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ARGUMENT 
 

Societatea actuală este supusă permanent schimbărilor  şi de aceea toţi cei implicaţi în activitatea de 

educaţie  trebuie să se poată adapta rapid acestora, să le gestioneze responsabil prin proiectarea activităţii din 

unitatea de învăţământ atat pe termen scurt prin planurile operaţionale, cât şi pe termen lung, prin proiectul 

de dezvoltare institutională. 

Într-o societate în schimbare nu poate fi vorba decât de un alt tip de elevi, pentru care abordarea 

clasică, tradiţională, nu mai prezintă interes. Dorinţa de a studia se încadrează pe alte coordonate, în afara 

constrângerii  şi  prescrierii,  coordonate  bazate  pe  convingeri  proprii  şi  motivaţii  puternice,  dictate  de 

interesele legate de propria formare şi devenire. 

Acest P.D.I. este conceput  pentru creşterea calităţii procesului instructiv –educativ, în concordanţă 

cu noile cerinţe privind formarea competenţelor cheie la elevi, dar şi privind păstrarea identităţii naţionale în 

contextul globalizării unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii ( lifelong learning ). 

Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre dezvoltarea durabilă, dar aceasta nu poate fi susţinută decât 

de un sistem de educaţie performant şi flexibil, bazat pe inovaţie, disponibilitate şi cooperare, ca premisă a 

incluziunii sociale. In acest context şcoala noastră urmăreşte să educe elevul nu numai pentru a şti, ci mai 

ales pentru a şti să facă, a şti să fie, a şti să devină, practicând un învăţământ cu un standard înalt de calitate. 

Potrivid prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale, şcoala poate să-şi conceapă politici proprii în 

toate domeniile ce vizează educaţia şi instrucţia elevilor. În acest fel se conferă acesteia rolul de principal 

factor de decizie, asigurând participarea şi consultarea tuturor factorilor sociali interesaţi. 

Se estimează anumite schimbări în urma acestui proces: la nivelul şcolii (democratizarea vieţii şcolii; 
 

inovaţie şi diversificare a ofertei şcolare; asumarea responsabilă a deciziilor privind calitatea procesului 

instructiv-educativ si a condiţiilor de realizarea a acestuia), la nivelul consiliului local (implicarea reală şi 

efectivă în funcţionarea şi dezvoltarea serviciului educaţional; asumarea de către autorităţile locale a 

responsabilităţii privind furnizarea de servicii educaţionale; dezvoltarea comunităţii prin transformarea şcolii 

în centru de informare şi dezvoltare pentru comunitate), la nivelul societăţii   (corelarea mai bună dintre 

oferta şi cererea pe piaţa muncii; integrarea socială prin diferenţiere a absolvenţilor, în funcţie de competenţe 

şi opţiuni; promovarea valorilor autentice şi a tradiţiilor specifice).
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Elaborându-şi propria ofertă educaţională, după ce în prealabil a analizat nevoile şi cererile 

comunităţii, fiecare şcoală depinde de resursele umane şi materiale ale acesteia, dar şi de condiţiile concrete 

ale comunităţii. De aceea  îşi fixează ţintele strategice în funcţie de misiunea asumată a şcolii. 

Realizând proiectul de dezvoltare instituţională, şcoala îşi defineşte propria personalitate, îşi 

construieşte identitatea, însă aceasta nu se poate face fără a ţine cont de factorii definitorii care conduc la 

reuşita   unui învăţământ de calitate: baza materială a şcolii; calitatea profesională şi morală a celor care 

educă; structura genetică a elevilor; mediul familial şi social; o direcţionare şi structurare permanentă a 

învăţământului printr-o legislaţie bine racordată la realităţile şi tradiţia învăţământului românesc şi în 

concordanţă cu evoluţia societăţii pe plan naţional şi realizările învăţământului pe plan internaţional. 
 
 

I. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 
 

1.1.  Elemente de identificare a unităţii şcolare 
 
 
 
 
 
 
UNITATEA ŞCOLARĂ:  Şcoala Gimnaziala Podgoria 
TIPUL ŞCOLII: prescolar, primar, gimnazial, cursuri de zi 

LIMBA DE PREDARE: limba română 

ADRESA:  com Podgoria 

    Tel/fax 0238574865, fax 0238574800 ; e-mail: scoala.podgoria@yahoo.com site-ul şcolii 
scoalagimnazialapodgoria.ro 

 
    Orarul şcolii: – un schimb și două schimburi: 
Școala Gimnazială Podgoria, Școala Gimnazială Coțatcu 

- 8:00-13:00 clasele 0 - IV; 
- 13:00-19:00 clasele V-VIII 

       Școala Primară Pleșești 

- 8.00 – 13.00 

GPN Podgoria, GPN Cotațcu, GPN Plesșești 

- 8.00 - 12.00 

 

 
 

PREZENTAREA   UNITĂŢII  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT 

mailto:scoala.podgoria@yahoo.com
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1.2.  Scurtă istorie a organizaţiei 

 

LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ A ŞCOLI 

  Zonă populată din cele mai vechi timpuri, comuna Podgoria se află la o distanţă de 37 Km de 

municipiul Buzău. Este situată în N – E judeţului, în zona de contact a Câmpiei Râmnicului cu Subcarpaţii 

Buzăului, pe râul Râmnicu Sărat. 

Cercetările arheologice întreprinse pe raza comunei au scos la iveala vechi urme de civilizaţie. Astfel în 

punctul „Cetăţuia” din satul Coţatcu au fost găsite figurine şi unelte de cupru, urme ale culturii Gulmeniţa, dar 

şi urme ale culturii Cucuteni. Tot aici s-au găsit şi materiale din epoca bronzului, cultura Monteoru. 

Cu secole în urmă aici străjuiau păduri de stejar ce făceau parte din vestiţii Codrii ai Vlăsiei. 

Comuna Podgoria este compusă din 5 sate: satul Podgoria cunoscut şi sub denumirea de Jideni,  

Coţatcu,  Oratia,  Pleşeşti si Tăbăcari. Doar în trei din cele cinci sate funcţionează şcoli. 

Satul Podgoria, cunoscut şi sub numele de Jideni, este atestat documentar la 1586-1587. Câţiva ani mai 

târziu, satul Jideni este amintit într-un alt document, datat 7 decembrie 1593, semnat de domnitorul Mihai 

Viteazul, un act de danie. 

Revenind la aşezarea comunei, din municipiul Râmnicu Sărat, şoseaua şerpuieşte printre vii şi urcă spre 

zona subcarpatică pe malul stâng al răului Râmnic. Şoseaua străbate păduri de fag şi de stejar printr-un peisaj 

de o rară frumuseţe. 

Culmea dealului Olteni este un punct de „belvedere” atât către Valea Râmnicului, dincolo de care se 

văd satele Topliceni şi Buda cât şi spre Câmpia Râmnicului care coboară spre E, spre Câmpia Siretului. 

 „Valea Râmnicului se deschide ca o carte, pe malurile-i revărsate, de-o uimitoare înălţime, se-nfig 

gospodării, căsuţe rare, fâneţe-ngrădite cu leaturi, fâşioare de livezi prinse pe clinuri înguste…” 

 Al. Vlahuţă – În Râmnicului Sărat, Vol. România pitorească 

  Satul ,Plesesti, este aşezat intr-o mica depresiune închisa, ferita de tăişul Crivăţului.  

Vegetaţia şi fauna este caracteristică zonei de silvostepă. In partea sudică şi sud-estică, întâlnim păduri 

de foioase. Fauna este reprezentată de : rozătoare, de lup, de vulpe, mistreţ, căprioară şi de specii de pasări  

numeroase. 

 Se spune că işi  trage numele după cel al lui Pleşa, întemeietor de vatra acolo, la poalele dealului, satul 

fiind amintit intr-un document din 1613..  

 In anul 1900, la 28 octombrie, a avut loc răscoală a ţăranilor din Pleşeşti. Atunci  au fost făcute si 

numeroase arestări din rândul localnicilor. 
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 O construcţie , cu o vechime considerabila, este Biserica de lemn „Sfinţii Voievozi” din satul Plesesti  si  

Casa memoriala Stoicescu tot  de pe aceste meleaguri. 

Şcoala din comuna  Podgoria, situatată la 4 km de oraşul Râmnicu Sărat este şcoală de coordonare şi are 

în subordine Şcoala Gimnazială Pleşeşti, Școala Gimnazială Coțatcu, Grădiniţa cu program normal din com 

Podgoria, Grădiniţa cu program normal Pleşeşti, Grădinița cu program normal Coțatcu.  

Şcoala Gimnazială Podgoria funcţionează într-un singur corp de clădire, aici îşi desfăşoară activitatea 

clasele 0– VIII.  Grădiniţa cu program normal, funcţionează intr-un corp separat de şcoală. Școala Gimnazială 

Coțatcu 

 Şcoala Gimnazială Pleşeşti şi Grădiniţa cu program normal Pleşeşti, funcţionează in satul Pleşeşti. 

 
Prezentarea organizatiei scolare 
 
 
          Viata spirituala si culturala in comuna Podgoria s-a dezvoltat sub dubla influența a bisericii și școlii. 
          Ca și in celelalte sate din Buzău, lăcașurile de inchinăciune sunt biserici de rit ortodox. Construite inițial 
din lemn și supuse adversitatilor naturale, ele nu au rezistat un timp indelungat, așa incat in prezent ele sunt, in 
majoritate, reconstruite din piatra, caramida si beton, in afara uneia care se afla in satul Tigoiu  Pe teritoriul 
comunei sunt 5 biserici si o  manastire 
           Școala a fost intotdeauna mijlocul cel mai important pentru transferarea comorilor traditiei de la o 
generatie la alta. Lucrul acesta este si mai adevarat astazi decat in trecut, deoarece prin dezvoltarea moderna a 
vietii economice, rolul familiei de purtator al traditiei a slabit. Viata si sanatatea societatii umane depind astfel 
de scoala intr-o masura mai mare decat in trecut. 

Elevii provin din medii sociale diverse, cu o stare materială diferită, mai bună sau mai slabă şi având 
capacităţi intelectuale diferite. Câţiva copii provin din familii de rromi, neştiitori de carte. Aceştia frecventează 
şcoala şi s-au integrat foarte bine în clasele din care fac parte. 

Elevii noştri obţin rezultate bune la concursurile şcolare la care pot participa, acolo unde nu se solicită 
taxe de înscriere. Rata de absolvire este de 85%. 

Concursurile sportive, activităţile extracurriculare organizate au dezvoltat spiritul de echipă al elevilor şi 
cadrelor didactice şi dorinţa de a intra în competiţie. 

Din păcate o parte dintre elevii care provin din familii cu stare materiala precară se află în situaţia de a 
obţine rezultate slabe la învăţătură. Familiile lor pun pe primul plan munca fizică, sau neglijează educaţia 
copiilor, aceste lucruri ducând la înregistrarea absenţelor şcolare şi rezultate slabe la învăţătură. Pentru ca elevii 
noştri să obţină rezultate mai bune la învăţătură ne propunem în viitor programe care să includă activităţi pentru 
şi cu părinţii pentru a-i ajuta pe aceştia să înţeleagă importanţa educaţiei copiilor lor 
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1.3.  Analiza informaţiilor 

 
1.3.1.Analiza informaţiilor de tip cantitativ şi calitativ 

 
BAZA MATERIALĂ A ŞCOLII 

 
Localurile  şcolilor sunt corpuri cu un singur nivel. Starea clădirilor este bună. 
Școala Gimnazială Podgoria dispune de: 
    5 săli de clasă, unde învaţă 9  clase în două schimburi : 

  clasele 0-IV- dimineaţă 
  clasele V-VIII – după-amiaza 

             Școala Gimnazială Coțatcu dispune de: 
    5 săli de clasă, unde învaţă 8  clase în două schimburi : 

  clasele 0-IV- dimineaţă 
  clasele V-VIII – după-amiaza 

Școala Primară Pleșești dispune de: 
    2 săli de clasă, unde învaţă 4 clase în regim simultam , intr-un schimb : 

  clasele 0-IV- dimineaţă 
 

             GPN Podgoria dispune de  
    2 săli de clasă, unde învaţă 2 grupe , intr-un schimb : 
GPN Podgoria funcționează intr-un spațiu care este al Primăriei Podgoria localul grădiniței fiind 

lucrare in curs. 
               GPN Coțatcu dispune de  

    1 săli de clasă, unde învaţă 1 grupă , intr-un schimb : 
GPN Coțatcu funcționează intr-un spațiu organizat în cadrul Școlii Gimnaziale Coțatcu, localul 

grădiniței fiind lucrare in curs. 
             GPN Pleșești dispune de  

    1 săli de clasă, unde învaţă 1 grupă , intr-un schimb : 
 

 Toate școlile și grădinițele au avize de funcționare pentru perioadă nedeterminată. 
 

Învăţământ preprimar 4 grupe 
Învăţământ primar 9 clase:   
Învăţământ secundar inferior 8 clase si 1 clasă de A Doua Șansă 

 

    Săli cu destinaţie specială: 
  laboratore fizică-chimie 
 2  cabinete de informatică – dotat cu calculatoare legate în reţea, scanner, imprimantă 
  cabinet de limba şi literatura română 

    Bibliotecă la Școala Gimnazială Coțatcu – cu un număr de peste   volume;  dotată cu calculator  + 
imprimantă 
 La Școala Gimnazială Podgoria funcționează un CDI dotat cu claculatoare imprimanta 

videoproiectoare, ecrane, televizor LCD, sistem audio. 
    2 cabinete- director - dotate cu calculator + imprimantă, xerox. 
  2  Cancelarii pentru personalul didactic – dotate cu calculator + imprimantă. 
   O sală pentru secretariat şi contabilitate – dotate fiecare cu calculator +  imprimantă, xerox, conectate la 
Internet. 
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    Cameră pentru programul „Lapte şi corn” 
     grupuri sanitare 
    Teren de sport 

 
RESURSE UMANE 

 
 
 

Personalul şcolii: 
I.         Personal didactic - 29 de cadre didactice  

     Ciclu preprimar – 4 educatoare 
      3 titulari : 1 cu gradul I, 1 gradul II, 1  cu gradul definitiv, 
      1  suplinitor calificați : 1   cu gradul definitiv, 
 

     Ciclul primar –  9 învăţători 
     titulari :  5 cu gradul didactic I, 3  cu gradul didactic II  
       1 suplinitor  calificat cu gradul II 

     Ciclul secundar inferior –  16 profesori 
    11   titulari : 5 cu gradul didactic I,  4 cu gradul didactic II,   2 cu definitivat, 
     1  detaşati, titulari la alte şcoli: 1 debutanţi 
      3   suplinitori calificaţi: 1 cu gradul II, 1  cu gradul didactic definitiv şi  1debutanţi 

                        1  pensionar calificat cu gradul didactic I  
 

II. Personal didactic auxiliar 
     1 contabil 
     1 secretar 
     1 bibliotecar  

 
III. Personal nedidactic 

     1 muncitor 
     2 fochisti 
     4 îngrijitoare 

 
•    Calitatea personalului didactic: 29 
     22  titulari 
     1 detaşaţi, titulari la alte şcoli 
      5 suplinitori calificaţi 
       1  pensionar calificat 

 
Gradul didactic I: 12 
Gradul didactic II:  10 
Definitivat: 5 
Debutanţi: 2 
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Elevii provin din localitatile Podgoria, Oratia şi Tăbăcari, Coțatcu în ciclul primar, iar în ciclul 

gimnazial  şi din localitatea Pleşeşti, fac navetă  cu microbuzul școlii.. 

Provin din medii sociale diverse, cu o stare materială diferită mai bună sau mai slabă şi capacităţi 

intelectuale diverse.  
Majoritatea elevilor sunt de naţionalitate română, mai există şi un număr mic de elevi de naţionalitate 

romi 

Unitatea funcţionează astfel: 

Şcoala Gimnazială  Podgoria    , două schimburi 

• Clasa pregatitoare:  17 elevi 

• Clasa I: 20 elevi 

• Clasa a II –a: 13 elevi 

• Clasa a III –a: 13 elevi  

• Clasa a IV –a: 15 elevi 

• Clasa a V –a: 12 elevi 

• Clasa a VI – a: 16 elevi 

• Clasa a VII – a: 12 elevi 

• Clasa a VIII – a: 14 elevi 

Şcoala Gimnazială  Coțatcu , două schimburi 

• Clasa pregatitoare: 6 elevi 

• Clasa I: 14 elevi 

• Clasa a II –a: 10 elevi 

• Clasa a III –a:  3 elevi  

• Clasa a IV –a: 10 elevi 

• Clasa a V –a: 12 elevi 

• Clasa a VI – a: 13 elevi 

• Clasa a VII – a: 12 elevi 

• Clasa a VIII – a: 14 elevi 
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La Şcoala Primară Pleşeşti clasele sunt simultane datorită numărului mic de elevi:  

Cls 0 – IV =   20  elevi; 

Cls. Pregătitoare 4 elevi 

cls. I -   1 elevi 

 cls. a II –a  - 7 elevi 

cl. a III –a – 0 elevi 

cl. a IV –a. – 8 elevi 

Gradiniţa cu program normal din com Podgoria 

 41  de copii inscrişi, grupa mare şi mijlocie 

Grădiniţa cu program normal Pleşeşti 

14 copii înscrişi, grupa mijlocie 

Grădiniţa cu program normal  Coțatcu 

17 copii înscrişi, grupa mijlocie 

Programul A doua sansa functioneaza cu 24 elevi anul II. 

 

 Rata abandonului şcolar este de 2% mai ales în ceea ce priveşte populaţia şcolară de etnie rromă. 

 În ceea ce priveşte promovabilitatea ea diferă de la generaţie la generaţie şi se constată că există o rată 

bună a promovabilităţii dar cu medii destul de bune şi că există elevi capabili de performanţă . Acest lucru este 

reflectat şi în ceea ce priveşte rezultatele de la Testele Naţionale unde promovabilitatea este de 85 % şi cu 

medii de promovare intre 5 – 8. 

 Majoritatea elevilor care promovează Evaluarea  Naţională se orientează către licee şi  spre școli 

profesionale, dar există şi elevi care nu mai continuă învăţământul obligatoriu după absolvirea clasei  

a VIII - a. 

 
1.3.2.   Cultura organizaţională 

 
Şcoala este caracterizată printr-un ethos profesional bun. Trăsăturile dominante sunt cooperarea, munca 

în echipa, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare. 
Climatul organizaţiei şcolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Relaţiile dintre cadrele 
didactice sunt deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

Tipul  dominant  de  cultura    pentru    organizația  noastră  este  cultura  de  tip  sarcină.  Sarcinile  sunt 
distribuite în raport cu potențialul membrilor organizației, urmărindu-se valorificarea optima   a acestuia.  

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 
               com Podgoria, jud Buzău,  0238/574865                                        

 
Relaţiile interpersonale existente permit manifestarea unor valori  precum  cooperarea,  munca în  

echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, 
dorinţa de afirmare. Cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi 
pună în valoare CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE, construind 
şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului lor de pregătire. Managementul este unul 
transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în oameni, în capacitățile lor creative și de autocontrol. A 
fost elaborat Regulamentul  Intern care cuprinde norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice si 
personalului nedidactic.
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1.4.      ANALIZA COMPLEXĂ A COMUNITĂŢII 
 
 
 

VALORI CHEIE 
 
 

DEZVOLTARE: CALITATE ŞI LUCRU ÎN 
 EFICIENŢĂ: ECHIPĂ: 

-competenţă -experienţă -armonie 
-modernizare -implicare -toleranţă 

 -seriozitate -demnitate 

 
 
 

COOPERARE ŞI RESPECT RECIPROC 
 

Cadru didactic                           Cadru didactic 
Cadru didactic                              Elev 
Cadru didactic                              Părinţi 

                                                  Şcoală                          Comunitate 
 
 
Valorile care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt: 

Dezvoltare: Vom urmări perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru 

dezvoltarea copetenţelor profesionale şi personale, dotarea cu echipamente, resurse materiale 

şi instrumente de lucru. 

Calitate şi eficienţă: Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la creşterea 

calităţii activităţii instructiv - educative din şcoală, prin seriozitate, folosind experienţa şi  

implicând toţi actorii educaţionali. Lucrul în echipă: Vom dezvolta un climat de muncă 

pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic, 

folosind metode participative şi consultative. 

Colaborare: Vom promova respectul reciproc şi cooperarea, prin colaborarea mai activă 

cu părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în 

domeniul educaţiei. 
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ANALIZA SWOT A STADIULUI DE DEZVOLTARE A ŞCOLII 
 

Analiza s-a realizat pe mai multe  paliere: 

 

 
 
 
CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

    Pentru fiecare nivel de şcolarizare există 
material curricular corespunzător (planuri de 
învăţământ şi programe şcolare, auxiliare 
curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de 
aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, 
softuri educaţionale; 
    O bună colaborare între învăţători şi 
profesori, mai ales pentru clasele ce termină ciclul 
primar şi integrarea cu uşurinţă a elevilor în ciclul 
secundar; 
  Programe  CDS  elaborate  de  cadrele 
didactice ale şcolii; 
    Pregătire   suplimentară   pentru   Evaluarea 
naţională, olimpiade şi concursuri şcolare; 

premii la olimpiadele, concursurile școlare, fazele 
județene. 

  Insuficienta    utilizare    a    materialelor 
didactice, a tehnicii informaţionale şi a metodelor 
active în demersul didactic; 
   Suprapunerea cerinţelor, testărilor, ceea ce 
conduce la o distribuire inegală a efortului elevilor; 
    Slaba implicare a profesorilor în proiecte 
europene şi de finanţare; 
 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

    Ofertele privind cursurile de perfecţionare şi 
formare continuă, înscriere la grade didactice; 
    Bune    relaţii    cu    Inspectoratul    Şcolar, 
Consiliul Local, Casa Corpului Didactic; 
    CDS oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de 
informare şi cunoaşterea în diferite domenii de 
activitate; 
 

    Instabilitatea legislativa a curriculumului în 
sistemul de învăţământ; 
    Avalanşa de oferte de auxiliare şcolare din 
partea firmelor specializate; 
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RESURSE UMANE 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

    Echipa manageriala preocupată de creşterea 
calităţii  procesului  didactic,    a  bazei  materiale  
şi aspectului şcolii; 
    Personal didactic calificat 100%; 
    80% cadre didactice titulare; 

    Cadre didactice cu norma didactică la mai multe 
şcoli şi navetiste; 
    Elevi  cu  părinţi  plecaţi  în  străinătate, care sunt   
lăsaţi în grija în grija bunicilor sau altor rude care nu au 
un control eficient asupra lor; 

    Cadre   didactice   bine   pregătite,   dedicate 
meseriei şi apreciate în comunitate; 
  Relaţii interpersonale bune, un climat de 
cooperare între cadrele didactice, relaţii deschise 
bazate pe respect reciproc; 
 

    Elevi   care   revin   din   străinătate   şi   se 
acomodează  mai  greu,     deoarece  au  lipsuri  în 
 cunoştinţe. 

 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

    Poziţie   centrală,   Scoala Gimnaziala 
Podgoria,  având  în  vecinătate  Primăria,   
    Oferte de cursuri de formare din partea CCD 
şi altor institutii 

  Scăderea motivaţiei şi interesului cadrelor 
didactice pentru activităţile profesionale datorită 
salariilor mici; 
    Criza de timp a părinţilor datorită actualei 
situaţii economice reduce participarea unora dintre 
părinţi  la  viaţa  şcolară,  cu  implicaţii  în  relaţiile 
profesor-elev, profesor/învăţător/ diriginte, cât şi în 
performanţa şcolară a elevilor; 
 Creşterea numărului elevilor cu cerinţe 
educaţionale speciale; 
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RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

    Şcoala  are  o  bază  materială  bună,  săli  de 
clasă cu mobilier modern, laboratoare de  
fizică-chimie, bibliotecă, , bază sportivă; 
    Echipa   managerială   este   preocupată   de 
îmbunătăţirea bazei materiale şi a aspectului 
şcolii; 
igienico-sanitare corespunzătoare; 

 

    Spaţiu     insuficient     pentru     desfăşurarea 
activităţii într-un singur schimb ; 
    Număr insuficient de calculatoare la numărul 
elevilor din şcoală; 
 

    Stare fizică bună a bazei tehnico-materiale, 
săli de clasă,  
    Centrale termice proprii; 
  Servicii de secretariat şi administrativ- 
contabile eficiente; 
  

   
    Există   situaţii   când   resursele   umane   şi 
materiale ale şcolii nu sunt optim valorificate. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

    Descentralizarea şi autonomia instituţională; 
  Posibilitatea obţinerii de sponsorizări şi donaţii; 
    Existenta unor spaţii ce pot fi închiriate în 
vederea obţinerii unor fonduri băneşti; 
    Posibilitatea  accesării  de  fonduri  europene 
de   către   personalul   didactic,   prin   proiecte   
cu finanţare externă; 

    Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 
conduce la uzura morală a echipamentelor 
existente; 
    Reducerea   finanţării   şcolii   în   ceea   ce 
priveşte achiziţionarea de material didactic, 
consumabile, reparaţii capitale etc. 
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In urma analizei SWOT la nivelul scolilor de pe raza comunei Podgoria s-au desprins urmatoarele nevoi: 
 

• reinvierea tradițiilor locale, practicat in satul Plesesti si practicarea acestui mestesug de către elevii 
pasionați și talentați din cadrul  Scolii Pleșești; 

• importanta muncii in echipa si participarea la decizie; 
• abilitati sociale si nevoi afective; 
• cooperarea intre profesori – elevi – parinti; 
• coordonarea unor activitati care pot rezolva unele nevoi locale ale comunitatii (crearea de locuri de 

munca, implicarea in proiecte care sa atraga fonduri la nivelul comunei, activitati culturale); 
 

Din lista de nevoi enumerate mai sus consideram ca rezolvarea lor de catre scoala cu sprijinul comunitatii 
locale si prin diferite programe in care aceasta s-ar putea implica, ar putea atinge, pe perioada derularii acestui 
plan de dezvoltare scolara, toate cele cinci tinte strategice dupa cum urmează: 
 
T.1.  Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, 

prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei; 

 
T.2. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate; 

 
 
T.3.  Creşterea interesului  elevilor  şi  cadrelor  didactice pentru  realizarea de activităţi  educative  care să 

contribuie  la  promovarea  practicilor  democratice,  orientarea  elevilor  spre  realizarea  în  viaţa  publică, 

exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean; 
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II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI ŞI DIRECŢIILE DE 
EVLOLUŢIE 
 
2.1.Misiune şi viziune 

 
VIZIUNEA  ŞCOLII 

 
 
 
Copii de azi vor conduce şi organiza satul de maine, 

viitorul nostru va fi ceea ce ei vor şti să facă! 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISIUNEA  ŞCOLII 

  
MOTTO: „ Sufletul copiilor, nu e un vas pe care trebuie sa-l umplem, ci o vatra pe care trebuie 
s-o incalzim”  

Pesttalotzi 
O şcoală nu trebuie sa reprezinte o abstracţie, un cod de norme sau un vraf de documente, 

ci un organism viabil prin resursele sale materiale şi umane, cu reverberaţii în mentalul colectiv, 

cu oameni eficienţi, pragmatici, adulţi şi copii care pretind unii de la alţii, dar şi oferă în aceeaşi 

măsură. 

O scoala vie, mereu deschisă copiilor şi cadrelor care să reprezinte un loc unde 

fiecare copil se simte liber, poate să-şi dezvolte personalitatea şi talentele şi să se 

pregătească temeinic pentru integrarea în societatea viitorului. 

Școala isi propune sa dezvolte un mediu favorabil invățării, să le ofere elevilor un start 

solid in educatie, prin dezvoltarea deprinderilor si imbogatirea cunostintelor, prin modelarea 

personalitatii lor. De asemenea, doreste sa devina o minicomunitate in comunitate, ordonata, 

atenta, bazata pe valorica respectul reciproc si autodisciplina, cu o personalitate bine definita ce 

va deriva din conexiunea cu traditia locala. 
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2.2. ŢINTE STRATEGICE 

 
T.1.  Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei 

incluzive şi a valorilor democraţiei; 

 
T.2. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui 
învăţământ de calitate; 

 
 
T.3.  Creşterea interesului  elevilor  şi  cadrelor  didactice pentru  realizarea de activităţi  

educative  care să contribuie  la  promovarea  practicilor  democratice,  orientarea  elevilor  

spre  realizarea  în  viaţa  publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean; 
 
 

. 
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2.3. OPŢIUNI STRATEGICE 

 
 
 

ŢINTA 1 
 
 
 

Creşterea  calităţii  procesului  instructiv-educativ  pentru  dezvoltarea  armonioasă  a  personalităţii 

elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor 

democraţiei 
 
 
 
Motivarea alegerii ţintei : 

 

1 .Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în   educaţia şi formarea profesională a 
elevilor,  formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală. 
2. Cele opt domenii de competențe cheie trebuie să stea la baza curriculum-ului şi a proiectării didactice. 
3. Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale pentru a fi pregatit 
pentru o treaptă superioară în educație, școala satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, de a 
se adapta la schimbările permanente ale societăţii. 
Resurse strategice:   
  Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 

  Resurse materiale şi  financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe 

școlare,  auxiliare  curricular,  manuale,  caiete  de  lucru,  ghiduri  de  aplicare,  culegeri  de  probleme, 

indrumatoare, softuri educationale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, 

birotică şi consumabile; 

  Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MECS, site ARACIP, site ISJ  BUZĂU, 

legislație actualizată 

  Resurse de experientă şi expertiză : echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști, formatori, 

mentori din cadrul școlii și, dacă este cazul, experți din exterior 
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                                                      OPŢIUNI STRATEGICE:   
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Dezvoltarea 
curriculară 

Devoltarea 
bazei materiale 
şi atragerea de 

resurse 
financiare 

 
 

Dezvoltarea 
resurselor 

umane 

Dezvoltarea 
relatiilor 

comunitare 

  Cunoașterea de către 
toate cadrele didactice 
a documentelor   de 
politică educaţională 
elaborate extern şi 
intern 
(MECS, ISJ, școală) și 
implementarea lor prin 
planurile specifice ale 
catedrelor, comisiilor 
de specialitate 
•  Implementarea 

curriculum-ului    
şcolar, prin parcurgerea 
integral a programei şi 
a C.D.S. utilizând       
cele   mai eficiente     
mijloace     şi metode                  
pentru stimularea      
interesului elevilor; 
• Valorificarea 
rezultatelor    
evaluărilor în                   

 

•  Continuarea 
modernizării mediului 
fizic școlar prin 
actualizarea mijloacelor 
de învățământ; 
•  Îmbogăţirea fondului 
de carte 
•  Atragerea de fonduri 
prin Consiliul 
Reprezentativ al 
Părinților 
•  Implicarea    activă    a 
tuturor cadrelor didactice 
în   găsirea   de   sponsori 
pentru      derularea      de 
activități educative 

•  Perfecţionarea 
cadrelor didactice pentru 
utilizarea   şi 
eficientizarea metodelor 
de predare activ- 
participative, pentru 
inițierea  şi   dezvoltarea 
de       proiecte din 
perspectiva unei 
dezvoltări durabile 
• Pregătirea        elevilor 
capabili  de  performanţă 
în   vederea   participării 
lor la concursuri şi 
olimpiade şcolare; 
• Implicarea  elevilor  în 
vederea responsabilizarii 
individuale și colective 
prin activităţi curriculare 
și de participare activă la 
activitățile     școlii      și 

• Valorificarea             şi 
îmbogăţirea  elementelor 
valoroase din tradiţia 
şcolii şi promovarea lor 
în comunitate prin, 
revista    şcolii,    site-ul 
școlii, , etc. 
•  Reconsiderarea 
ofertei educaţionale în 
funcţie de nevoile 
specifice ale comunităţii 
şi   resurselor   de   care 
dispune şcoala. 
•  Colaborarea cu 
autoritățile locale și cu 
alți  parteneri de 
la nivel local şi 
judeţean implicate 
în actul 
educaţional, în 
derularea de 
proiecte şi 
programe de 
dezvoltare colară. 

demersului didactic; 
• Diversificarea ofertei 
de opţionale,   prin 
propunerea  unor 
programe personalizate, 
atractive 
• Proiectarea 
diferenţiată 
a demersului didactic 
•   P rom ov ar e a 
învăţ ă rii                

prin implic ar e a         
 a ctiv - part icip ativ ă   

şi   prin ex pe ri me nte 
 

 comunității 
• Implicarea  membrilor 
comunității locale pentru 
sustinerea demersului 
şcolii privind educația 
pentru dezvoltare școlară 
durabilă; 
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Rezultate aşteptate: 
 

•    Toate cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic în conformitate cu documentele de 
politică educaţională; 

•    A crescut interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, procent de 
promovabiliate în creștere  și scăderea ratei absenteismului; 

•    Rezultate bune şi foarte bune la evaluarea națională și medii ridicate de admiterea în liceu; 
•    Creșterea gradului de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare-învățare; 
•    Mai mulți elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale. 

 
 
 
 

ŢINTA 2 
 
 

Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate 
 
 
 

Motivarea alegerii ţintei : 
 

1. Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în   educaţia şi formarea profesională 
a elevilor,  formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea 
personală. 
2. Elaborarea curriculum-ului si proiectarea didactică pentru orele de consiliere şi orientare şi activitatea 
educativă trebuie să se facă având în vedere prevenirea şi combaterea comportamentelor nesănătoase şi 
asigurarea siguranţei elevilor. 
3. Crearea condiţiilor optime în şcoală contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, de a   dezvolta 
personalităţi armonioase, autonome şi creative. 
4. Există în şcoală resursele umane și materiale, tehnică informațională, care pot fi folosite mai eficient de 
către cadrele didactice. 
5. Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi factorii implicaţi în actul 
instructiv-educativ.
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 Resurse strategice:   
  Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, personal auxiliar, autorități locale; 
  Resurse materiale şi  financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe 

școlare, auxiliare curriculare, softuri educationale); materiale didactice specifice disciplinei consiliere şi 
orientare, echipamente IT, birotică şi consumabile; 
  Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MECS, site ARACIP, site ISJ BUZĂU, 
legislație actualizată 
  Resurse de experientă şi expertiză : echipa managerială, responsabili de comisii, experți din exterior 
  Resurse de timp: alocate anual  pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva 

unei dezvoltării şcolare durabile şi  pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI 
  Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MECS, Consiliu local . 

 
 

                                                      OPŢIUNI STRATEGICE:   
 
 
 

Dezvoltarea 
curriculară 

Devoltarea 
bazei materiale 
şi atragerea de 

resurse 
financiare 

Dezvoltarea 
resurselor 

umane 

Dezvoltarea 
relatiilor 

comunitare 

•    Susţinerea în 
cadrul        orelor        de 
consiliere şi orientare a 
unor teme privind 
educaţia rutieră, traficul 
de persoane, riscurile 
consumului de droguri și 
substanțe etnobotanice, 
educaţie pentru sănătate 

•    Reactualizarea 
ROI cu unele sancţiuni 
în cazul nerespectării 
normelor de conduită în 
şcoală 

•    Valorificarea 
tuturor          momentelor 
propice în cadrul orelor, 
în    vederea    menţinerii 
unui  ambient  plăcut  şi 
curat,       în       favoarea 
elevilor 

•  Menţinerea       în 
incinta şi perimetrul şcolii 
a unui climat de siguranţă, 
a   unui   ambient   propice 
actului    educaţional    prin 
implicarea  elevilor, 
cadrelor  didactice, 
parinţilor şi Consiliului 
local 

• Asigurarea bazei 
logistice pentru evaluarea 
elevilor  claselor  a  II-a,  a 
IV-a,  a  VI-a  şi  a  VIII-a, 
pentru olimpiade şcolare, 
pentru   activităţile 
educative şi sportive, 
extracurriculare şi 
concursurile şcolare 

 

•    Asigurarea 
resurselor    umane 
necesare desfăşurării în 
condiţii optime a 
procesului instructiv- 
educativ 

•    Repartizarea 
bugetului  pe  priorităţi,  cu 
consultarea     factorilor 
implicaţi 

•    Întreţinerea bazei 
materiale   existente şi 
îmbunătăţirea acesteia 
prin diverse mijloace de 
atragre a resurselor 

•    Monitorizarea 
respectarii de către elevi 
şi   personalul   şcolii   a 
legislaţiei  în  vigoare,  a 
prevederilor 
Regulamentului intern 

•    Reactualizarea 
parteneriatului  cu 
Poliţia     în vederea 
creşterii siguranţei 
elevilor şi cadrelor 
didactice, pentru 
combaterea delincvenţei 
juvenile şi a 
manifestarilor violente, a 
absenteismului, prin 
realizarea unor ore de 
consiliere şi orientare cu 
participarea  cadrelor  de 
poliţie 
• Iniţierea   elevilor, 
adoptarea unui 
comportament adecvat în 
situaţii de urgenţă prin 
simulările semestriale şi 
prin  orele  de  dirigenţie 
în colaborare cu ISU 
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Rezultate aşteptate: 
 

•    Cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi orientare şi 
activităţi educative având în vedere asigurarea condiţiilor optime de studiu şi siguranţă; 

•    Numărul elevilor implicaţi în activităţi eductive şcolare şi extraşcolare a crescut, interesul elevilor 
faţă de păstrarea bunurilor şi a ambientului şcolii este mai mare; 

•    Rezultate bune la evaluarea națională și medii ridicate de admiterea în licee ; 
•    Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul şcolii şi de condiţiile de 

siguranţă din şcoală; 
•    Fluxul  activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat este îmbunătăţit 

 
ŢINTA 3 

 
 

Creşterea  interesului  elevilor  şi  cadrelor  didactice  pentru  realizarea  de  activităţi  educative  care  să 

contribuie  la  promovarea  practicilor  democratice,  orientarea  elevilor  spre  realizarea  în  viaţa  publică, 

exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean 
 
 
 

Motivarea alegerii ţintei : 
 

1. Fiecare diriginte şi învăţător are obligaţia de a desfăşura activităţi educative cu clasa pe care o îndrumă. 
2.Activităţile educative sunt atractive pentru elevi, deoarece se desfăşoară în contexte variate faţă de orele de 
curs. 
3.Formarea  unei  personalităţi  armonioase,  autonome  şi  creative  nu  se  poate  realiza  numai  prin  parcurgerea 
curriculumului obligatoriu, ci mai ales prin desfăşurarea altor activităţi . 
4.Cadrele didactice au participat la cursuri de formare care le dau posibilitate de a desfăşura programe şi 
proiecte educative de calitate. 
5. Activitatea educativă în şcoala noastră a fost un punct forte până în prezent.. 

 
 Resurse strategice:   
  Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 
  Resurse materiale şi   financiare: programe de activităţi, proiecte, softuri educationale; materiale 

didactice specifice, echipamente IT, birotică şi consumabile; 
  Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MECS, site ARACIP, site ISJ, legislație 

actualizată 
  Resurse de experientă şi expertiză : echipa managerială, consilier educativ, responsabili de comisii, 

experți din exterior 
  Resurse de timp: alocate anual  pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva 

unei dezvoltării şcolare durabile şi  pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI. 
  Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MECS, Consiliul local .
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                                                      OPŢIUNI STRATEGICE:   
 
 
 

Dezvoltarea 
curriculară 

Devoltarea 
bazei materiale 
şi atragerea de 

resurse 
financiare 

Dezvoltarea 
resurselor 

umane 

Dezvoltarea 
relatiilor 

comunitare 

•    Propunerea      de 
către fiecare diriginte şi 
învăţător a unui program 
de   activităţi 
extracurriculare la 
sugestia  şi  cu 
participarea tuturor 
elevilor; 

•    Proiectarea 
responsabilă   a 
activităţilor   pentru 
săptămâna “Să ştii mai 
multe, să fii mai bun”, în 
vederea  implicării 
elevilor în activităţi în 
comunitate  şi   activităţi 
de voluntariat 

•    Implicarea 
elevilor   în   organizarea 
activităţilor educative 

•    Implicarea 
Consiliului    Reprezentativ 
al părinţilor în atragerea de 
persoane fizice sau juridice 
care prin contribuţii 
financiare şi materiale să 
susţină programe de 
modernizare a activităţii 
educative  şi  a  bazei 
materiale 

•    Implicarea elevilor 
în   strângerea  de  fonduri 
prin desfăşurarea unor 
proiecte       ce       vizează 
reciclarea sau valorificarea 
unor produse create de ei 

•    Implicarea    unui 
număr mare de elevi în 
activităţi educative, 
participarea                  la 
concursuri artistice şi 
sportive, indiferent de 
etnie, apartenenţă 
religioasă 

•    Continuarea 
parteneriatului    familie- 
şcoală   prin   includerea 
părinţilor în activităţi, 
lectorate, diseminări de 
bune practici etc. 

•    Diseminarea în 
comunitate a activităţilor 
desfăşurate de şcoală, în 
vederea creşterii 
vizibilităţii şcolii şi 
întărirea imaginii 
acesteia în comunitate 

•       Menţinerea 
colaborării şcoală- 
familie -comunitate prin 
activităţi şi acţiuni la 
care participă elevii 
şcolii şi care fac să 
crească prestigiului 
acesteia în comunitate; 

 
Rezultate aşteptate: 

 
•    Toate cadrele didactice  propun activităţi educative în   conformitate cu interesele elevilor şi  ale 

comunităţii, în perspectiva îndeplinirii misiunii şcolii; 
•    Creşte numărul proiectelor educative desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional, în care şcoala este 

implicată; 
•    Interesul elevilor şi părinţilor pentru activitatea educativă a crescut, fiind concretizat în iniţiative din 

partea acestora, numărul  participanţilor, calitatea activităţilor desfăşurate; 
•    Rezultate foarte bune obţinute la concursurile cu tematică educativă propuse de ISJ, MECS sau de 

alţi parteneri educaţionali; 
•    Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de activităţile educative desfăşurate; 
•    Consiliul elevior este mai vizibil în viaţa şcolii.
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III. REALIZAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE 
DEZVOLTARE 

 
Implementarea proiectului se bazează pe realitatea şcolii la începutul anului şcolar 2014-2015, pe 

informaţiile obţinute din rapoartele responsabililor de comisii, din informaţii provenite de la cadre didactice, 
din literatura de specialitate în management educaţional. El este avizat de Consilui de administraţie şi este 
documentul principal pe baza căruia se vor elabora celelalte documente manageriale ale şcolii. 
Pentru realizarea obiectivelor propuse se cere o bună orientare şi mobilizare a resurselor umane şi material- 
financiare, dar pot apărea şi condiţionări externe favorabile sau nefavorabile, neanticipate, conjuncturale. 

Se vor evalua rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a PDI şi se vor compara cu priorităţile 
stabilite. Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi ale Consiliului de 
administraţie. Pe perioade scurte (anuale semestriale), ţinând cont de realităţile momentului, pot apărea noi 
obiective generate de schimbările datelor de intrare. Acestea vor   fi identificate şi cuprinse în Planul 
managerial anual al şcolii. 

 
 
 
 
 
 

IV.  EVALUAREA PROIECTULUI 
 
 

•    Procentul de promovabilitate 
•    Situaţii comparative ale rezultatelor obţinute de elevi la cele două testări  (iniţială şi finală) 
•    Rezultatele obtinute de elevi la evaluările naţionale; 
•    Gradul de integrare a absolvenţilor în licee; 
•    Rezultatele obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare, concursuri artistice şi sportive 
•    Gradul de formare a a cadrelor didactice prin cursuri de formare continuă şi obţinere de grade 

didactice 
•    Starea bazei didactico-materiale a şcolii 
•    Gradul de implicare în proiecte comunitare 
•     Gradul de satisfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii 
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Relații de colaborare ale școlii: 
 
• Inspectoratul Școlar Județean Buzău; 
• Primăria din comuna Podgoria; 
• Sindicatul Invăţământului Preuniversitar Buzău 
• Poliția din comuna Podgoria; 
• Dispensarul medical; 
• Agenți economici; 
•  ONG-uri; 
• Agenția de sănătate publică; 
• Agenția de protecția mediului; 
• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului; 
• Biblioteca comunală; 
• Palatul Copiilor 
• Muzeul Municipal Râmnicu Sărat; 
• Casa de Cultură „Florica Cristoforeanu” Râmnicu Sărat; 
• Agenția Națională de Tineret; 
• Școli și grădinițe din țară, cuprinse in diverse proiecte de parteneriat. 
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PROGRAME DE DEZVOLTARE 
 

Nr. 
Crt. 

Domeniul funcţional Programe propuse 

1. CURRRICULUM  ŞI  VIAŢA 
ŞCOLARĂ 

Calitatea procesului instructiv-educativ 

Managementul la nivelul şcolii şi al clasei 

2. RESURSE UMANE Realizarea de activităţi educative pentru exersarea în şcoală a calităţii 
de cetăţean 

3. RESURSE   MATERIALE   ŞI 
FINANCIARE 

Condiţii de studiu şi de siguranţă 

4. RELAŢII COMUNITARE Dimensiunea europeană a şcolii 
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