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1  . BAZA  CONCEPTUALĂ  

  

Programul managerial  a  fost elaborat în baza următoarelor acte normative :  

A. La nivel european:  
* Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație;  

* Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeana in domeniul 

educației și formarii profesionale (,,ET 2020"): 

*  Instrumentele Structurale ale Politicii de Coeziune Economica și Sociala a Uniunii Europene. 

 

B. La nivel national și județean: 
* Legea Educaţiei Nr.1/2011; Ordine de Ministru, norme metodologice, alte acte normative referitoare la 

implementarea legii;O.U nr.94/2014 privind modificarea si completarea Legea Educatiei  

* Ordinele, notele, notificarile şi precizarile M.E.C.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   

• OMEN nr.5071/31.08.2016, privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru 

elevii cls.a VIII a-2016-2017  

• Ordonanţa de urgenţă OU 94/2014 privind asigurarea calităţii în educaţie  

• Legea nr.37 / 2007 pentru , privind asigurarea calităţii în educaţie  

• Ordinul 5079/2016 si Anexa Ordinului  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a unit.din 

inv.preuniversitar,Monitorul Oficial nr. 720/ 19.09.2016 

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

• Raportul ISJ Dolj, privind starea învăţământului în judeţul Dolj pentru anul şcolar 2015-2016  

• Programul managerial al ISJ Dolj pe anul 2016-2017  

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

siguranţei civice în şcoli şi în zona acestora  

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

• Anexa la OMECTS nr.1409/29.06.2007 – Strategia Ministerului Educatiei Cercetarii si Tineretului cu 

privire la reducerea fenomenului de violenta in unitatile de invatamant preuniversitare  
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2. PREAMBUL  

  

 Unitatea şcolară trebuie să asigure climatul optim pentru dezvoltarea armonioasă a tinerei 

generaţii.Obiectivul prioritar devine excelenţa, prin respectarea standardelor de performanţă în toate 

domeniile de activitate.  

  

  

3. VIZIUNEA  

  

   Învăţământul românesc se află în plin proces de reformă, de transformare şi de modernizare, proces datorat 

evoluţiilor care au avut şi au loc în societatea românească şi impuse de necesitatea alinierii la standardele U.E.  

   Produsele viitorului vor încorpora o intensă componentă intelectuală, de gândire şi creaţie în acord cu 

exigenţele societăţii informaţionale, cultural-intensive.  

   Investiţia în educaţie şi în formarea oamenilor este cea mai rentabilă pentru dezvoltarea unei societăţi pe termen 

lung.  

Performanţele noastre vor fi determinate, în primul rând de competenţa şi pregătirea cadrelor didactice, de felul 

lor de a se implica activ în rezolvarea problemelor şcolii, de a lua decizii şi a se lansa în iniţiative, având ca ţel 

central formarea de cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii.  

  

4.  MISIUNEA  ORGANIZAŢIEI   ŞCOLARE  

Pe parcursul întregii existenţe a unui individ, şcoala rămâne cel mai important factor în ceea ce  priveşte 

formarea sa prin educaţie şi instruire.                                                                                    

               Importantă  institutie de cultura, ea a avut şi are în continuare un rol major în dezvoltarea spirituală a 

membrilor societăţii, în lărgirea orizonturilor de cunoaştere şi cultură, în dezvoltarea armonioasă a unei gândiri 

sănătoase şi în capacitatea individului de a înţelege şi a se adapta, în contextul actual, la reperele şi valorile 

societăţii democratice.  

                Odată intrat în scoală copilul devine membru al unei comunităti educaţionale, care il ajuta sa invete 

tehnicile propriei formări, să relationeze cu cei din jur, să-si cunoască drepturile si îndatoririle, să-şi clădească 

propriul sistem de valori.  

                Integrat institutiei noastre, copilul, devenit acum elev, va învăţa ce este toleranţa, grija faţă de cel de 

lângă el, comportamentul responsabil, egalitatea între indivizi, indiferent de originea socioculturală şi lingvistică, şi 

e motivat să respecte valorile unei societăţi democratice.  

                 Intr-un permanent şi viu contact cu parteneri educationali interni si externi, ne dorim un învăţământ care 

tinde spre ideal prin crearea unei şcoli deschise spre lume, să desăvârşim personalitatea elevului exprimată in 

mailto:sc18craiova@yahoo.com


                         MINISTERUL EDUCAŢIEI   SI CERCETARII STIINTIFICE 
                         INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDEŢEAN   DOLJ 
                         ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  “SF. DUMITRU” – CRAIOVA 
                         STR.UNIRII, NR.162 , TEL.FAX : 0251/523175   ,TEL  : 0351/808082 

                          e-mail  : sc18craiova@yahoo.com 

                          web:http://sc18sfdumitru.scoli.edu.ro  

 

5 | P a g e  

“Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe”. Constantin BRÂNCUȘI  

termeni de cultura generală, concretizată în cunoştinte şi capacităţi, în competenţe şi atitudini care să permită 

orientarea si insertia activă intr-un mediu social a cărui caracteristică fundamentală este accelerarea ritmului 

schimbărilor si expansiunea spre spaţiul cultural european.    

  

5. PRINCIPII  

  

  In anul acesta şcolar, Planul managerial este fundamentat pe următoarele principii :  

1. Principiul « pluralităţii vocilor », al fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare;  

2. Principiul egalităţii de gen;  

3. Principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;  

4. Principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la bune 

practici naţionale şi internaţionale;  

5. Principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicaţi direct în proces;  

6. Principiul transparenţei - concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor,prin 

comunicarea periodică şi adecvată a acestora;  

7. Principiul relevanţei - în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi social-economice;  

8. Principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime,prin gestionarea 

resurselor existente;  

9. Principiul libertăţii academice;  

10. Principiul libertății de gândire și al independenței față de ideologii, dogme religioase și doctrine politice;  
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6. DIAGNOZA  MEDIULUI  INTERN  ŞI  EXTERN 

Diagnoza mediului intern  

PUNCTE  TARI  

  

PUNCTE  SLABE  

  

Pregătirea corespunzătoare şi experienţa  

pozitivă a cadrelor didactice  

Disponibilitate  pentru  formarea continuă, existenţa de 

formatori capabili să iniţieze cursuri de formare pentru 

alte categorii profesionale 

 Interesul  deosebit  pentru diversificarea şi 

cuprinderea în activităţi extraşcolare  

Numărul mare de elevi participanţi şi premiaţi la 

concursuri şi olimpiade şcolare  

Rezultate bune la examenele naţionale, peste media pe 

judeţ  

Ofertă educaţională atractivă  

Calitatea sporită a serviciilor educaţionale 

Concretizarea rolului de partener în educaţie al 

familiilor  

Accesul rapid la informaţie prin utilizarea internetului  

Experienţa dobândită în cadrul parteneriatelor derulate.   

Disponibilitate pentru dezvoltarea bazei materiale  

Cuprinderea tuturor absolvenţilor claselor a VIII a în 

învăţământul liceal din prima sesiune de admitere  

Buna colaborare între compartimentele din unitate  

Buna colaborare cu ISJ Dolj, Consiliul Local, cu 

parteneri educaţionali, cu părinţii, cu alte instituţii ale 

comunităţii locale.  

  

Implicarea scăzută în iniţierea şi derularea unor 

proiecte de anvergură internaţională  

* Spaţiu şcolar neîncăpător  

* Dezinteresul unor elevi faţă de activităţile de 

formare şi învăţare  

* Posibilităţi reduse de stimulare materială şi 

financiară a cadrelor didactice şi elevilor cu 

performanţe  

* Organizarea programului şcolar în trei ture pâna la 

finalizarea lucrarilor EXTINDERE SCOALA.  

Insuficienta  dotare  a  şcolii  cu soft-uri 

educaţionale  

Uzura fizică şi morală înaintată a mijloacelor de 

învăţământ existente în şcoli  
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Diagnoza mediului extern  

  

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI  

Descentralizarea administrativ-financiară şi creşterea 
autonomiei unităţii de învăţământ  

Implicarea comunităţii (Consiliul Local) în susţinerea 

programelor iniţiate de şcoală  

Posibilitatea formării continue a cadrelor didactice prin 

oferta CCD şi a altor instituţii furnizatoare de programe  

Posibilitatea realizării unor parteneriate cu şcoli din ţările 

UE  

Încrederea părinţilor în acţiunile şcolii  

Existenţa unor programe guvernamentale privind acordarea 

unor burse sociale elevilor ce provin din familii cu 

posibilităţi materiale reduse  

Existenţa unor măsuri guvernamentale în ceea ce priveşte 

siguranţa elevilor în şcoală şi în apropierea ei Existenţa unor 

resurse şi posibilităţi de sponsorizare prin relaţii de 

parteneriat şi prin Asociaţia “18 Orizonturi”  

Existenţa unor programe comunitare, regionale, europene 

privind dezvoltarea instituţională   

Posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu ISJ Dolj 

şi MECS prin portal şi forum.                                                                      

Finalizarea priectului REST DE EXECUTAT  la sfarsitul 

lunii noiembrie, cu sprijinul Consiliului Local. 

Sistemul legislativ instabil, complicat, confuz şi în 
continuă transformare  

Necesitatea reorientării funcţionale a spaţiului 

Slaba motivaţie financiară a personalului şi 

migrarea cadrelor tinere spre domenii mai bine 

plătite  

Insuficienta conştientizare a părinţilor/copiilor 

privind rolul de principal partener educaţional al 

şcolii  

Insuficienta conştientizare a unor factori de decizie 

( societăţi comerciale, părinţi, cadre didactice) 

privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare 

în învăţământ  

Creşterea  fenomenului  infracţional,  

a violenţei, a delicvenţei juvenile şi a consumului 

de droguri, cu repercusiuni asupra siguranţei 

elevilor atât în şcoală cât şi în afara ei.  

Criza economică şi creşterea ratei şomajului 

care poate influenţa negativ numărul populaţiei  

şcolare datorită migrării părinţilor în căutarea 

locurilor de muncă.  
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7. ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE ŞI DE  

FORMARE  

Realizarea  unei  analize  adecvate  a  nevoilor  constituie  premisa  reuşitei oricărui proiect educaţional. 

Deşi anumite nevoi pot apărea pe parcursul procesului, este important ca pregătirea planificată să abordeze 

nevoile deja identificate.  

Pe lângă analiza S.W.O.T. prezentată în capitolul anterior, realizăm  

Analiza P.E.S.T.E.:  

Politicul:  

Politica educaţională aplicată în învăţământ, deci şi la nivelul şcolii, având la bază principiul 

descentralizării şi flexibilizării, al descongestionării, se dovedeşte eficientă în dezvoltarea pozitivă a activităţii. În 

urma descentralizării administraţiei publice, comunitatea locală şi-a asumat rolul de principal sprijin financiar al 

unităţii de învăţământ, răspunzând, în limita posibilităţilor, solicitărilor managerului, fiind deschisă unui dialog 

constructiv.  

              Economicul:  

Putem considera ca ramuri economice prioritare la nivelul judeţului: industria de  automobile,  industria  

chimică,  legumicultura, dar  nu  toate  acestea  prezintă interes pentru elevi, nefiind considerată importantă 

popularizarea activităţilor specifice acestora în rândul lor.  

Nivelul mic al câştigurilor lunare în familiile elevilor, influenţează negativ posibilitatea lărgirii bazei 

didactice la nivelul unităţii şcolare, părinţii nemaifiind dispuşi să o sprijine financiar.  

Consiliul Judeţean se  implică în  susţinerea factorilor implicaţi în reabilitarea şcolii  pentru a asigura 

desfăşurarea unui proces educaţional într-un cadru adecvat în scopul înregistrării unei participări mai active la 

programele europene.  

  

            Socialul:  

Existenţa sărăciei, ca şi a unor programe 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.  

Eterogenitatea mediilor familiale din  care  provin elevii generează poziţii diferite faţă de problematica 

educaţiei, existând şi grupuri de interes care nu o receptează ca pe un adevărat mijloc de promovare socială.  

Consiliul Judeţean consideră că numai prin eforturile de educaţie, formare şi instruire permanentă a 

adulţilor se vor putea atenua: creşterea şomajului, creşterea alarmantă a violenţei şi a ratei infracţionalităţii 
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deprecierea relaţiilor inter-umane, tendinţa de negare a autorităţii statului şi a instituţiilor sale, atitudinea civică 

pasivă, excluderea socială.  

Şi în  acest  an  şcolar  elevii Şcolii Gimnaziale “Sfântul Dumitru” vor  beneficia în  continuare  de  

programele guvernamentale: „Laptele şi cornul”, “Euro 200”. De asemenea, o mare implicare o are și Asociația 

“18 ORIZONTURI” prin premierea elevilor de media 10.00 și a celor cu rezultate foarte bune la olimpiade și 

concursuri școlare desfășurate în annul școlar anterior.  

Tehnologicul:  

La nivelul şcolii, există spaţii de formare a cadrelor didactice şi elevilor, utilate cu aparatura necesară. 

Majoritatea  familiilor elevilor beneficiază  de  televiziune  prin  cablu,  copiii putând urmări programe 

educaţionale pe canale ca Discovery, Animal Planet, National Geographic sau România Cultural.  

Din  nefericire,  numărul  calculatoarelor  personale  existente  în  familiile   elevilor este încă destul de mic, 

fapt ce impune acţiuni susţinute din partea conducerii  în cererea dotării unităţii şcolare cu noi reţele de 

calculatoare şi conectare la Internet, precum şi introducerea orelor opţionale de informatică încă de la nivelul 

învăţământului primar. Ne propunem dezvoltarea  laboratorului de informatică având în vedere  acreditarea unității 

școlare ca centru ECDL.  

Pentru anul şcolar 2016-2017, Şcoala Gimnazială “Sfântul Dumitru” îşi propune să stimuleze  

organizarea şi desfăşurarea de activităţi didactice pe  calculator prin cursuri de formare cu adulții.  

 

 

Ecologicul:  

           Odată cu evoluţia societăţii omeneşti, ultimele  descoperiri ale  ştiinţei impun păstrarea  unui mediu curat.  

Statisticile au arătat necesitatea „întoarcerii la  natură”, în sensul conştientizării tuturor categoriilor de cetăţeni 

asupra importanţei creării şi menţinerii unui climat “mai curat”.  

În acest sens, Şcoala Gimnazială “Sfântul Dumitru” îşi propune implementarea şi încurajarea altor 

iniţiative şi proiecte, pe lângă cele existente şi derulate în anul şcolar trecut  privind desfăşurarea de acţiuni 

extraşcolare şi extracurriculare.  
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8. NEVOI  IDENTIFICATE  

• Promovarea rezultatelor deosebite obţinute de elevi şi cadrele didactice prin activităţile 

derulate, afişarea la avizier, publicarea în reviste de specialitate, în revista şcolii, pliante, site-

ul şcolii, etc. 

• Implicarea conducerii unităţii  în monitorizarea activităţilor organizate la nivelul şcolii în 

vederea  eliminării formalismului şi creşterii eficienţei acestora în cadrul formării continue.    

• Adaptarea ofertei educaţionale a şcolii la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă 

intereselor lor de formare pe termen scurt, mediu şi lung.  

• O mai atentă monitorizare a progreselor elevilor pornind de la rezultatele obţinute la testările 

iniţiale şi a planurilor de măsuri stabilite de comisiile metodice  

• Promovarea de programe pentru „educarea părinţilor” în colaborare cu autorităţile  locale în 

scopul diminuării/eradicării absenteismului şi a abandonului şcolar în unităţile din zonele cu 

populaţie de etnie rromă şi în cele din zone defavorizate.  

• Creşterea efectivelor de elevi prin popularizarea ofertei educţionale şi atragerea populaţiei 

şcolare din alte circumscripţii    

• Analiza cauzelor, promovarea de măsuri în scopul creşterii promovabilităţii la examenele 

naţionale pentru absolvenţii şcolii    

• Dezvoltarea programului  de  educaţie timpurie astfel încât să răspundă tuturor solicitărilor 

părinţilor.      

• Formarea cadrelor didactice în elaborarea şi desfăşurarea de proiecte în vederea obţinerii de 

fonduri nerambursabile.  

• Creşterea responsabilităţii şefilor de catedră şi de compartimente în evaluarea realizată în 

timpul asistenţelor la clasă, a activităţii de îndrumare.   

• Identificarea, în urma concluziilor, a nevoilor de formare a cadrelor didactice şi monitorizarea 

satisfacerii acestora de către oferta instituţiilor abilitate.    

• Organizarea de schimburi de experienţă cu alte unităţi cu experienţă în domeniul educaţional. 

   

• Diseminarea  informaţiei şi  experienţei de către şcoală prin organizarea de sesiuni de lucru cu 

cadrele didactice.    

• Fluidizarea fluxului informaţional.     
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9. OBIECTIVE GENERALE ŞI  SPECIFICE  ALE  ŞCOLII PENTRU  ANUL  

ŞCOLAR  2016-2017  

● Motivarea profesorilor pentru a participa la viața școlii și pentru a democratiza procesul 

educațional  

 Promovarea elementelor de identitate și cultură specifice școlii și a produselor realizate de elevi   

  

● Ameliorarea rezultatelor la examenele naționale  

● Acces egal și sporit la educație  

 Proiectarea si implementarea unor activitati extracurriculare în scoala si comunitate   

● Asigurarea calității și stimularea excelenței  

● Sporirea măsurilor de integrare a  elevilor cu nevoi speciale şi din grupuri vulnerabile în 

învăţământul de masă.  

● Susţinerea şi motivarea financiară, pe cât posibil, a elevilor capabili de performanţă.  

● Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă 

psihopedagogică.  

● Eliminarea violenţelor din şcoală şi din jurul ei.  

● Asigurarea  educaţiei  complementare (educaţie  pentru  sănătate  şi  alimentaţie sănătoasă, 

cultură, cultură civică, antreprenorială şi tehnologică, prin sport etc.).  

• Prelucrarea corespunzătoare a noilor metodologii ale examenelor naţionale .  

• Îmbunătăţirea relaţiei dintre şcoală, părinţi, comunitate, alte instituţii.   

• Creşterea prestigiului şcolii prin implicarea în măsură mai mare a tuturor actorilor acesteia.  

    

Resurse umane  

● Modernizarea formării iniţiale, susţinerea formării continue a cadrelor didactice şi stabilirea de 

criterii relevante de evaluare a calităţii cadrelor didactice.  

● Repoziţionarea socială justă a cadrelor didactice prin:  
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