizabilă cu resursele existente şi previzibile; 

 foloseşte mai eficient resursele disponibile; 

 conduce la creşterea calităţii educaţiei în şcoală; 

 lărgeşte accesul la educaţie al copilului prin aplicarea unui învăţământ formativ; 

 creste calitatea educaţiei în şcoală prin folosirea în mod eficient a resurselor 

disponibile dar şi prin relaţiile de parteneriat încheiate cu diverşi factori implicaţi în 

procesul educaţional. 

Toate aceste etape ale proiectului de dezvoltare instituţionala se vor realiza prin 

negociere cu grupurile interesate şi persoanele cheie din comunitate, implicate în procesul 

instructiv-educativ. Proiectul reflecta nevoile şi interesele întregii comunităţi. Strategia se va 

analiza în cadrul Consiliului de Administraţie, în toate etapele ei, cu reprezentanţi ai cadrelor 

didactice, ai părinţilor, ai elevilor, ai comunităţii şi altor grupuri importante, precum şi cu 

persoane cheie din comunitate. Dacă este bună, se poate implementa numai după obţinerea 

acordului comunităţii. 

 

 

 
 

 

Planurile operaţionale vor fi concepute pentru fiecare activitate cuprinsă în programele de 

dezvoltare din strategie.  

       Programele de dezvoltare se pot structura pe cele șapte domenii funcționale: 

             programe de dezvoltare curriculară ; 

 programe de dezvoltare a resurselor umane (reorientare, formare, dezvoltare, motivare, 

stimulare) ; 

 programe de dezvoltare a resurselor materiale ; 

 programe de optimizare a comunicării şi de întărire a legăturilor cu comunitatea ; 

 programe de dezvoltare a managementului la nivelul şcolii ;  
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 programe de dezvoltare informaţională. 

          In unele situaţii se impune restructurarea programelor în funcţie de grupurile ţintă, de 

exemplu: 

 programe pentru părinţi ; 

 programe pentru elevii superdotaţi, cu dificultăţi, pentru sportivii de performanţă ,etc. 

 programe de combatere a absenteismului, abandonului şcolar, (consumului de droguri, 

fumatului etc); 

 programe pentru rromi etc. 

   

 

 V. REZULTATE AŞTEPTATE 

 
-Servicii educaţionale de calitate 

-Asigurarea unor condiţii optime în grădiniţe, care să satisfacă aşteptările tot mai pretenţioase 

ale părinţilor copiilor 

-Formarea continuă a capacităţii şi competenţe la nivelul fiecărui cadru didactic în vederea 

adaptării la posibilele schimbări in domeniul curriculumului 

-Mulţumire din partea părinţilor copiilor celor două minorităţi în ceea ce priveşte nivelul de 

cunoaştere a limbii române de către copii 

-Rezultate mult mai bune la evaluările copiilor, iar apoi a elevilor la şcoală 

-Părinţii care vor fi conştienţi de rolul acestora în dezvoltarea propriilor copii şi de importanţa 

grădiniţei şi a şcolii 

-Scăderea ratei abandonului școlar 

-Îmbunătăţirea activităţii manageriale prin participarea tuturor factorilor implicaţi: CA, CEAC, 

director 

-Relaţii comunitare de parteneriat care să asigure şi să sprijine ridicarea prestigiului unităţii 

noastre. 

-O imagine favorabila a instituţiei noastre în  cadrul comunităţii locale 

-Integrarea şcolii sub toate aspectele ei în spaţiul istoric şi geografic al comunei prin 

cunoaşterea specificului, a tradiţiilor şi obiceiurilor locale 

-Schimbarea mentalităţii comunităţii în privinţa atitudinii şi comportamentului discriminator 

faţă de rromi  

-O dezvoltare instituţională reală prin derularea unor proiecte şi programe lansate de MECTS 

și de Inspectoratul Școlar Județean  

 

 

 

                                                                 Prof. Filip Gyöngyi-Ana 
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PLANURI OPERAȚIONALE 
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1. Optimizarea managementului la nivelul tuturor claselor şi grupelor în vederea egalizării şanselor tuturor copiilor şi elevilor spre o educaţie 

de calitate, prin monitorizarea strictă a prezenţei la ore 

Obiective Resurse 

materiale 

Resurse umane Autoritate Responsabil Orizont de timp Indicatori de performanţă 

a) Identificarea 

calităţilor 

managementului 

la clasă/grupă 

  

 

 Director 

Cadre didactice 

Şcoală 

Grădiniţă 

ISJ 

Director 

Şeful Com. 

Metodice 

An şcolar 2014-

2015 

-ambientul în sala de grupă/clasă 

-fişă asistenţă 

-portofoliul elevilor/copiilor 

-portofoliul profesorului 

-instrumente de evaluare a 

activităţii  

-materiale didactice folosite 

b) Identificarea 

nevoilor 

educaţionale ale 

elevilor/copiilor 

privind 

aplicarea noilor 

strategii de 

învăţare şi 

evaluare, a 

metodelor activ 

–participative 

 Cadre didactice 

Director 

 

Şcoală 

Grădiniţa  

ISJ 

Cadre 

didactice 

Diriginţi 

Consilier 

şcolar 

Profesor de 

sprijin 

Director 

An şcolar 2014-

2015 

-scrisori metodice 

-informări ISJ 

-portofoliile elevilor/copiilor 

-portofoliul profesorului 

-asistenţe la activităţi 

-evaluări iniţiale, continue, 

sumative 

c) Elaboarea de 

proiecte 

tematice de 

către toate 

cadrele 

didactice 

Bugetare 

Extrabugetare 

Cadre didactice 

Director 

Părinţi 

 

Şcoală 

Grădiniţa  

 

Director 

Şeful Com. 

Metodice 

An şcolar 2014-

2015 

-consultări ale părinţiilor 

-proiecte tematice la fiecare 

clasă/grupă 

-finalităţile proiectelor 

-diseminarea proiectelor 
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 2. Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură prin organizarea de consultanţii şi tratarea diferenţiată, prin notarea ritmică, a fiecărui elev în 

funcţie de capacitatea şi nevoile sale educaţionale 

Obiective Resurse materiale Resurse umane Autoritate Responsabil Orizont de timp Indicatori de 

performanţă 

 a. optimizarea activităţii 

didactice la toate 

disciplinele în concordantă 

cu planurile de învăţământ, 

adoptarea curriculumului 

naţional prin consultarea 

elevilor şi părinţilor  

Bugetare Elevi/copii 

Cadre 

didactice 

Şcoală 

Grădiniţa 

ISJ 

Cadre didactice 

Responsabil 

Com. Metodică 

Membrii CEAC 

Director  

Sem I 

An şcolar 2014-2015 

- rezultatele 

chestionarelor 

aplicate părinţilor şi 

elevilor 

- rezultatatele de la 

evaluările naţionale 

II, IV, VI, VIII 

 

b) proiectarea va fi 

concepută în aşa fel încât sa 

aibă forţa reală de a genera 

în educabili cunoştinţe, 

abilităţi, capacităţi, atitudini, 

antrenarea în cât mai multe 

domenii experenţiale, din 

perspectiva cât mai multor 

tipuri de învăţare, în 

perspectiva « şanselor 

egale » - să aiba calitatea de 

a genera în principal tocmai 

acele achiziţii în toti 

educabilii pentru care a fost 

conceput 

Bugetare 

 

Cadre 

didactice 

Şcoală 

Grădiniţa 

ISJ 

Cadre didactice 

Responsabil 

Com. Metodică 

Membrii CEAC 

Director 

An şcolar 2014-2015 - conţinutul 

proiectărilor 

didactice 

- rezultatele testelor 

aplicate elevilor/ 

copiilor 
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c) modernizarea actului 

didactic prin folosirea 

metodelor active de grup, în 

predare-învăţare, a 

metodelor alternative în 

evaluare  

Bugetare  Cadre 

didactice 

Elevi/copii 

Şcoală 

Grădiniţa 

ISJ 

Cadre didactice 

Responsabil 

Com. Metodică 

Membrii CEAC 

Director 

An şcolar 2014-2015 - conţinutul 

documentelor de 

proiectare 

 

d) echilibrarea 

componentelor formativ-

informativ, educativ-

instructiv, creativ 

Bugetare Cadre 

didactice 

Elevi/copii 

Şcoală 

Grădiniţa 

ISJ 

Cadre didactice 

Responsabil 

Com. Metodică 

Membrii CEAC 

Director  

An şcolar 2014-2015 - rezultatele la 

învăţătură obţinute 

e) derularea unor activităţi 

cu caracter stimulativ şi 

antrenant pentru elevi  

 

Bugetare 

 

Cadre 

didactice 

Elevi/copii 

Şcoală 

Grădiniţa 

ISJ 

Cadre didactice 

Responsabil 

Com. Metodică 

Membrii CEAC 

Director 

An şcolar 2014-2015 - rezultatele la 

învăţătură obţinute 

- numărul elevilor 

participanţi 
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3. Însuşirea corectă a limbii române de către copiii şi elevii de etnie maghiară şi romă prin organizarea de activităţi și lecții atractive 

 

Obiective Resurse 

materiale 

Resurse umane Autoritate Responsabil Orizont de timp Indicatori de 

performanţă 

   a. stabilirea formaţiunilor 

de lucru clase/grupe cu limba 

de predare maghiară şi cu 

limba de predare română la 

care frecventează elevii/copii 

de etnie rromă 

    

 

Chestionare 

pentru părinţi 

Ofertă 

educaţională a 

instituţiei 

Cadre didactice 

Părinţi 

Director 

Şcoală 

Grădiniţă 

Asociaţiile 

părinţilor 

 

Conducerea 

instituţiei 

Responsabilul 

Com. Metodice 

Comisia pentru 

curriculum 

Secretarul 

şcolii 

Noiembrie 2014 

An şcolar 2014-2015 

- rezultate 

chestionare părinţi 

- programe pentru 

CDŞ avizate de resp. 

coordonator com. 

curriculum, director 

şi inspector de 

specialitate 

b. stabilirea ofertei pe 

discipline opţionale cât mai 

aproape de cerinţele elevilor/ 

copiilor şi părinţilor 

Bugetare  

 

Cadre didactice 

Părinţi 

Director 

Şcoală 

Grădiniţă 

ISJ 

Conducerea 

instituţiei 

Responsabilul 

Com. Metodice 

Comisia pentru 

curriculum 

 

An şcolar 2014-2015 - oferta cadrelor 

didactice 

- opţiunile elevilor/ 

părinţilor 

 c. elaborarea de programe 

opţionale de limba română la 

grupele mari şi la clasele 

unde părinţii/elevii cer acest 

lucru  

   

Programe, ordine 

MEN, 

curriculum 

naţional 

 

Cadre didactice 

 

Şcoală 

Grădiniţă 

 

Conducerea 

instituţiei 

Responsabilul 

Com. Metodice 

Comisia pentru 

curriculum 

 

Septembrie  

An şcolar 2014-2015 

- modul de elaborare 

a programelor pentru 

opţionale 

d. derularea unor activităţi şi 

acţiuni cu caracter stimulativ 

şi antrenant pentru elevi în 

cadrul activităţilor opţionale 

şi extracurriculare impreună 

cu elevii/ copiii de la secţia 

română  

 

Resurse 

tradiţionale 

Extrabugetare 

Cadre didactice 

 

Şcoală 

Grădiniţă 

Asociaţiile 

părinţilor 

 

Comisia pentru 

curriculum 

Resp. cu 

activităţile 

extracurriculare 

An şcolar 2014-2015 - număr de elevi 

participanţi la acţiuni 

- numărul 

activităţilor 

extracurriculare 

organizate 
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e.  evaluarea nivelului de 

însuşire a limbii române prin 

testări periodice, concursuri 

de diferite tipuri 

Resurse 

extrabugetare 

Cadre didactice 

Elevi 

Părinţi 

Director 

Şcoală 

Grădiniţă 

Asociaţiile 

părinţilor 

 

Responsabil cu 

activităţile 

extracurriculare 

Director 

Responsabilul 

Com. Metodice 

An şcolar 2014-2015 - rezultatele 

evaluărilor naţionale 

- rezultatele testelor 

aplicate 

elevilor/copiilor 

- exprimarea 

formabililor 
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4. Promovarea unei educații interculturale prin proiecte de parteneriat, CDS-uri și organizarea unor clase/grupe cu învăţământ de artă şi 

sportiv, activități extracurriculare 

 

Obiective Resurse 

materiale 

Resurse umane Autoritate Responsabil Orizont de 

timp 

Indicatori de 

performanţă 

a. identificarea specificului 

socio-cultural al fiecărei etnii 

din comunitate 

   

Cărţi 

Albume 

Port popular 

Bibliografie de 

specialitate 

Cetăţeni din 

comună 

Autorităţi locale 

Părinţi 

Bibliotecar 

Reprezentanţii 

cultelor 

religioase 

Primărie 

Şcoală 

Grădiniţă 

Biserică 

Bibliotecă 

Primar 

Director 

Cadre didactice 

2014-2019 

 

- multitudinea 

materialelor 

consultate 

 

b. identificarea şi testarea 

aptitudinilor  elevilor care 

solicită înscrierea la 

învăţământul de artă şi 

sportiv 

 

Sală de sport 

Instrumente 

muzicale  

Echipamente 

sportive 

Profesor de 

specialitate 

Elevi 

Părinţi 

 

Şcoală 

Primărie 

Consiliul local 

Director 

Cadre didactice de 

specialitate 

Anul 2014 

 

- rezultatele testărilor 

- concursuri  

 

    c. colaborarea cu 

autorităţile locale în vederea 

introducerii în proiectul 

planului de şcolarizare a 

acestor clase/grupe 

Bugetare Părinţi 

Director 

 

Consiliul local 

Primărie 

Şcoală 

 

Autorităţi locale 

Primar 

Director 

Secretar 

 

Anul 2014 

 

- Listele cu evidenţa 

înscrierii elevilor   

d. stabilirea CDŞ-urilor şi a 

activităţilor extracurriculare 

care vizează educaţia 

interculturală 

 

Costumaţii 

specifice 

 

Cadre didactice 

Părinţi 

Elevi 

 

Şcoală 

Grădiniţă 

 

Responsabilul cu 

activităţile 

extracurriculare şi 

responsabil cu 

Com. pentru 

curriculum 

Anii şcolar 

2014-2019 

 

-planificarea 

activităţilor 

extracurriculare şi a 

programelor pentru 

opţionale 

 

   e.identificarea resurselor 

financiare necesare realizării 

de activităţi specifice 

 

Bugetare 

Guvernamentale 

Extrabugetare 

Cadre didactice 

Elevi, părinţi 

Şcoală 

Grădiniţă 

Consiliul local 

Director 

Consiliul local 

Anii şcolar 

2014-2019 

 

- note de 

fundamentare 

- valoarea proiectelor 
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     f.reorganizarea 

claselor de elevi în 

funcţie de specificul lor 

şi asigurarea cadrelor 

didactice cu pregătire în 

domeniu 

 

Bugetare 

Spaţii şcolare şi 

dotări specifice 

Cadre didactice 

Director 

Elevi 

Şcoală 

Consiliul local 

ISJ 

Director  

Consiliul de 

administraţie 

Secretar 

Reprezentanţii ISJ 

Anii şcolar 

2014-2019 

- număr elevi 

- număr clase/grupe 
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5. Dezvoltarea unui parteneriat eficient cu părinţii prin constituirea asociaţiei părinţilor de Şcoala Gimnazială Nr. 1 Pericei, cu denumirea: 

„Pro Schola Pericei” 

Obiective Resurse 

materiale 

Resurse umane Autoritate Responsabil Orizont de 

timp 

Indicatori de 

performanţă 

     a. organizarea şedinţelor cu 

părinţii la fiecare clasă şi 

stabilirea comitetelor de părinţi 

pe clase 

 Cadre didactice 

Părinţi 

 

Şcoală Diriginţi 

Învăţători 

 

Semestrul I 

Anul şcolar 

2015-2016 

- opţiunile părinţilor 

     b. organizarea şedinţei cu 

părinţii pe şcoală şi alegerea 

Comitetului Reprezentativ al 

Părinţilor 

 Cadre didactice 

Părinţi 

Director 

Şcoală Consiliul 

reprezentativ al 

părinţilor 

Director 

Diriginţi 

Învăţători 

Semestrul I 

Septembrie 

2015 

 

-raport scris de la 

şedinţa cu părinţii 

-numărul voturilor 

pentru înfiinţarea 

asociaţiei părinţiilor 

     c.  identificarea nevoii de 

asocierea părinţilor în vederea 

constituirii asociaţiei la nivelul 

şcolii şi înscrierea părinţilor în 

asociaţie,stabilirea denumirii 

asociaţiei şi a comitetului 

director 

Chestionare Cadre didactice 

Părinţi 

Director 

Şcoală 

Comitetul 

reprezentativ 

al părinţilor 

Director 

Preşedintele 

comitetului 

reprezentativ al 

părinţilor 

 

Septembrie 

2015 

-rezultatele 

chestionarelor 

aplicate părinţilor 

      d. efectuarea de demersuri 

legale în vederea întocmirii 

documentaţiei necesare  

 

Extrabugetare Comitetul 

reprezentativ al 

părinţilor 

Părinţi 

Cadre didactice 

Şcoală 

Comitetul 

reprezentativ 

al părinţilor 

Preşedintele 

comitetului 

reprezentativ al 

părinţilor 

Sem I 

An şcolar 

2015-2016 

- corectitudinea 

documentelor de 

înfiinţare întocmite 

- timpul de execuţie 

al proiectului 
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6.Crearea unor condiţii optime la Grădiniţa cu P.P. Nr. 1 Pericei, prin reabilitarea termică, izolat şi asigurarea încălzirii cu centrală termică 

pe gaz, eficientizarea şi modernizarea spaţiilor şcolare 

 

Obiective Resurse 

materiale 

Resurse umane Autoritate Responsabil Orizont de timp Indicatori de 

performanţă 

a. identificarea nevoilor de 

reabilitare, dotare şi  modernizare 

a spaţiilor existente 

Bugetare  Specialişti 

Proiectanţi 

Administrator 

financiar 

 

Consiliul local 

Şcoala 

Director 

Primar 

Administrator 

financiar 

Anul şcolar 

2014-2017 

- schiţe 

- proiecte 

- demersuri efectuate 

către Consiliul local 

şi ISJ 

     b.efectuarea unui studiu de 

fezabilitate de către persoane 

autorizate în domeniu 

Bugetare Specialişti 

Proiectanţi 

Echipa 

managerială 

Şcoală 

Firme de 

proiectare 

Primărie 

Director 

Reprezentanţi 

primărie 

Reprezentanţi 

ISJ 

Asociaţia 

comunelor Gal 

Anul 2014 - convocarea echipei 

de proiect 

- conţinutul notei de 

fundamentare 

bugetului 

- încadrarea 

proiectului în axa de 

finanţare 

corespunzătoare 

     c. conceperea proiectului şi a 

nevoilor materiale 

Bugetare Specialişti 

Proiectanţi 

Administrator 

financiar 

Firme de 

proiectare 

Primărie 

Reprezentanţi 

primărie 

Administrator 

financiar 

Director  

 

Anul şcolar 

2014-2015 

- conţinutul 

proiectului 

- valoarea proiectului 

     d. proiectarea în bugetul 

instituţiei a sumelor necesare 

realizării proiectului 

Bugetare Educatoare  

Părinţi 

 

Primărie 

Consiliul judeţean 

ISJ 

Director 

Administrator 

financiar 

 

Anii şcolari 

2014-2017 

- note de 

fundamentare 

- proiectele de 

finanţare 

- implimentarea 

proiectelor de 

finanţare 
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e. efectuarea lucrărilor 

prevăzute în proiect de către 

firma câştigătoare a licitaţiei 

Buget local 

fonduri UE 

Echipa de 

constructori, 

căreia i s-a 

atribuit 

efectuarea 

proiectului 

Consiliul local 

Primărie 

Şcoală 

Administrator 

firmei de 

construcţii  

Director 

Primar 

Până în 2017 - lucrările efectuate 

şi calitatea lor 
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7. Asigurarea creşterii calităţii procesului instructiv- educativ prin participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă, concursuri 

pentru obţinerea gradelor didactice 

Obiective Resurse materiale Resurse umane Autoritate Responsabil Orizont de timp Indicatori de 

performanţă 

      

a.identificarea 

nevoii cadrelor 

didactice de a 

urma cursuri de 

formare 

continuă 

 

 

 

Bugetare  

Resurse proprii 

 

 

Cadre didactice 

 

 

 

Şcoală 

 

 

RFC 

Director 

Cadre didactice 

 

 

Anii şcolari 2014-

2019 

 

 

- rezultatele 

chestionarelor 

aplicate cadrelor 

didactice 

b. transmiterea 

către CCD şi 

ISJ a nevoilor 

identificate în 

ceeace priveşte 

cererea de 

cursuri  

 

  

 

Cadre didactice 

 

 

Şcoală  

CCD 

ISJ 

 

 

RFC 

Secretar 

Director 

 

 

Anii şcolari 2014-

2019 

 

- numărul cadrelor 

didactice înscrise la 

cursuri de 

perfecţionare 

   c.identificarea 

resurselor 

financiare 

necesare 

realizării ţintei 

(resurse 

bugetare locale, 

resurse proprii 

ale 

participanţilor 

sau 

guvernamentale 

prin proiecte de 

 

 

Resurse bugetare din 

bugetul local 

 

 

 

Cadre didactice 

Personal şcoală 

 

 

 

Şcoală 

Consiliul local  

 

 

Director  

CA 

Primar 

Administrator 

financiar 

Repr. CCD şi ISJ 

 

 

La început an 

calendaristic 

 

 

- sumele din 

proiectul de buget 
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granturi) cu 

implicarea 

autorităţilor 

locale, ISJ şi 

CCD 

 

      d. înscrierea 

şi participarea 

la cursuri şi la  

grade didactice 

Resurse bugetare din 

bugetul local 

Bugetul propriu al 

personalului 

 

Cadre didactice 

Personal şcoală 

 

Şcoală 

Consiliul local 

CCD şi ISJ 

Director  

CA 

Primar 

Administrator 

financiar 

Repr. CCD şi ISJ 

  

În perioada 

organizării cursurilor 

- rezultatele obţinute 

de elevi la clasă 

- îmbunătăţirea 

calităţii întregii 

activităţi din 

instituţie 
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8.  Organizarea unui sistem educaţional complementar de tip „after -school”, cu scopul de a aprofunda și completa cunoştinţele elevilor şi de a 

le oferi posibilitatea de a-şi petrece timpul liber eficient şi util şi de a le dezvolta aptitudinile speciale 

 

Obiective Resurse 

materiale 

Resurse umane Autoritate Responsabil Orizont de timp Indicatori de performanţă 

a. identificarea 

resurselor de finanţare 

şi a autorităţii 

organizatoare a 

programului 

educaţional de tip 

after –school 

 

 

Buget local 

Bugetul fundaţiei 

finanţatoare 

 

 

Elevi 

Părinţi 

Cadre didactice 

 

 

Primărie 

Consiliul local 

Fundaţie 

finanţatoare 

 

 

Primar 

Repr. Consiliul 

local 

Repr. Fundaţiei 

finanţatoare 

Director 

 

 

An şcolar 2014-

2015 

Septembrie 

 

 

 

- numărul vizitelor la 

domiciliul 

- întocmirea tabelelor  

      b. identificarea 

elevilor care respectă 

condiţiile impuse de 

autoritatea 

organizatoare şi 

înscrierea acestora la 

program 

 

  

Elevi 

Părinţi 

Cadre didactice 

 

Primărie 

Consiliul local 

Fundaţie 

finanţatoare 

Părinţi 

Primar 

Repr. Consiliul 

local 

Repr. Fundaţiei 

finanţatoare 

Director 

Pedagogi 

angajaţi de 

fundaţie 

Septembrie- 

Octombrie 2014 

 

- numărul părinţilor care 

solicită înscrierea copiilor 

      c. identificarea 

cadrelor didactice şi a 

firmei care să asigure 

masa elevilor înscrişi 

 Preşedintele 

fundaţiei 

finanţatoare şi 

repr. Ei 

Director 

Primar 

 Primărie 

Consiliul local 

Fundaţie 

finanţatoare 

Şcoala 

Primar 

Repr. Consiliul 

local 

Repr. Fundaţiei 

finanţatoare 

Director 

Septembrie- 

Octombrie 2014 

- calitatea pregătirii 

pedagogice a cadrelor 

didactice angajate de 

fundaţie 

      d. derularea 

programului cu patru 

grupe de elevi în 

spaţiul construit şi 

amenajat în acest scop 

cladirea after- school 

Buget local 

Bugetul fundaţiei 

finanţatoare 

 

Pedagogi 

angajaţi de 

fundaţie 

Primărie 

Consiliul local 

Fundaţie 

finanţatoare 

Şcoala 

 

Repr. Fundaţiei 

finanţatoare 

Director 

Pedagogi 

angajaţi de 

fundaţie 

Începând cu 1 

noiembrie 2014 

 - îmbunătăţirea rezultatelor 

elevilor la învăţătură 

- îmbunătăţirea 

comportamentului elevilor 

- calitatea serviciilor  
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9. Îmbunătăţirea condiţiilor prin extinderea clădirii Şcolii Pericei, modernizarea și eficientizarea spaţiilor şcolare, amenajarea de cabinete şi 

laboratoare şcolare, sală multifuncţională, reabilitarea termică şi dotarea cu mijloace didactice moderne pentru un învăţământ modern, la 

standarde europene prin accesarea unor proiecte de finanţare 

 

Obiective Resurse materiale Resurse umane Autoritate Responsabil Orizont de 

timp 

Indicatori de 

performanţă 

   a. identificarea 

nevoilor de reabilitare, 

dotare şi  modernizare 

a spaţiilor existente şi 

extindere a spaţiilor  

 

Din bugetul local 

Fondul europene 

 

 

 

Specialişti  

Proiectanţi 

 

 

Consiliul local 

Consiliul 

judeţean 

Şcoală 

 

 

Director 

Primar 

 

 

 

 

Anii 2014-

2018 

 

- demersuri efectuate 

către Consiliul local, 

Consiliul judeţean, 

repr. ISJ 

     b. efectuarea unui 

studiu de fezabilitate de 

către persoane 

autorizate în domeniu 

Din bugetul local 

 

 

Specialişti  

Proiectanţi 

Echipa managerială 

 

Şcoală 

Firme de 

proiectare 

Primărie 

 

Director 

Repr. Primărie şi 

consiliul local 

Repr. ISJ 

 

 

Anii 2014-

2015 

- cuprinderea 

necesarului de 

lucrări 

     c. conceperea 

proiectului şi a nevoilor 

materiale 

 

Din bugetul local 

Sume prevăzute 

pentru investiţii 

Specialişti  

Proiectanţi 

Echipa managerială 

 Şcoală 

Firme de 

proiectare 

Primărie 

Consiliul 

judeţean 

Director  

Repr. Consiliul 

local 

Primar 

 

 

Anii 2015-

2016 

- conţinutul 

proiectului  

- corectitudinea 

proiectului 

     d. proiectarea în 

bugetul instituţiei a 

sumelor necesare 

realizării proiectului 

Din bugetul local 

Sume prevăzute 

pentru investiţii 

Director 

Administrator 

financiar 

 

Consiliul local 

Primărie 

Şcoală 

Director 

Administrator 

financiar şcoală şi 

primărie 

Proiectanţi proiect 

 

 

Anii 2015-

2017 

- valoarea proiectului 

- sumele necesare 

     e. efectuarea 

lucrărilor prevăzute în 

proiect de către firma 

câştigătoare a licitaţiei 

 

 

Din bugetul local 

Fondul europene 

 

Echipa de constructori 

căreia i se atribuie 

efectuarea proiectului 

 

Consiliul local 

Consiliul 

judeţean 

Şcoala 

Administratorul 

firmei de 

construcţii 

Director 

Primar 

Adm. financiar 

 

Anii 2016-

2018 

- calitatea efectuării 

lucrărilor  

- valoarea lucrărilor 

efectuate 



 65 

 

 

1. Optimizarea managementului la nivelul tuturor claselor şi grupelor în vederea egalizării şanselor tuturor copiilor şi elevilor spre o educaţie 

de calitate, prin monitorizarea strictă a prezenţei la ore 

Obiective Resurse 

materiale 

Resurse umane Autoritate Responsabil Orizont de timp Indicatori de performanţă 

a) Identificarea 

calităţilor 

managementului 

la clasă/grupă 

  

 

 Director 

Cadre didactice 

Şcoală 

Grădiniţă 

ISJ 

Director 

Şeful Com. 

Metodice 

An şcolar 2014-

2015 

-ambientul în sala de grupă/clasă 

-fişă asistenţă 

-portofoliul elevilor/copiilor 

-portofoliul profesorului 

-instrumente de evaluare a 

activităţii  

-materiale didactice folosite 

b) Identificarea 

nevoilor 

educaţionale ale 

elevilor/copiilor 

privind 

aplicarea noilor 

strategii de 

învăţare şi 

evaluare, a 

metodelor activ 

–participative 

 Cadre didactice 

Director 

 

Şcoală 

Grădiniţa  

ISJ 

Cadre 

didactice 

Diriginţi 

Consilier 

şcolar 

Profesor de 

sprijin 

Director 

An şcolar 2014-

2015 

-scrisori metodice 

-informări ISJ 

-portofoliile elevilor/copiilor 

-portofoliul profesorului 

-asistenţe la activităţi 

-evaluări iniţiale, continue, 

sumative 

c) Elaboarea de 

proiecte 

tematice de 

către toate 

cadrele 

didactice 

Bugetare 

Extrabugetare 

Cadre didactice 

Director 

Părinţi 

 

Şcoală 

Grădiniţa  

 

Director 

Şeful Com. 

Metodice 

An şcolar 2014-

2015 

-consultări ale părinţiilor 

-proiecte tematice la fiecare 

clasă/grupă 

-finalităţile proiectelor 

-diseminarea proiectelor 
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 2. Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură prin organizarea de consultanţii şi tratarea diferenţiată, prin notarea ritmică, a fiecărui elev în 

funcţie de capacitatea şi nevoile sale educaţionale 

Obiective Resurse materiale Resurse umane Autoritate Responsabil Orizont de timp Indicatori de 

performanţă 

 a. optimizarea activităţii 

didactice la toate 

disciplinele în concordantă 

cu planurile de învăţământ, 

adoptarea curriculumului 

naţional prin consultarea 

elevilor şi părinţilor  

Bugetare Elevi/copii 

Cadre 

didactice 

Şcoală 

Grădiniţa 

ISJ 

Cadre didactice 

Responsabil 

Com. Metodică 

Membrii CEAC 

Director  

Sem I 

An şcolar 2014-2015 

- rezultatele 

chestionarelor 

aplicate părinţilor şi 

elevilor 

- rezultatatele de la 

evaluările naţionale 

II, IV, VI, VIII 

 

b) proiectarea va fi 

concepută în aşa fel încât sa 

aibă forţa reală de a genera 

în educabili cunoştinţe, 

abilităţi, capacităţi, atitudini, 

antrenarea în cât mai multe 

domenii experenţiale, din 

perspectiva cât mai multor 

tipuri de învăţare, în 

perspectiva « şanselor 

egale » - să aiba calitatea de 

a genera în principal tocmai 

acele achiziţii în toti 

educabilii pentru care a fost 

Bugetare 

 

Cadre 

didactice 

Şcoală 

Grădiniţa 

ISJ 

Cadre didactice 

Responsabil 

Com. Metodică 

Membrii CEAC 

Director 

An şcolar 2014-2015 - conţinutul 

proiectărilor 

didactice 

- rezultatele testelor 

aplicate elevilor/ 

copiilor 
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conceput 

c) modernizarea actului 

didactic prin folosirea 

metodelor active de grup, în 

predare-învăţare, a 

metodelor alternative în 

evaluare  

Bugetare  Cadre 

didactice 

Elevi/copii 

Şcoală 

Grădiniţa 

ISJ 

Cadre didactice 

Responsabil 

Com. Metodică 

Membrii CEAC 

Director 

An şcolar 2014-2015 - conţinutul 

documentelor de 

proiectare 

 

d) echilibrarea 

componentelor formativ-

informativ, educativ-

instructiv, creativ 

Bugetare Cadre 

didactice 

Elevi/copii 

Şcoală 

Grădiniţa 

ISJ 

Cadre didactice 

Responsabil 

Com. Metodică 

Membrii CEAC 

Director  

An şcolar 2014-2015 - rezultatele la 

învăţătură obţinute 

e) derularea unor activităţi 

cu caracter stimulativ şi 

antrenant pentru elevi  

 

Bugetare 

 

Cadre 

didactice 

Elevi/copii 

Şcoală 

Grădiniţa 

ISJ 

Cadre didactice 

Responsabil 

Com. Metodică 

Membrii CEAC 

Director 

An şcolar 2014-2015 - rezultatele la 

învăţătură obţinute 

- numărul elevilor 

participanţi 
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3. Însuşirea corectă a limbii române de către copiii şi elevii de etnie maghiară şi romă prin organizarea de activităţi și lecții atractive 

 

Obiective Resurse 

materiale 

Resurse umane Autoritate Responsabil Orizont de timp Indicatori de 

performanţă 

   a. stabilirea formaţiunilor 

de lucru clase/grupe cu limba 

de predare maghiară şi cu 

limba de predare română la 

care frecventează elevii/copii 

de etnie rromă 

    

 

Chestionare 

pentru părinţi 

Ofertă 

educaţională a 

instituţiei 

Cadre didactice 

Părinţi 

Director 

Şcoală 

Grădiniţă 

Asociaţiile 

părinţilor 

 

Conducerea 

instituţiei 

Responsabilul 

Com. Metodice 

Comisia pentru 

curriculum 

Secretarul 

şcolii 

Noiembrie 2014 

An şcolar 2014-2015 

- rezultate 

chestionare părinţi 

- programe pentru 

CDŞ avizate de resp. 

coordonator com. 

curriculum, director 

şi inspector de 

specialitate 

b. stabilirea ofertei pe 

discipline opţionale cât mai 

aproape de cerinţele elevilor/ 

copiilor şi părinţilor 

Bugetare  

 

Cadre didactice 

Părinţi 

Director 

Şcoală 

Grădiniţă 

ISJ 

Conducerea 

instituţiei 

Responsabilul 

Com. Metodice 

Comisia pentru 

curriculum 

 

An şcolar 2014-2015 - oferta cadrelor 

didactice 

- opţiunile elevilor/ 

părinţilor 

 c. elaborarea de programe 

opţionale de limba română la 

grupele mari şi la clasele 

unde părinţii/elevii cer acest 

lucru  

   

Programe, ordine 

MEN, 

curriculum 

naţional 

 

Cadre didactice 

 

Şcoală 

Grădiniţă 

 

Conducerea 

instituţiei 

Responsabilul 

Com. Metodice 

Comisia pentru 

curriculum 

 

Septembrie  

An şcolar 2014-2015 

- modul de elaborare 

a programelor pentru 

opţionale 
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d. derularea unor activităţi şi 

acţiuni cu caracter stimulativ 

şi antrenant pentru elevi în 

cadrul activităţilor opţionale 

şi extracurriculare impreună 

cu elevii/ copiii de la secţia 

română  

 

Resurse 

tradiţionale 

Extrabugetare 

Cadre didactice 

 

Şcoală 

Grădiniţă 

Asociaţiile 

părinţilor 

 

Comisia pentru 

curriculum 

Resp. cu 

activităţile 

extracurriculare 

An şcolar 2014-2015 - număr de elevi 

participanţi la acţiuni 

- numărul 

activităţilor 

extracurriculare 

organizate 

e.  evaluarea nivelului de 

însuşire a limbii române prin 

testări periodice, concursuri 

de diferite tipuri 

Resurse 

extrabugetare 

Cadre didactice 

Elevi 

Părinţi 

Director 

Şcoală 

Grădiniţă 

Asociaţiile 

părinţilor 

 

Responsabil cu 

activităţile 

extracurriculare 

Director 

Responsabilul 

Com. Metodice 

An şcolar 2014-2015 - rezultatele 

evaluărilor naţionale 

- rezultatele testelor 

aplicate 

elevilor/copiilor 

- exprimarea 

formabililor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Promovarea unei educații interculturale prin proiecte de parteneriat, CDS-uri și organizarea unor clase/grupe cu învăţământ de artă şi 

sportiv, activități extracurriculare 

 

Obiective Resurse 

materiale 

Resurse umane Autoritate Responsabil Orizont de 

timp 

Indicatori de 

performanţă 

a. identificarea specificului 

socio-cultural al fiecărei etnii 

din comunitate 

   

Cărţi 

Albume 

Port popular 

Bibliografie de 

specialitate 

Cetăţeni din 

comună 

Autorităţi locale 

Părinţi 

Bibliotecar 

Reprezentanţii 

cultelor 

religioase 

Primărie 

Şcoală 

Grădiniţă 

Biserică 

Bibliotecă 

Primar 

Director 

Cadre didactice 

2014-2019 

 

- multitudinea 

materialelor 

consultate 

 

b. identificarea şi testarea 

aptitudinilor  elevilor care 

solicită înscrierea la 

învăţământul de artă şi 

sportiv 

 

Sală de sport 

Instrumente 

muzicale  

Echipamente 

sportive 

Profesor de 

specialitate 

Elevi 

Părinţi 

 

Şcoală 

Primărie 

Consiliul local 

Director 

Cadre didactice de 

specialitate 

Anul 2014 

 

- rezultatele testărilor 

- concursuri  

 

    c. colaborarea cu 

autorităţile locale în vederea 

introducerii în proiectul 

planului de şcolarizare a 

acestor clase/grupe 

Bugetare Părinţi 

Director 

 

Consiliul local 

Primărie 

Şcoală 

 

Autorităţi locale 

Primar 

Director 

Secretar 

 

Anul 2014 

 

- Listele cu evidenţa 

înscrierii elevilor   



 71 

d. stabilirea CDŞ-urilor şi a 

activităţilor extracurriculare 

care vizează educaţia 

interculturală 

 

Costumaţii 

specifice 

 

Cadre didactice 

Părinţi 

Elevi 

 

Şcoală 

Grădiniţă 

 

Responsabilul cu 

activităţile 

extracurriculare şi 

responsabil cu 

Com. pentru 

curriculum 

Anii şcolar 

2014-2019 

 

-planificarea 

activităţilor 

extracurriculare şi a 

programelor pentru 

opţionale 

 

   e.identificarea resurselor 

financiare necesare realizării 

de activităţi specifice 

 

Bugetare 

Guvernamentale 

Extrabugetare 

Cadre didactice 

Elevi, părinţi 

Şcoală 

Grădiniţă 

Consiliul local 

Director 

Consiliul local 

Anii şcolar 

2014-2019 

 

- note de 

fundamentare 

- valoarea proiectelor 

 

     f.reorganizarea 

claselor de elevi în 

funcţie de specificul lor 

şi asigurarea cadrelor 

didactice cu pregătire în 

domeniu 

 

Bugetare 

Spaţii şcolare şi 

dotări specifice 

Cadre didactice 

Director 

Elevi 

Şcoală 

Consiliul local 

ISJ 

Director  

Consiliul de 

administraţie 

Secretar 

Reprezentanţii ISJ 

Anii şcolar 

2014-2019 

- număr elevi 

- număr clase/grupe 
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5. Dezvoltarea unui parteneriat eficient cu părinţii prin constituirea asociaţiei părinţilor de Şcoala Gimnazială Nr. 1 Pericei, cu denumirea: 

„Pro Schola Pericei” 

Obiective Resurse 

materiale 

Resurse umane Autoritate Responsabil Orizont de 

timp 

Indicatori de 

performanţă 

     a. organizarea şedinţelor cu 

părinţii la fiecare clasă şi 

stabilirea comitetelor de părinţi 

pe clase 

 Cadre didactice 

Părinţi 

 

Şcoală Diriginţi 

Învăţători 

 

Semestrul I 

Anul şcolar 

2015-2016 

- opţiunile părinţilor 

     b. organizarea şedinţei cu 

părinţii pe şcoală şi alegerea 

Comitetului Reprezentativ al 

Părinţilor 

 Cadre didactice 

Părinţi 

Director 

Şcoală Consiliul 

reprezentativ al 

părinţilor 

Director 

Diriginţi 

Învăţători 

Semestrul I 

Septembrie 

2015 

 

-raport scris de la 

şedinţa cu părinţii 

-numărul voturilor 

pentru înfiinţarea 

asociaţiei părinţiilor 

     c.  identificarea nevoii de 

asocierea părinţilor în vederea 

constituirii asociaţiei la nivelul 

şcolii şi înscrierea părinţilor în 

asociaţie,stabilirea denumirii 

asociaţiei şi a comitetului 

director 

Chestionare Cadre didactice 

Părinţi 

Director 

Şcoală 

Comitetul 

reprezentativ 

al părinţilor 

Director 

Preşedintele 

comitetului 

reprezentativ al 

părinţilor 

 

Septembrie 

2015 

-rezultatele 

chestionarelor 

aplicate părinţilor 
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      d. efectuarea de demersuri 

legale în vederea întocmirii 

documentaţiei necesare  

 

Extrabugetare Comitetul 

reprezentativ al 

părinţilor 

Părinţi 

Cadre didactice 

Şcoală 

Comitetul 

reprezentativ 

al părinţilor 

Preşedintele 

comitetului 

reprezentativ al 

părinţilor 

Sem I 

An şcolar 

2015-2016 

- corectitudinea 

documentelor de 

înfiinţare întocmite 

- timpul de execuţie 

al proiectului 

 

 

 

 

 

 

 

6.Crearea unor condiţii optime la Grădiniţa cu P.P. Nr. 1 Pericei, prin reabilitarea termică, izolat şi asigurarea încălzirii cu centrală termică 

pe gaz, eficientizarea şi modernizarea spaţiilor şcolare 

 

Obiective Resurse 

materiale 

Resurse umane Autoritate Responsabil Orizont de timp Indicatori de 

performanţă 

a. identificarea nevoilor de 

reabilitare, dotare şi  modernizare 

a spaţiilor existente 

Bugetare  Specialişti 

Proiectanţi 

Administrator 

financiar 

 

Consiliul local 

Şcoala 

Director 

Primar 

Administrator 

financiar 

Anul şcolar 

2014-2017 

- schiţe 

- proiecte 

- demersuri efectuate 

către Consiliul local 

şi ISJ 

     b.efectuarea unui studiu de 

fezabilitate de către persoane 

autorizate în domeniu 

Bugetare Specialişti 

Proiectanţi 

Echipa 

managerială 

Şcoală 

Firme de 

proiectare 

Primărie 

Director 

Reprezentanţi 

primărie 

Reprezentanţi 

ISJ 

Asociaţia 

comunelor Gal 

Anul 2014 - convocarea echipei 

de proiect 

- conţinutul notei de 

fundamentare 

bugetului 

- încadrarea 

proiectului în axa de 

finanţare 

corespunzătoare 
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     c. conceperea proiectului şi a 

nevoilor materiale 

Bugetare Specialişti 

Proiectanţi 

Administrator 

financiar 

Firme de 

proiectare 

Primărie 

Reprezentanţi 

primărie 

Administrator 

financiar 

Director  

 

Anul şcolar 

2014-2015 

- conţinutul 

proiectului 

- valoarea proiectului 

     d. proiectarea în bugetul 

instituţiei a sumelor necesare 

realizării proiectului 

Bugetare Educatoare  

Părinţi 

 

Primărie 

Consiliul judeţean 

ISJ 

Director 

Administrator 

financiar 

 

Anii şcolari 

2014-2017 

- note de 

fundamentare 

- proiectele de 

finanţare 

- implimentarea 

proiectelor de 

finanţare 

 

e. efectuarea lucrărilor 

prevăzute în proiect de către 

firma câştigătoare a licitaţiei 

Buget local 

fonduri UE 

Echipa de 

constructori, 

căreia i s-a 

atribuit 

efectuarea 

proiectului 

Consiliul local 

Primărie 

Şcoală 

Administrator 

firmei de 

construcţii  

Director 

Primar 

Până în 2017 - lucrările efectuate 

şi calitatea lor 
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7. Asigurarea creşterii calităţii procesului instructiv- educativ prin participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă, concursuri 

pentru obţinerea gradelor didactice 

Obiective Resurse materiale Resurse umane Autoritate Responsabil Orizont de timp Indicatori de 

performanţă 

      

a.identificarea 

nevoii cadrelor 

didactice de a 

urma cursuri de 

formare 

continuă 

 

 

 

Bugetare  

Resurse proprii 

 

 

Cadre didactice 

 

 

 

Şcoală 

 

 

RFC 

Director 

Cadre didactice 

 

 

Anii şcolari 2014-

2019 

 

 

- rezultatele 

chestionarelor 

aplicate cadrelor 

didactice 

b. transmiterea 

către CCD şi 

ISJ a nevoilor 

identificate în 

ceeace priveşte 

cererea de 

cursuri  

  

 

Cadre didactice 

 

 

Şcoală  

CCD 

ISJ 

 

 

RFC 

Secretar 

Director 

 

 

Anii şcolari 2014-

2019 

 

- numărul cadrelor 

didactice înscrise la 

cursuri de 

perfecţionare 
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   c.identificarea 

resurselor 

financiare 

necesare 

realizării ţintei 

(resurse 

bugetare locale, 

resurse proprii 

ale 

participanţilor 

sau 

guvernamentale 

prin proiecte de 

granturi) cu 

implicarea 

autorităţilor 

locale, ISJ şi 

CCD 

 

 

 

Resurse bugetare din 

bugetul local 

 

 

 

Cadre didactice 

Personal şcoală 

 

 

 

Şcoală 

Consiliul local  

 

 

Director  

CA 

Primar 

Administrator 

financiar 

Repr. CCD şi ISJ 

 

 

La început an 

calendaristic 

 

 

- sumele din 

proiectul de buget 

 

      d. înscrierea 

şi participarea 

la cursuri şi la  

grade didactice 

Resurse bugetare din 

bugetul local 

Bugetul propriu al 

personalului 

 

Cadre didactice 

Personal şcoală 

 

Şcoală 

Consiliul local 

CCD şi ISJ 

Director  

CA 

Primar 

Administrator 

financiar 

Repr. CCD şi ISJ 

  

În perioada 

organizării cursurilor 

- rezultatele obţinute 

de elevi la clasă 

- îmbunătăţirea 

calităţii întregii 

activităţi din 

instituţie 
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8.  Organizarea unui sistem educaţional complementar de tip „after -school”, cu scopul de a aprofunda și completa cunoştinţele elevilor şi de a 

le oferi posibilitatea de a-şi petrece timpul liber eficient şi util şi de a le dezvolta aptitudinile speciale 

 

Obiective Resurse 

materiale 

Resurse umane Autoritate Responsabil Orizont de timp Indicatori de performanţă 

a. identificarea 

resurselor de finanţare 

şi a autorităţii 

organizatoare a 

programului 

educaţional de tip 

after –school 

 

 

Buget local 

Bugetul fundaţiei 

finanţatoare 

 

 

Elevi 

Părinţi 

Cadre didactice 

 

 

Primărie 

Consiliul local 

Fundaţie 

finanţatoare 

 

 

Primar 

Repr. Consiliul 

local 

Repr. Fundaţiei 

finanţatoare 

Director 

 

 

An şcolar 2014-

2015 

Septembrie 

 

 

 

- numărul vizitelor la 

domiciliul 

- întocmirea tabelelor  

      b. identificarea 

elevilor care respectă 

condiţiile impuse de 

autoritatea 

organizatoare şi 

  

Elevi 

Părinţi 

Cadre didactice 

 

Primărie 

Consiliul local 

Fundaţie 

finanţatoare 

Primar 

Repr. Consiliul 

local 

Repr. Fundaţiei 

finanţatoare 

Septembrie- 

Octombrie 2014 

 

- numărul părinţilor care 

solicită înscrierea copiilor 
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înscrierea acestora la 

program 

 

Părinţi Director 

Pedagogi 

angajaţi de 

fundaţie 

      c. identificarea 

cadrelor didactice şi a 

firmei care să asigure 

masa elevilor înscrişi 

 Preşedintele 

fundaţiei 

finanţatoare şi 

repr. Ei 

Director 

Primar 

 Primărie 

Consiliul local 

Fundaţie 

finanţatoare 

Şcoala 

Primar 

Repr. Consiliul 

local 

Repr. Fundaţiei 

finanţatoare 

Director 

Septembrie- 

Octombrie 2014 

- calitatea pregătirii 

pedagogice a cadrelor 

didactice angajate de 

fundaţie 

      d. derularea 

programului cu patru 

grupe de elevi în 

spaţiul construit şi 

amenajat în acest scop 

cladirea after- school 

Buget local 

Bugetul fundaţiei 

finanţatoare 

 

Pedagogi 

angajaţi de 

fundaţie 

Primărie 

Consiliul local 

Fundaţie 

finanţatoare 

Şcoala 

 

Repr. Fundaţiei 

finanţatoare 

Director 

Pedagogi 

angajaţi de 

fundaţie 

Începând cu 1 

noiembrie 2014 

 - îmbunătăţirea rezultatelor 

elevilor la învăţătură 

- îmbunătăţirea 

comportamentului elevilor 

- calitatea serviciilor  

9. Îmbunătăţirea condiţiilor prin extinderea clădirii Şcolii Pericei, modernizarea și eficientizarea spaţiilor şcolare, amenajarea de cabinete şi 

laboratoare şcolare, sală multifuncţională, reabilitarea termică şi dotarea cu mijloace didactice moderne pentru un învăţământ modern, la 

standarde europene prin accesarea unor proiecte de finanţare 

 

Obiective Resurse materiale Resurse umane Autoritate Responsabil Orizont de 

timp 

Indicatori de 

performanţă 

   a. identificarea 

nevoilor de reabilitare, 

dotare şi  modernizare 

a spaţiilor existente şi 

extindere a spaţiilor  

 

Din bugetul local 

Fondul europene 

 

 

 

Specialişti  

Proiectanţi 

 

 

Consiliul local 

Consiliul 

judeţean 

Şcoală 

 

 

Director 

Primar 

 

 

 

 

Anii 2014-

2018 

 

- demersuri efectuate 

către Consiliul local, 

Consiliul judeţean, 

repr. ISJ 

     b. efectuarea unui 

studiu de fezabilitate de 

către persoane 

autorizate în domeniu 

Din bugetul local 

 

 

Specialişti  

Proiectanţi 

Echipa managerială 

 

Şcoală 

Firme de 

proiectare 

Primărie 

 

Director 

Repr. Primărie şi 

consiliul local 

Repr. ISJ 

 

 

Anii 2014-

2015 

- cuprinderea 

necesarului de 

lucrări 
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     c. conceperea 

proiectului şi a nevoilor 

materiale 

 

Din bugetul local 

Sume prevăzute 

pentru investiţii 

Specialişti  

Proiectanţi 

Echipa managerială 

 Şcoală 

Firme de 

proiectare 

Primărie 

Consiliul 

judeţean 

Director  

Repr. Consiliul 

local 

Primar 

 

 

Anii 2015-

2016 

- conţinutul 

proiectului  

- corectitudinea 

proiectului 

     d. proiectarea în 

bugetul instituţiei a 

sumelor necesare 

realizării proiectului 

Din bugetul local 

Sume prevăzute 

pentru investiţii 

Director 

Administrator 

financiar 

 

Consiliul local 

Primărie 

Şcoală 

Director 

Administrator 

financiar şcoală şi 

primărie 

Proiectanţi proiect 

 

 

Anii 2015-

2017 

- valoarea proiectului 

- sumele necesare 

     e. efectuarea 

lucrărilor prevăzute în 

proiect de către firma 

câştigătoare a licitaţiei 

 

 

Din bugetul local 

Fondul europene 

 

Echipa de constructori 

căreia i se atribuie 

efectuarea proiectului 

 

Consiliul local 

Consiliul 

judeţean 

Şcoala 

Administratorul 

firmei de 

construcţii 

Director 

Primar 

Adm. financiar 

 

Anii 2016-

2018 

- calitatea efectuării 

lucrărilor  

- valoarea lucrărilor 

efectuate 

 

 


