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ARGUMENT 

Un spaţiu european deschis al sistemului de învăţământ constituie un generator de avantaje, în 

condiţiile respectării diversităţii regionale, etnice, culturale. Avem nevoie de un sistem educativ care să 

stimuleze interculturalitatea,  mobilitatea trans-europeană  şi cooperarea la toate nivelurile. Decalajele 

existente faţă de alte state din Uniunea Europeană pot dispărea doar printr-o abordare realistă a 

fenomenului educaţional  la nivel naţional şi la nivel local, în fiecare unitate şcolară. 

Destinat deopotrivă celor din interiorul, cât şi celor din exteriorul şcolii, Proiectul de Dezvoltare 

Instituţională focalizează atenţia asupra finalităţilor educaţiei (dobândire de abilităţi, atitudini şi 

competenţe): 

 ● asigură concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului: curriculum; resurse material – 

financiare; resurse umane; relaţii sistemice şi comunitare  

● asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii într-o listă de obiective pe termen scurt, ce 

pot fi uşor înţelese şi gestionate 

●  oferă colectivului şcolar posibilitatea pro-acţiei, iar nu a reacţiei la schimbare; 

 ● favorizează creşterea încrederii în  capacităţile şi forţele proprii;  

 ● asigură dezvoltarea personală şi profesională;  

● consolidează parteneriatele din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare;  

●  stimulează dezvoltarea ethosului şcolar. 

 

I. DIAGNOZA MEDIULUI  EXTERN  

I.1. Prezentarea generalǎ a localitǎţii în care se aflǎ şcoala  

 

Oraşul Boldeşti-Scǎeni este un oraş mic cu aprox. 11500 de locuitori, situat la 11 km Nord de 

Municipiul Ploieşti, pe şoseaua Ploieşti – Văleni de Munte, în zona de contact a Subcarpaţilor de Curburǎ cu 

Câmpia Românǎ. 

 Teritoriul administrativ al oraşului Boldeşti-Scǎeni are o suprafaţǎ de 3489 ha şi este împǎrţit în 4 

cartiere : Boldeşti, Scǎeni, Balaca şi Seciu. Oraşul este strǎbǎtut de la Sud la Nord de Drumul Naţional 1A  

(Ploieşti-Cheia-Braşov) şi de calea feratǎ Bucureşti-Ploieşti Sud- Mǎneciu,încadrându-se astfel în reţeaua de 

circulaţie majorǎ şi de transport a judeţului. 

Şcoala este amplasată în partea centrală a oraşului în apropierea Primăriei, la poalele dealului Seciu spre 

Crama Seciu.Este o clădire relativ nouă, inauguratã în anul 2000, cea mai înaltă cladire din oraş, vizibilă de 

pe drumul naţional. 

Având în vedere faptul că vorbim de un oraş mic, amplasarea sediului şcolii în centrul oraşului este 

un fapt relativ lipsit de importanţã.  Membrii organizaţiei sunt însă mulţumiţi de amplasarea şcolii la poalele 

Dealului Seciu, fapt care conferã o frumuseţe aparte peisajului din faţa şcolii. 



 

 
I.2. Caracteristicile socio-economice ale zonei în care se aflǎ şcoala 

 Oraşul Boldeşti-Scǎeni se aflǎ într-o zonǎ în care predominantă era industria petrolieră, astăzi aflată 

în declin, fapt care face ca nivelul de trai al locuitorilor sǎ fie mediu spre scăzut. Oraşul beneficiazǎ de toate 

utilitǎţile necesare desfǎşurǎrii unei bune activitǎţi economico-socialǎ(reţea de distribuţie a gazelor naturale, 

energie electricǎ, telefonie fixǎ şi mobilǎ, reţea de canalizare etc.) 

 Principala funcţiune economicǎ a oraşului o constituie astăzi producţia agro- viticolǎ. Oraşul este 

recunoscut pentru producţia de vinuri (oraşul se află la poalele Dealului Seciu). 

 Consiliul Local duce o politicǎ de atragere în zonă a investitorilor români şi strǎini care sǎ 

desfǎşoare activitaţi economice în diverse domenii. 

În structura populaţiei oraşului, un procent de 5% îl constituie populaţia de etnie rromǎ, fapt care se 

reflectǎ şi în structura populaţiei şcolare. 

Societǎţile economice din oraş şi din zonǎ sunt din industria petrolierǎ în foarte mică măsură (S.P. 

PETROM S.A,), dar şi din alte ramuri industriale : mase plastice,creşterea şi îngrǎşarea porcinelor,un abator 

de păsări(,ARTEMA PLAST,S.C AGRISOL,S.C ECO-FERM.S.R.L,  S.C CRISTIM S.A), aceştia fiind şi 

principalii parteneri de colaborare ai şcolii. 

1.3 ANALIZA PESTE(L) 

DOMENII CONTEXT LOCAL 

   

 

 

 

          POLITIC 

-      Modul de dezvoltare a lumii contemporane este legat, în mare 

mǎsurǎ de modul, în care educaţia poate sǎ satisfacǎ cerinţele acestei 

dezvoltǎri. 

Rǎspunsurile educaţiei se situeazǎ pe trei mari planuri: 

- lǎrgirea ariei şi conţinutului educaţiei; 

- inovaţiile în conceperea şi efectuarea proceselor educative; 

- sprijinirea copiilor dezavantajaţi. 

 Procesul  de  învăţământ  din  ,Scoala  Gimnazială,”Mihai Viteazul”, 

Boldeşti- Scăeni se bazează pe legislaţia generală şi specifică 

sistemului de învăţământ preuniversitar, pe toate ordinele şi notificările 

emise de către  MENCŞ sau I.S.J., pe actele normative în domeniu. 

-       Există  politici  integratoare  pentru  elevii  cu  cerinţe  

educaţionale speciale; 

-        Există relaţii foarte bune între şcoală şi Primărie/Consiliul Local. 

 

 

 

 

ECONOMIC 

-    Dezvoltarea economică a zonei este medie; Fiind zonă de 

deal,locuitorii oraşului se ocupǎ în general cu viticultura  şi creştera 

animalelor şi   cultivă în mică măsură cerealele, legumele şi fructele.   

Pe raza localităţii activitatea economicǎ este reprezentatǎ de 



 

 
societǎţile economice din: 

- industria petrolierǎ OMV. PETROM,  

 - mase plastice,- ARTEMA PLAST, S.C 

- creşterea şi îngrǎşarea porcinelor, - ECO-FERM S.R.L 

- abatorizarea pǎsǎrilor -S.C AGRISOL 

      -     un atelier de confecţii; 

      -    atelier de reparaţii utilaj petrolier; 

- câţiva proprietari de utilaje agricole; 

- mici comercianţi (proprietari de magazine, 

cluburi,localuri) 

-     Interesul  agenţilor  economici  în  acordarea  de  sponsorizări  sau 

donaţii pentru unitatea noastră este scăzut şi implică demersuri 

greoaie din partea scolii, concretizate de multe ori în activităţi puţin 

profitabile; 

-       În  unitatea  noastră  şcolară  există  suficienţi  elevi  cu  o  situaţie 

materială  mai  modestă  proveniţi  din  familii  defavorizate,  acest  

lucru având relevanţă asupra interesului acestor elevi pentru şcoală. 

Un efect pozitiv  în  acest  sens  îl  are  acordarea  burselor  sociale  şi  

de  merit, încheierea  de parteneriate  cu fundaţii  umanitare,  precum 

şi asigurarea manualelor gratuite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

      Pe teritoriul oraşului locuiesc aproximativ 11.500 de locuitori; În 

structura populaţiei oraşului, un procent de 5% îl constituie populaţia de 

etnie rromǎ .  

 Scoala Gimnazială”Mihai Viteazul”, Boldesti- Scaeni este cea mai 

mare  şcoală  gimnazială din oraş, şi singura care integrază elevi de 

etnie rromă. 

Majoritatea locuitorilor sunt români de religie ortodoxǎ. Situaţia 

economicǎ a locuitorilor nu este prea bunǎ, deoarece populaţia este 

îmbǎtrânitǎ, sunt mulţi pensionari şi şomeri, întreprinderile economice 

locale mari fiind în declin. Rata de ocupare a populaţiei la nivelul 

localitǎţii este de 40,1%, iar rata şomajului este de 30%. Procentul 

însemnat de şomeri din oraş este rezultatul disponibilizǎrilor 

colective.Apropierea de municipiul reşedinţă de judeţ face însă ca 

tineretul să-şi găsească relativ uşor un loc de muncă, dar nu întotdeauna 

pe măsura aspiraţiilor personale. Deoarece sunt multe familii fǎrǎ 

venituri, în special familii de rromi,(1%) primesc ajutor social  



 

 
( aproximativ 150 de familii).  

Natalitatea are un spor negativ determinând scăderea populaţiei 

şcolare.  

-       În  şcoală  există  acte  nesemnificative  de  violenţă  şi  alte  

abateri comportamentale.    

În   zona   şcolii   delincvenţa   juvenilă   este scăzută; există puţine 

riscuri din exterior datorită Poliţiei care acordă sprijin rapid şi 

desfăşoară acţiuni de educare şi prevenire a acesteia; 

-      In  zonă  există  puţ ine  locuri  în  care  copiii  se  întâlnesc,  

socializează , 

desfăşoară  activităţi:  parcul oraşului ,  Casa de cultura “Mihai 

Eminescu” în care se desfăşoară activităţi extraşcolare. 

- Relaţiile de colaborare cu părinţii şi comunitatea locală sunt bune. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TEHNOLOGIC 

-   Oraşul este strǎbǎtut de la Sud la Nord de Drumul Naţional 1A  

(Ploieşti-Cheia-Braşov) şi de calea feratǎ Bucureşti - Ploieşti Sud - Mǎneciu, 

încadrându-se astfel în reţeaua de circulaţie majorǎ şi de transport a judeţului. 

- Căile de acces interioare sunt asfaltate în proporţie de 98%. Toţi locuitorii 

beneficiază de apă curentă şi  gaze( excepţie cartierul de nord al oraşului locuit 

de rromi care nu sunt racordaţi din cauza situaţiei materiale precare). 

- Există  racordare  la  apă  curentă,  canalizare,   energie  electrică; 

-  Peste 60 % dintre locuitorii oraşului beneficiază de canalizare. 

- Localitatea beneficiaza de reţea de telefonie digitalǎ, de televiziune prin 

cablu,internet de la mai mulţi furnizori; 

- Peste 90% dintre locuitorii oraşului beneficiază de PC-uri ,peste 80% având 

acces la Internet;   

- Toate cele trei unitǎţi de învăţământ de pe raza oraşului  au cabinete de 

informaticǎ legate la Internet şi pe care se află instalatǎ platforma programului 

SIVECO  Ael).  

- Conectarea  scolii  la  internet  facilitează  comunicarea  şi  

transmiterea informaţiilor,     

 

ECOLOGIC 

 

-       Şcoala este situată într-o zonă fără multe  unităţi industriale 

poluante, însă cu un trafic auto mai intens. 

-       Se are în vedere antrenarea elevilor în amenajarea  zonei verzi a 

şcolii şi educarea lor în spiritul păstrării curăţeniei. 

LEGISLATIV -Instabilitate datorată legislaţiei aflate în continuă schimbare 

-Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/2011 

-Legea privind asigurarea calităţii 87/2006 



 

 
-Standardele de autorizare şi Standardele de acreditare/ Evaluare 

periodică HG 21/2007 

-Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării 

şi evaluarii periodice HG22/2007 

-ROFUIP 

 

I.4. Dimensiunea actualǎ şi estimatǎ a pieţei muncii 

 

 Forţa de muncǎ din zonǎ este calificatǎ, principalele specializǎri fiind în domeniul construcţiilor, 

sticlărie, mecanică, agrozootehnie, viticulturǎ. 

 Rata de ocupare a populaţiei la nivelul localitǎţii este de 40,1%, iar rata şomajului este în jur de 50%. 

Procentul însemnat de şomeri din oraş este rezultatul disponibilizǎrilor colective, aceastǎ stare de fapt 

reflectându-se şi în nivelul de trai al elevilor care este în multe cazuri modest.Majoritatea părinţilor elevilor 

rromi sunt şomeri,singurele lor venituri fiind ajutorul social şi alocaţia de stat pentru copii. 

 Dinamismul transformǎrii economico-socialǎ a oraşului, induce nevoia unei permanente diversificǎri 

şi înnoiri, a promovǎrii unor forme noi de învǎţǎmânt, a adaptǎrii eficiente la cererea existentǎ pe piaţa 

muncii prin reconversie şi mobilitate profesionalǎ. 

 Egalizarea şanselor la educaţie depinde de flexibilitatea pregǎtirii, dând posibilitatea de recurgere la a 

doua şansǎ, încât cel care învaţǎ sǎ-şi poatǎ relua cursa în orice moment al vieţii sale. 

 Aşadar şcoala trebuie sǎ vizeze nu numai educarea şi formarea unor tineri bine instruiţi ci şi 

pregǎtirea lor pentru viaţǎ, dezvoltarea capacitǎţii de adaptare la schimbǎrile sociale şi de pe piaţa muncii din 

perspectiva integrǎrii în Uniunea Europeanǎ şi a reformei educaţionale. 

 În acest sens, în atenţia unitǎţii noastre şcolare a stat consilierea şi orientarea în carierǎ a elevilor în 

scopul conştientizǎrii valorii personale şi dezvoltarea capacitǎţii de integrare activǎ pe piaţa muncii.  

II.DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

II.1 .Informaţii generale privind unitatea 

Ca unitate şcolară cu personalitate juridică , Şcoala Gimnazială”Mihai Viteazul”,oraş Boldeşti-

Scǎeni, coordonează activitatea a patru unităţi şcolare structuri : Şcoala primară  Seciu, Grădiniţa cu 

program normal Nr.4 Boldeşti-Scăeni,Grădiniţa cu program normal Nr.1 Boldeşti-Scăeni şi Grădiniţa cu 

program normal Seciu;este Centru de comunicare şi colectare a datelor având arondate un număr de 5 

unităţi şcolare din zonă (Şc. gimnazială Măgurele, Şc.gimnazială Gornet, Şc. Gimnazială Nr.2 Scăeni, Şc. 

Eroilor Lipăneşti, Şcoala gimnaziala Zamfira ) şi Centru de comunicare pentru Cercul cu directorii nr.3 

având arondate 18 unităţi şcolare- realizand o bună colaborare şi comunicare în acest sens atât cu 

Inspectoratul Şcolar cât şi cu şcolile arondate. 



 

 
II.2. Scurt istoric 

Există o monografie a oraşului în care este consemnată şi originea si evoluţia învăţământului din 

Boldeşti – Scăeni din care am aflat: 

Şcoala Gimnazială”Mihai Viteazul”,oraş Boldeşti-Scǎeni se ocupă de educaţia copiilor localitǎţii de 

mai bine de 150 de ani. 

 În 1812 Boierul Gheorghe Boldescu, cu ajutorul sǎtenilor construieşte o bisericǎ, pe locul cǎreia se 

aflǎ şi acum localul şcolii. Preotul de atunci s-a ocupat de educarea copiilor şi predarea unor 

cunoştiinţe elementare de scris şi citit. 

 În 1906 Ministerul Invătământului  construieşte un mic local de şcoală cu o singură sală de clasă în 

care preda un învăţător. 

 La cererea locuitorilor între anii 1933-1934 se construiesc 2 clǎdiri : una în Boldeşti-nord, iar cealaltǎ 

în Boldeşti-sud, pe actualul teren al Şcolii Gimnaziale «Mihai Viteazul » 

 In 1943 s-au construit primele 2 săli de clasă dintr-o şcoala nouă ; 

 În anul 1968 comuna Boldeşti a devenit oraş şi o datǎ cu aceasta au apǎrut 2 unitǎţi distincte de 

învǎţǎmânt : Grupul şcolar industrial şi Liceul teoretic Boldeşti-Scǎeni în localul Şcolii generale nr.1 

 Pe 5 mai 2000 s-a inaugurat localul nou al Şcolii cu cls.I-VIII Nr.1 a cǎrei construcţie începutǎ în 

1996 a fost finalizatǎ complet (inclusiv corpul administrativ) în 2010. 

 Din septembrie 2012 şcoala si-a luat denumirea Şcoala Gimnazială « Mihai Viteazul », oraşul 

Boldeşti- Scăeni 

 

II.3.Resurse materiale 

 

Unitatea şcolară dispune de spaţii de şcolarizare pentru elevi la standarde corespunzătoare unei bune 

desfăşurări a activităţii didactice. 

Stilul arhitectonic al clădirii. 

Clãdirea este ceea ce se poate numi o şcoalã clasică, masivă, cu holuri largi si spaţii înalte. Este o 

cladire relativ nouă ,dar care prin stil şi aşezare arată exact ca o şcoală tradiţională fără elemente de 

modernitate. 

Integrarea în ambient. 

Clãdirea şcolii este impunătoare, masivă, aşezată într-o zonă cu blocuri de locuinţe, în vecinătatea 

cladirii vechi a primăriei, la poalele dealului Seciu, orientată spre Dealul Seciu. Avand în vedere vechimea şi 

stilul construcţiilor învecinate, clădirea şcolii se încadrează în arhitectura oraşului (oraş construit în perioada 

comunistă). Elementele  acoperişului, forma sa, în special, dă o notă de rural clădirii, notă care nu este în 

discordanţă cu stilul oraşului, care este o combinaţie de rural – urban. 

Descrierea spaţiilor de şcolarizare 

Clãdirea şcolii are formã de „U” braţele inegale şi are 2 etaje: 



 

 
 12 săli de clasă  ( câte 4 pe fiecare etaj) dotate cu mobilier modular şi material didactic modern (o 

parte din săli sunt prevăzute cu calculatoare, planşe, flipcharturi etc.) 

 4 laboratoare + anexele acestora (fizică, chimie, biologie, informatică), racordate la apă şi dotate 

corespunzător(mobilier nou, videoproiectoare, calculatoare legate la internet) 

 1 Cabinet Şcolar de Asistenţă Psihopedagogică dotat cu mobilier nou şi mijloace didactice moderne 

 Sală de sport modernă echipată corespunzător şi prevăzută cu vestiare prevazute cu duşuri şi băi 

moderne  

 Teren de sport cu gazon sintetic şi nocturnă 

 Bibliotecă (cu peste 12500 de volume) 

 Cancelarie  

 Sală de consiliu dotată corespunzător 

 Cabinete directori 

 Subsolul şcolii este destinat adăpostului pentru Apărare civilă. 

 3 grupuri sanitare pentru elevi cu 27 cabine WC placate cu faianţă şi gresie şi dotate cu apă de la 

reţea ( câte 9 cabine pe fiecare nivel) şi un grup sanitar pentru profesori cu 2 cabine 

 Centrală termică proprie de mare randament care asigurǎ o bunǎ încǎlzire a tuturor spaţiilor. 

 Arhivă 

 Chioşc ( cu rechizite şi produse de patiserie)  

 O curte interioarǎ – spaţiu de recreaţie pentru copii amenajatǎ cu banci si ghivece cu pomişori 

Mobilierul este o combinatie între mobilierul şcolar clasic vechi si cel nou, modern 

  
Dotare tehnicǎ : 

- telefon : centrală telefonică proprie ( 4 telefoane în corpul administrativ) 

- fax : 2 

- 2 table interactive 

- copiatoare : 3  

- 11 multifuncţionale 

- calculatoare 60 : 30 în laboratorul de informaticǎ-legate la internet şi pe care a fost instalatǎ 

platforma AeL 

    30 distribuite în cabinete, administraţie şi o parte din sǎlile de clasǎ 

- scanner : 3 

- imprimante :14 

- videoproiector : 7 

- televizor : 1 

- radiocasetofon : 4 



 

 
- flipchart : 4 

- staţie de amplificare :1 

- staţie de radio-emisie 1 

- combină muzicală : 1 

Unitatea dispune de autorizaţie sanitarǎ şi autorizaţie SSM, toate spaţiile şcolare sunt întreţinute în stare 

de igienǎ şi au condiţii optime de iluminat şi încǎlzire. 

II.4.Resurse umane 

a) Informaţii privind personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

Şcoala dispune de personal didactic calificat şi titular în marea majoritate. 

Majoritatea cadrelor didactice sunt femei ,numai 6 cadre didactice sunt bărbaţi 
raportul numǎr elevi/ numǎr cadre didactice – 692/41=16,87 elevi / 1 cadru didactic 

Calitatea personalului didactic 

PERSONAL DIDACTIC 

Nr.crt Denumire functie/grad didactic An scolar 
2011/2012 

An scolar 
2012/2013 

An scolar 
2013/2014 

An scolar 
2014/2015 

1 Profesor grad did.I 7 7,46 6,38 6,00 

2 Profesor grad did.II 4,55 5,88 6,89 7,42 
3 Profesor definitiv 5,64 5,08 6,76 3,11 

4 Profesor debutant 1,33 1,11 1,00 4,50 

5 Profesor fara pregatire de specialitate 1,33 1,00 0,22  
6 Profesor inv.primar grad did.I 8,00 7,00 6,00 6,00 

7 Profesor inv.primar grad did.II  1,00 2,00 2,00 
8 Profesor inv.primar definitiv 1,00 2,00 3,00 1,00 

9 Profesor inv.primar debutant  2,00   
10 Invatator grad did.I 6,00 4,00 5,00 6,00 

11 Invatator grad did.II    1,00 

12 Profesor inv.prescolar grad did.I 1,00 1,00 1,00 2,00 
13 Profesor inv.prescolar definitiv   1,00 2,00 

14 Educatoare fara pregaire de specialitate 1,00    
15 Educatoare grad did.I  1,00  4,00 

 Total 37,31 38,53 39,25 45,03 
 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

Nr.crt Denumire functie/grad didactic An scolar 
2011/2012 

An scolar 
2012/2013 

An scolar 
2013/2014 

An scolar 
2014/2015 

1 Secretar Sef I 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 Secretar III 0,50 0,50 0,50 0,50 
3 Bibliotecar 0,50 0,50 1,00 1,00 

4 Analist programator 1,00 1,00 1,00 1,00 

5 Contabil Sef 0,50 0,50 0,50 0,75 
6 Mediator scolar   1,00 1,00 

7 Administrator de patrimoniu   0,50 0,50 
 Total 3,50 3,50 5,50 5,75 

 

 



 

 
PERSONAL NEDIDACTIC 

Nr.crt Denumire functie/grad didactic An scolar 
2011/2012 

An scolar 
2012/2013 

An scolar 
2013/2014 

An scolar 
2014/2015 

1 Ingrijitor 5 4 4,00 4,25 
2 Muncitor 1 1 1,00 1,00 

3 Fochist 1 1 1,00 1,00 
 Total 7,00 6,00 6,00 6,25 

 

In general pregǎtirea personalului didactic asigurǎ realizarea unei activitǎţi eficiente.Intre membrii 

colectivului existǎ un climat de cooperare şi întrajutorare, cadrele didactice cu experienţǎ fiind dispuse sǎ 

colaboreze şi sǎ împǎrtǎşeascǎ din experienţa lor celor mai tineri. 

 Exceptându-i pe cei înscrişi la gradele didactice, un numǎr restrâns de cadre didactice participǎ la 

cursurile de formare continuǎ şi la cursurile de învǎţare a utilizǎrii calculatorului şi a platformeloe 

educaţionale. Aproape 70 % din orele de curs se realizeazǎ dupǎ metode tradiţionale de învǎţare ,numeroase 

cadre didactice nu utilizeazǎ metode de predare centrate pe elev. 

 Conducerea şcolii încurajeazǎ formarea personalului didactic şi folosirea unor metode şi tehnici de 

lucru cu elevii care vin în sprijinul acestora.În  acest scop sunt dezvoltate proiecte în parteneriat cu CCD şi 

CJAP Ploieşti pentru organizarea unor cursuri de formare în cadrul şcolii la care să participe toate cadrele 

didactice din şcoală. 

 

b) Informaţii cu privire la elevi( 2014-2015) 

 

 În anul şcolar 2014-2015 au fost înscrişi 863 elevi si prescolari (397 ciclul primar şi 292 ciclul 

gimnazial şi 174 preşcolari) repartizaţi în 36 clase/grupe( 28 de clase, şi 8 grupe învăţământ preşcolar). 

Mediul de provenienţă al elevilor : 

 

Forma de invatamant Nr.  

total 

elevi 

Structura efectivelor de elevi în functie de domiciliu 

Elevi cu domiciliul in Boldesti Elevi cu domiciliul in alte 

localitati (navetisti) 

Invatamant prescolar 54 54 100% -  

Invatamant 

primar+gimnazial 

692 683 98,69 % 63 9,10 % 

 

 

 

 

 

 



 

 
Structura efectivelor de elevi  în functie de etnie: 

 

Forma de invatamant Nr.  

total 

elevi 

Structura efectivelor de elevi in functie de etnie 

                                     Rromi / Pondere 

Invatamant prescolar 54 38+16 29,62% 

Invatamant primar 364 86 23,62% 

Invatamant gimnazial 328 61 18,59 % 

 

Structura efectivelor în functie de situatia familiala : 

 

Forma de invatamant Nr.  

total 

elevi 

Structura efectivelor de elevi in functie de situaţia familială 

Familii 

monoparentale 

Copii în plasament  Copii aflaţi în grija 

bunicilor 

Invatamant prescolar 54 1 1,85% - - 1 1,85% 

Invatamant primar+ 

gimnazial 

692 34 10,61% 3 0,32% 11 12,21% 

 

Beneficiari ai unor forme de sprijin material ( an scolar 2014 - 2015): 

 

Nr.crt. Forme de sprijin material Nr. elevi  benefecieari 

1. Burse sociale şi de merit 19 

2. Programul guvernamental “ Lapte si corn” 863 

3. Programul guvernamental “ Euro 200” 15 

4. Programul guvernamental “ Rechizite scolare” 159 

Numărul elevilor cu nevoi speciale (rromi, orfani, familii dezorganizate, foarte săraci, ) : aproximativ 200 

copii proveniţi din familii foarte sărace sau dezorganizate, dintre aceştia 128 de etnie rromă 

Indicatori de evaluare a performanţei şcolare 

Rata de promovabilitate ( anul şcolar 2014-2015) 

Nivel de 

invatamant 

Clasa  Numar elevi Promovabilita

te (iunie) 

Pierderi scolare 

 Inscrisi la 

inceputul 

anului 

scolar 

Plecati 

la alte 

unitati  

 

Veniti 

de la 

alte 

unitati 

Ramasi la 

sfarsitul 

anului 

scolar 

Nr. 

elevi 

% 

Repete

nti  

Abandon 

scolar 



 

 
  

Preprimar   54 - - 54 54 100% - - 

Primar Preg. 86 3 - 83 83 100% - - 

I 85 - - 85 83 97,64  2 

II 74 3 1 72 59 81,94 12 1 

III 84 1 - 83 81 97,59 2  

IV 70 1  69 69 100 - - 

gimnazial V 76 - - 76 71 93,42 5 - 

VI 70 - - 70 66 94,28 1 3 

VII 81 - - 81 81 100 - - 

VIII 66 - - 66 63 95,45 1 2 

 

Procentul de promovare pe cicluri  :            90,10% la ciclul primar, 

                                                                      92,37%. la ciclul gimnazial 

 Nu au existat elevi cu note la purtare sub 7 la sfârşitul anului şcolar.Se constatǎ însǎ înregistrarea 

unui numǎr mare de absenţe în rǎndul elevilor de etnie rromǎ, rata abandonului în ultimul an fiind de aprox. 

1,5%. 

Toţi absolvenţii clasei a VIII-a au fost cuprinşi în învǎţǎmântul liceal. 

Rezultate şcolare  

a) distributia elevilor în functie de medii la sfârşitul anului şcolar 

Gimnaziu 

An şcolar 5 - 5,99 6 - 6,99 7-7,99 8-8,99 9 - 10 Total 

2013-2014 32 53 49 70 113 317 

2014-2015 30 53 54 58 101 296 

 

Rezultate la Evaluarile naţionale: 

An 

şcolar 
Disciplina 

Distribuţie pe note 

< 5 5 - 5,99 6 - 6,99 7-7,99 8-8,99 9 - 10 Total 

2013-

2014 

Limba română 5 12 1 11 16 24 69 

Matematică 18 6 7 4 4 30 69 

2014-

2015 

Limba română 4 2 5 16 16 12 53 

Matematică 6 6 12 8 14 8 54 

 



 

 
b) rezultate la Evaluarea natională 2014-2015 

Absolventi Elevi inscrisi la 

evaluare 

Elevi cu medii 

peste 5,ambele 

probe 

Procent 

promovare 

 

66 

 

55 

 

47 

 

85,45 % 

 

 

Disciplina Procent promov. scoala Procent promov. judet 

matematica 85,45% 85,28% 

Limba română 96,36% 94,27% 

Medii finale 85,45% 89,93% 

 

Note peste 5 : matematica 47 elevi – 85,45%  

                        Limba română 53 elevi 96,36% 

                       La ambele probe 47 elevi – 85, 45% 

 

  
note 

sub 5 

note 
intre 5-

5,99 

note 
intre 6-

6,99 

note 
intre 7-

7,99 

note 
intre 8-

8,99 

note 
intre 9-

9,99 

note de 

10 

limba romana 2 3 8 16 15 11 0 

matematica 7 6 10 7 15 9 1 

medie evalure 1 1 3 4 9 7 0 

 

 

 

 



 

 
Limba română 

 

  
note 
sub 5 

note 

intre 5-
5,99 

note 

intre 6-
6,99 

note 

intre 7-
7,99 

note 

intre 8-
8,99 

note 

intre 9-
9,99 

note de 
10 

A 0 0 3 4 8 7 0 

B 2 2 4 8 4 3 0 

C 0 1 1 3 2 2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Matematică 

 

  
note 

sub 5 

note 
intre 5-

5,99 

note 
intre 6-

6,99 

note 
intre 7-

7,99 

note 
intre 8-

8,99 

note 
intre 9-

9,99 

note de 

10 

A 0 3 3 3 9 4 1 

B 5 3 6 3 3 3 0 

C 3 0 2 1 3 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ADMITEREA ÎN LICEU 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Participarea la olimpiadele şi concursurile şcolare  

A fost semnificativǎ, elevii obţinând rezultate valoroase în confruntǎrile judeţene şi naţionale.  

 Numǎr elevi participanţi :       -faza localǎ 321 

               - faza judeţeanǎ 200 

               - faza naţionalǎ 4 

Numǎr elevi premiaţi : - faza judeţeanǎ 177 

Distribuţia pe discipline a premiilor la faza judeţeană a olimpiadelor şcolare : 

Disciplina Premiul I Premiul II Premiul III Menţiune 

Limba Românǎ  1 2 3 

Biologie 1 4 2 1 

Culturǎ Civicǎ 2    

Competitie nationala de 

judo 

1 1   

Total 5 1 4 11 

 

 

 

 
 



 

 
 
 

Distribuţia premiilor pe concursuri şcolare( 2014-2015) 

Concurs Numãr 

 participanţi 

Premiul 

 I 

Premiul  

II 

Premiul 

 III 

Menţiune 

Regalul Generaţiei XXI 1    1 

Generaţia XV 7    7 

Concurs “Grigore Moisil” 3    3 

Concursul national Octavian  
Goga, Sibiu 

2 1  1  

Olimpiada de limbã şi 

comunicare „G. Cãlinescu” 

2    2 

Centrul Judetean  
de Excelenta Prahova 

1 Bursã de 

excelenţã 

   

Olimpiada de lingvisticã 2  1  1 

Olimpiada “Lectura ca 

abilitate de viata” 

2   2  

Concursul judetean “15 

pentru Eminescu” 

4  1 1 2 

Proiectul educational 

“Poveste din anotimpul meu” 

2 1 1   

Concursul judetean de creatie 

literara “Mihail Drumes” 

3  1 1 1 

Concursul international 

“Copilul in lumea cuvintelor”  

Neamţ 

3 3    

Concursul national “George 

Cosbuc” 

3 1  1 1 

Concursul naţional “Octavian 

Goga” Sibiu 

2  2   

Concursul naţional “Homo 

ludens” Neamţ 
 

2   1 1 

Concursul județean „Dreptul 

păcii și dreptul războiului în 

viziunea copiilor” 

1   1  



 

 
Concurs interjudețean 

„Pulberi de vis” 

3  1 1 1 

Concurs național „Pe urmele 

poveștilor lui Creangă” 

3 3    

Concurs național „Copilărie 

– vis și inocență” 

5 3 1 1  

Concurs – proiect 

educațional „Copilăria – 

inima tuturor vârstelor” 

1    1 

Concurs „Olimpiada 
creativității – mit și legendă 
– între tradiție și 

modernitate”  

2  1 1  

Concurs național „Octavian 

Goga sau ecoul cântecului 

pătimirii noastre în mileniul 

III” 

2 2    

Concurs național „Eminescu – 

legenda sufletului românesc” 

5  1  4 

Concurs biologie 
George Emil Palade 

8 1 4 2 1 

Sanitari pricepuţi 4  4   

Floarea de apartament 3 3    

O.N.S.Ș.- fotbal 
Echipa şcolii 1    

 

II.5.Curriculum 

 

Analizând cu maximǎ responsabilitate interesele de cunoaştere ale elevilor, propunerile pǎrinţilor şi ale 

cadrelor didactice, Consiliul pentru curriculum a elaborat şi supus dezbaterii în şedinţele cu pǎrinţii şi 

comisiile metodice un CDS atractiv care sǎ cuprindǎ cursuri opţinale cu programe elaborate de cadre 

didactice şi aprobate de inspectorii de specialitate care să acopere nevoile elevilor. În fiecare an şcolar s-a 

urmǎrit diversificarea ofertei astfel încât ea sǎ devinǎ atractivǎ şi sǎ rǎspundǎ cerinţelor şi nevoilor de 

instruire ale elevilor, dar aceasta ofertă necesită o şi mai mare diversificare. 

Pentru anul şcolar 2014-2015 oferta de CDS cuprinde opţionalele: 

- Opţional de informaticǎ –„Prietenul meu calculatorul” 

- Literaturǎ pentru copii 

- Limba englezǎ – „Set-Sail” 



 

 
- Alfabetizare emoţionalǎ 

- Matematicǎ distractivǎ 

- Natura prietena mea 

- Contribuţia culturală a antichităţii şi evului mediu 

- Să învăţăm din personajele poveştilor 

II.6.Relaţia cu comunitatea 

 

 Nevoia de racordare a educaţiei la viaţǎ, la cerinţele şi exigenţele societǎţii contemporane impune tot 

mai mult parteneriatul dintre şcoalǎ şi autoritǎţile locale, pǎrinţii elevilor, agenţi economici, ISJ, CCD, 

fundaţii, ONG-uri, instituţii de învǎţǎmânt. 

 Parteneriatul dintre şcoalǎ şi familie s-a materializat prin relaţii bune de colaborare, prin acţiuni 

comune între cei 2 factori. Prin intermediul Comitetului de pǎrinţi şi al Consiliului reprezentativ al pǎrinţilor, 

care are şi 2 membri în Consiliul de Administraţie, şcoala are o bunǎ colaborare şi comunicare cu pǎrinţii, 

aceştia implicându-se în rezolvarea unor probleme legate de baza materialǎ a şcolii, şcolarizarea elevilor şi 

îmbunǎtǎţirea frecvenţei acestora.Din 2010 s-a constituit Asociaţia părinţilor organism cu personalitate 

juridică.  

 Poliţia localǎ prin poliţistul de proximitate participǎ activ la organizarea unor activitǎţi în parteneriat( 

derularea unor programe de combatere a delincvenţei juvenile) precum şi la întǎrirea stǎrii de disciplinǎ la 

nivelul şcolii. 

 Consiliul Local şi Primǎria au rǎspuns prompt nevoilor şcolii în ceea ce priveşte repartizarea şi 

utilizarea fondurilor pentru întreţinerea şi repararea unitǎţii şcolare. 

 Parteneriatul cu autoritǎţile locale se bazeazǎ pe reciprocitatea intereselor şi pe sprijin, acesta 

nerezumându-se doar la aspecte financiare.  

Au fost derulate o serie de activitǎţi educative comune pe linie civicǎ, educaţie sanitarǎ, educaţie 

rutierǎ în colaborare cu Consiliul local, Primǎrie, Poliţie, Dispensarul Medical, Unitatea de pompieri: 

- organizarea Zilelor oraşului, Festivalul toamnei şi Ziua internaţionalǎ a copilului în 

colaborare cu Primǎria oraşului 

- sǎrbǎtorirea unor evenimente istorice  

- derularea unor proiecte comunitare de educaţie ecologicǎ,educaţie interculturală, prevenire a 

abandonului şcolar în parteneriat cu Primăria oraşului , Casa de cultură a oraşului,  

- organizarea unor concursuri pe teme de educaţie rutierǎ „Desenǎm, ne jucǎm, circulaţie 

învǎţǎm” în colaborare cu Poliţia rutierǎ 

- derularea unor programe de prevenire a delincvenţei juvenile în cadrul orelor de dirigenţie 

sub îndrumarea poliţiei de proximitate 



 

 
- pregǎtirea formaţiilor artistice ale şcolii(formaţie de dansuri populare şi dans modern) în 

colaborare cu Casa de culturǎ din localitate şi Palatul copiilor din Ploieşti 

 

II.7.Cultura  organizaţională 

 

SIMBOL 

Organizaţia se numeşte din 2012  Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” pentru a marca trecerea trupelor 

voievodului prin apropierea localităţii noastre şi faptul că Mihai Viteazul  reprezintă un simbol al luptei 

pentru unitatea poporului român. 

La intrarea în şcoală există un tablou impunător  reprezentând intrarea voievodului în Cetatea Alba Iulia. 

Nu există încă în şcoală alte semne sau  plăci comemorative . 

Simbolul care apare pe  antetul şcolii, pliantele de prezentare a şcolii şi pe programele de activitate ale 

cerurilor pedagogice, comisii metodice este portretul lui Mihai Viteazul (Aegidius Sadeler 1570-1626) şi 

o carte deschisă simbol al  educaţiei, şi culturii promovate de şcoală. Acest simbol a fost ales de membrii 

organizaţiei din mai multe variante propuse. 

 

SLOGAN 

“Şcoala – a doua familie” reprezintă identificarea şcolii cu locul unde te simţi în siguranţă, te simţi 

protejat, iubit şi unde vii întotdeauna cu plăcere.Acest slogan se aflǎ pe unul dintre panourile de la 

intrarea în şcoalǎ  şi pe pliantele de prezentare a şcolii.Pe panourile din şcoalǎ mai apar şi alte sloganuri” 

Toţi diferiţi, toţi egali” care reprezintă valorizarea pozitivă a diferenţelor şi promovarea în şcoală a 

diversităţii culturale şi etnice fără prejudecăţi şi etichetări.  

RITUALURI SI CEREMONIALE 

Nu exista ceremonii legate de înfiintarea organizatiei sau de inaugurarea şcolii. 

In şcoală accentul este pus foarte mult pe prezent şi viitor şi aproape deloc pe istoria oraşului sau a şcolii. 

Nu există  multe documente, acte oficiale. 

 Ritualuri de trecere: 

 Colegii noi sunt prezentaţi colectivului în prima şedinţă a Consiliului profesoral de către director 

şi la festivitatea de deschidere a anului şcolar. 

 Ieşirea la pensie este anunţată în cadru festiv de către director în ultimul Consiliu profesoral din 

anul şcolar; se atribuie o diplomă de excelenţă pe care este printat chipul fiecărui coleg ,după care 

urmează  o masă festivă în cinstea aceastuia. Aceşti colegi nu sunt uitaţi fiind invitaţi să participe 

la diferite activităti organizate de şcoală; se apelează la ei când este nevoie. 

 Organizarea unei lecţii deschise festive de dirigenţie cu absolvenţii de clasa a VIII a în cadrul 

căreia aceştia primesc fiecare câte o diplomă personalizată, iar fiecare profesor este văzut “ prin 

ochii elevilor”. 



 

 
 La sfârşitul clasei a VIII se organizează o zi festivă la care participă toţi absolvenţii şi profesorii 

acestora. 

Ritualuri şi ceremonii de întărire: 

 Gradaţiile de merit  se acordă personalului şcolii de Inspectoratul  şcolar, în baza unei fişe de 

evaluare stabilită în Consiliul de administraţie al Inspectoratului şcolar şi cunoscută de întregul 

personal al şcolii . 

 Acordarea de premii elevilor olimpici şi cu rezultate deosebite la învăţătură în cadru festiv la 

serbarea de sfârşit de an şcolar. 

 Acordarea diplomei de excelenţă la sfârşitul clasei a VIII şefului de promoţie la serbarea de 

sfârşit de an şcolar, la intrarea în şcoală fiind înscrise pe un panou numele acestora 

 Cu ocazia Zilei oraşului,profesorii care ies la pensie şi cei mai buni  elevi ai şcolii sunt premiaţi 

într-un cadru festiv de către Primarul oraşului.  

 De Ziua oraşului şcolile primesc din partea Primăriei diplome şi cupe omagiale ceea ce duce la 

întărirea prestigiului şcolii şi a relaţiilor dintre şcoală şi comunitatea locală. 

  Festivitatea de deschidere a anului şcolar la care participă elevi, părinţi , profesori şi autoritătile 

locale. 

Ritualuri şi ceremonii de integrare: 

 Se sărbătoresc în comun zilele de naştere,onomastice, însã la acestea participă cam jumătate din 

totalul personalului. 

 Se sărbătoreşte în comun Ziua Femeii, începutul şi sfârşitul de an şcolar, ieşiri la iarbă verde. Insã la  

aceste sărbători participã aprox. 10-12 persoane din total, grup care s-a cristalizat  în ultimii 5 – 6 ani 

şi a rãmas constant acelaşi. 

Ritualuri şi ceremonii de reînoire: 

 Participarea întregului colectiv la schimburi de experienţă, work-shop, mese rotunde , cursuri de formare 

continuă organizate la nivelul şcolii şi la C.C.D Prahova 

 Se întâmplă ca toti colegii să participe în acelaşi timp  la cursuri de formare continuă,în cadrul diferitelor 

proiecte derulate în şcoală sau cursurile organizate  în parteneriat cu CCD Ploieşti, ceea ce a dus la o mai 

buna cunoaştere, comunicare şi sudare a colectivului. 

  Locul deţinut de organizaţie în ritualuri specifice mediului extern (viaţa comunităţii, viaţa 

economică, socială, culturală etc.). 

Şcoala participă cu activitãţi specifice la Ziua Oraşului (5 iunie), Ziua Internationala a Mediului , 

Festivalul toamnei şi are un calendar comun cu activitatile Casei de cultura din oraş(concursuri de poezie, 

comemorarea unui scriitor român, etc.). De Craciun elevii şcolii colindă instituţiile si societăţile comerciale 

din zonă, Primaria şi Casa de cultură găzduiesc în hol expoziţii de pictură ale elevilor, expoziţii de 

mǎrţişoare, icoane pe sticlǎ, realizate de elevi. 



 

 
Se organizeazǎ anual: 

 Serbări de sfârşit de an şcolar, de Crăciun, de 8 Martie, 1 Iunie 

 Carnaval cu tombolă de Mărtişor, de Crăciun şi Halloween 

 Revista şcolii, “Lumea ta” redactare , participare la concursul de reviste şcolare; 

 Revita de matematică „Prietenii cunoaşterii” 

 Vizite, excursii, drumeţii, tabere cu program educaţional (“ArtEd”); 

 Vizionări de spectacole de teatru, de filme; 

 Cercuri pe discipline de studiu, ştiinţifice, cultural artistice şi sportive ( Cercul de chimie,de 

informatică, Atelier de dramă în limba engleză, Formaţie de dansuri de societate şi dans sportiv, 

Ansamblul  de dansuri populare, Grup folcloric, Echipa de baschet a şcolii etc.) 

 

 NORME, VALORI, CREDINTE, INTELESURI,REPREZENTARI 

Există  o serie de norme nescrise pe care se pune accent în şcoală cum sunt:punctualitatea la ore, calm şi 

răbdare în relaţia cu copiii, decenţa, atitudinea de toleranţă şi valorizare pozitivă a diferenţelor, promovarea 

diversităţii culturale fără prejudecăţi şi etichetări ( dat fiind faptul că în şcoală avem şi elevi de etnie rromă).  

Valoarea şcolii este judecată după calităţile profesorilor care predau în şcoală şi  după alţi indicatori 

precum dotarea, rezultatele elevilor sau calitatea conducerii.  

Profesorii şi învăţătorii din şcoală consideră că Scoala Gimnaziala”Mihai Viteazul” este cea mai bună 

din oraş din punct de vedere al performanţelor, dotării, încadrarii cu profesori, rezultatelor la examene.( stau 

dovadǎ premiile obţinute de elevii şcolii la fazele judeţene şi naţionale ale olimpiadelor şcolare , aproximativ 

20 premii şi menţiuni în fiecare an la olimpiade şcolare şi aproximativ100 de premii la concursuri şcolare cât 

şi rezultatele la  evaluările naţionale peste media judeţului). 

Alte atuuri ale scolii: 

 studierea limbilor straine (engleză si franceza)şi a informaticii,  

 derularea unor programe educaţionale ”Şcoală după şcoală”cu masă gratuită,pentru elevii cu cerinţe 

educative speciale şi cu risc de abandon şcolar aceştia primind sprijin şi din partea specialiştilor de 

psihopedagogie speciala ( psiholog şcolar, profesor itinerant)care  desfăşoară activităţi specializate de 

intervenţie. 

 programe de pregătire pentru performanţă în dans popular,baschet, tenis 

 existenţa unui Cabinet Şcolar de Asistenţă Psihopedagogică unde copiii, pǎrinţii şi profesorii  

primesc consiliere. 

 Cabinet medical şcolar    

  existenţa a 2 microbuze şcolare care transportă copiii de la domiciliu la şcoală şi invers. 

Valorile promovate în şcoală sunt specifice unei culturi inclusive,valori dominante fiind:  



 

 
- egalitate şi echitate în relaţiile interpersonale, cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, 

ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, 

creativitate, entuziasm, dorinţa de afirmare. Se întâlnesc şi cazuri de rutină, conservatorism, 

automulţumire, reduse, însă, ca pondere. 

- fiecare elev este încurajat să se simtă binevenit în şcoală, 

- cadrele didactice care au copii cu nevoi educative speciale colaborează cu consilierul şcolar şi 

profesorul itinerant, 

- personalul didactic şi comitetul de părinţi au bune relaţii de lucru, 

- şcoala depune eforturi pentru a reduce practicile discriminatorii şi pentru ca elevii să fie valorizaţi în 

mod egal,  

- monitorizarea copiilor rromi de către mediatorul şcolar,consilierul pe probleme de rromi,consilierul 

şcolar  

- practica educaţională se axează pe potenţialul aptitudinal de care dispune fiecare copil în virtutea 

căruia poate achiziţiona un minim de cunoştinţe şi capacităţi, şcoala  valorificând cât mai bine 

potenţialul respectiv. 

Climatul organizaţiei şcolare  este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a 

membrilor instituţiei şcolare. Este un climat stimulativ, care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice 

fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Conducerea scolii este receptivă la sugestiile 

profesorilor, face aprecieri frecvente şi obiective la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă 

autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea 

instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. 

II.8.Analiza SWOT calitativă 

Anul scolar 2014-2015 

 

1. CURRICULUM 

                   Puncte tari           Puncte slabe 

Respectarea planului cadru; 

Existenţa unor scheme orare conform 
legislaţiei în vigoare;  

Programe CDS elaborate de cadrele didactice 
ale şcolii în acord cu cerinţele şi nevoile de 
instruire a  elevilor şi parinţilor  (opţionale 

atractive de informaticǎ, limba englezǎ, 
matematicǎ distractivă, alfabetizare 

emoţională etc.) 

Pregătirea suplimentară a elevilor pentru 
Evaluarea naţională, olimpiade şi concursuri 

şcolare; 

Material curricular bogat, diversificat (planuri 

de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare 

Implicarea unui număr mic de profesori în proiecte 

interne şi internaţionale; 

Oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor, 

opţiunile se fac în funcţie de decizia majorităţii 
elevilor clasei sau în funcţie de încadrarea 
profesorilor titulari; 

Folosirea insuficientă  a echipamentelor moderne în 
procesul de predare-învăţare la unele discipline; 

 



 

 
curriculare - manuale, caiete de lucru, ghiduri 

de aplicare, culegeri de probleme, 
îndrumătoare, softuri educaţionale)  

Existenţa planurilor educaţionale remediale şi 

de dezvoltare(de performanţă) 

Existenţa planurilor de intervenţie 

personalizate pentru elevii cu CES. 

                 Oportunităţi              Ameninţări 

Creşterea gradului de autonomie a şcolii pe 
probleme de CDŞ; 

Oferta de formare continuă şi perfecţionare în 
colaborare cu CCD Prahova 

Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ-ului la 
cerinţele şi solicitările elevilor poate scădea 

motivaţia pentru învaţare precum şi interesul pentru 
această unitate de învaţământ; 

Baza materiala insuficientă nu permite realizarea 

tuturor solicitărilor - CDS; 

Disponibilitate scăzută a părinţilor pentru 

problemele propriilor copii, unii părinţi refuzând 
colaborarea cu profesorul diriginte, profesorul 
consilier, prof. itinerant. 

 

 

2. RESURSE UMANE 

                       Puncte tari                     Puncte slabe 

-promovarea unui management eficient şi 

profesional care permite gestionarea reformei 

la nivelul şcolii 

-director format în management educaţional şi 

membru în corpul de experţi în management 

educaţional 

-asigurarea unui climat deschis inovaţiei şi 

creativitǎţii 

-încadrarea cu personal didactic calificat şi 

titular în marea majoritate 

-colectiv didactic valoros, calificat 100%,  

calitǎţi definitorii fiind seriozitatea, 

perseverenţa şi conştiinciozitatea 

-procent mic de elevi cu abateri disciplinare 

-ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul 

didactic I si II este de peste 70%; 

-înscrierea la grade didactice si desfăşurarea 

de preinspecţii şi inspecţii curente finalizate 

Conservatorismul unor cadre didactice şi rezistenţa 
la schimbare; 

Management deficitar la nivelul unor responsabili 
de catedră. 

Slaba participare la cursuri de formare şi 
perfecţionare a unor  cadre didactice; 

Slaba motivare a unor cadrelor didactice  

Superficialitatea unor cadre didactice suplinitoare 
debutante; 

Insuficient personal nedidactic atât în PJ cât şi 
structuri. 

15 % din cadrele didactice nu au competenţe de 

operare pe calculator   

Media de vârstă a cadrelor didactice este de 45 de 

ani 

Slaba implicare a parinţilor în problemele şcolii( In 

special părinţii elevilor cu rezultate slabe la 

învăţătură) 

 Rata abandonului şcolar la elevii de etnie rromǎ  



 

 
cu calificativ Foarte bine; 

-relaţiile interpersonale, în mare parte, 
profesor - elev, conducere - subalterni, 
profesori - părinţi, profesori - profesori etc.) 

existente favorizează crearea unui climat 
educaţional deschis, stimulativ; 

-există o bună  delimitare a responsabilităţilor 
cadrelor didactice precum şi o bună 
coordonare a acestora; 

-existenţa unor cadre didactice care utilizează 
calculatorul în procesul instructiv-educativ; 

-existenţa unui consilier şcolar şi a doi 
profesori itineranţi pentru elevii diagnosticaţi 
cu CES, ADHD etc.; 

-procent mare de elevi cu performanţe 

deosebite la învǎţǎturǎ 

-rezultate  bune  la examenele naţionale  

-numărul mare de elevi  participanţi  şi 
premianţi la olimpiade şi concursuri şcolare( 
olimpiada de limba si literatura română, 

cultură civică, matematică, concursurile 
şcolare:Cangurul-matematicǎ,Cangurul 

lingvist,Winners,Inteligenţe 
prahovene,Grigore Moisil,Generaţia XV 
Concurs interdisciplinar clasa a IV-a, 

-personal didactic auxiliar calificat; 

ridicată (2%) 

Rata crescută de repetenţie şi absenteism în rândul 

elevilor de etnie rromă 

Tendinţa de marginalizare şi autoexcludere în 

rândul elevilor de etnie rromă 

Aprximativ 15 % dintre elevi provin dintr-un mediu 

defavorizat; 

 

                         Oportunităţi                       Amenintari 

Varietatea cursurilor de formare si 
perfecţionare organizate de CCD, ONG,ISJ, 

Universităţi; 

Intâlniri frecvente cadre didactice – părinţi la 
nivelul învaţămantului preşcolar şi primar; 

Relaţii bune de colaborare şi parteneriat cu 

celelalte echipe manageriale ale şcolilor de pe 

raza oraşului, cu Inspectoratul şcolar, cu 

pǎrinţii şi comunitatea localǎ 

 

Statutul social marginalizat al cadrelor didactice; 

Scǎderea interesului unor cadre didactice care au 

gradul didactic I pentru a participa la cursuri de 

formare continuǎ 

Lipsa motivaţiei învǎţǎrii care poate duce la 

superficialitate şi dezinteres în rândul elevilor 

Reducerea numărului de elevi şi a nr. de ore pe 

unele discipline determină existenţa unor catedre  
cu risc de restrângere 

Creşterea numărului elevilor cu CES 

Scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile 
profesionale (colaborarea cu părinţii, 

perfecţionarea, activităţi extracurriculare, 
confecţionarea de material didactic, pregătirea cu 
profesionalism a lecţiilor etc); 

Criza de timp a părinţilor, datorită actualei situaţii 
economice, reduce participarea familiei în viaţa 



 

 
şcolară, cu implicaţii atât în relaţia profesor-elev cât 

şi în performanţa şcolară a elevilor; 

 

3. RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

                         Puncte tari                  Puncte slabe 

Starea fizica a spatiilor şcolare şi încadrarea în 
normele de igienă corespunzătoare, care 

permit un proces instructiv-educativ de 
calitate; 

Existenţa unor cabinete, laboratoare  

funcţionale pentru anumite discipline: fizica, 
chimie, biologie, precum şi a cabinetului de 

consiliere şcolară; 

Şcoala are bibliotecă cu peste 12.000 de 
volume de carte; 

Spaţii de şcolarizare moderne dotate 

corespunzǎtor 

Materiale didactice moderne pentru bibliotecă 
(cărti, albume, enciclopedii, atlase), cabinetul 

de consiliere psihopedagogică, laboratorul de 
informatică ,sala de sport, dotate  

corespunzător; 

Achiziţionarea de materiale de 
curăţenie,consumabile în mod corespunzător;  

Fonduri băneşti extrabugetare (sponsorizări, 
donaţii); 

Cadrele didactice  au acces la internet; 

 

 

Numar insuficient de copiatoare, imprimante, 

videoproiectoare atât în PJ  cât şi în cadrul 
structurilor. 

Spaţiul de învǎţǎmânt este limitat( nu există sala de 

lectură, sală de festivităţi, clasele pregătitoare îşi 
desfăşoară activitatea în corpul de nord, la 

Gradiniţa nr.1), 

Nu toate cadrele didactice beneficiază de: 
calculator propriu,  echipat cu imprimantă şi 

consumabile. 

Nu sunt amenajate cabinetele şcolare ( geografie, 

istorie, limba română, limbi străine) 

Unele din materialele didactice din dotarea şcolii 

sunt uzate 

40% din resurse nu sunt adaptate unui studiu 

individualizat eficient  

Nu existǎ soft educaţional pentru toate disciplinele 

din Planul cadru 

 

 

                           Oportunităţi                       Ameninţări 

Descentralizarea şi autonomia instituţională; 

Parteneriat cu comunitatea locală (Primarie, 

Asociaţia părinţilor, ONG-uri, Casa de 
cultură, Poliţie,Biserică)  

Existenţa unor spaţii (sală de sport la PJ, teren 

de fotbal sintetic) care pot fi inchiriate în 
vederea obtinerii unor fonduri baneşti; 

Existenţa la nivelul şcolii a unui Cabinet 
Interşcolar de Asistenţǎ 

Existenţa la nivelul şcolii a unui Cabinet 

medical şcolar 

Exista in stadiul de proiect construcţia a 4 săli 

de clasă pentru ciclul primar 

Gradul scăzut de implicare al cadrelor didactice şi 
elevilor în păstrarea resurselor şcolii; 

Costuri ridicate ale mijloacelor şi echipamentelor 

de instruire modernǎ cât şi a cursurilor de 

perfecţionare(cursuri postuniversitare, master) şi a 

materialelor informative 

Prelungirea termenului de începere a construcţiei 

celor  4 săli de clasă pentru ciclul primar al şcolii 

din cauza lipsei fondurilor şi a  procedurilor 

birocratice 

 



 

 
Posibilitatea realizǎrii unor parteneriate 

educaţionale între şcoalǎ şi societǎţiile 

comerciale din zonǎ, între şcoalǎ şi Poliţie, 

Primǎrie, Direcţia judeţeanǎ pentru protecţia 

copilului 

Finanţarea de către Consiliul Judeţean şi 

Consiliul Local a lucrǎrilor pentru realizarea  a 

4 săli de clasă pentru ciclul primar 

Dotarea şcolii prin program guvernamental cu 

2 microbuze pentru transportul elevilor din 

cartierele mǎrginaşe ale oraşului în PJ şi cele 4 

structuri 

Stimularea  personalului didactic în scopul 

elaborarii de proiecte cu finanţare externă; 

Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în 

activităţi productive şi de întreţinere a şcolii;  

 

4.RELAŢIILE CU COMUNITATEA  ŞI  ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

                    Puncte tari                    Puncte slabe 

Organizarea de activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare atractive (excursii, vizionări, 

spectacole, serbări, acţiuni caritabile etc), 
introduce elevii în mediu  comunitar şi 
contribuie la socializarea lor; 

În şcoala s-au desfaşurat programe 
educaţionale : 

“Scoala după scoală”; 

“Educaţia- un pas înainte pentru 
comunitate”; 

Participări la activităţile sportive: Cupe  – 
fotbal, baschet  

Ofertǎ complexǎ a activitǎţilor extraşcolare-

revista şcolii ,formaţii artistice, club sportiv- 

baschet, tenis, handbal, cursuri de dans sportiv 

implicarea  şcolii în proiecte educaţionale: 

Slabe legaturi de parteneriat cu ONG-uri, puţine 
activităţi desfaşurate în şcoală implică 

coparticiparea părinţilor; 

Slaba implicare a unor cadre didactice în proiecte si 
activităţi extraşcolare; 

Lipsa de preocupare pentru accesarea de proiecte 
internaţionale; 

Un număr mic de  părinţi se implică în proiectele şi 
activităţile derulate la nivelul şcolii; 

Lipsa unor fonduri de premiere a elevilor şi 

cadrelor didactice implicate în proiecte. 

                     Oportunităţi                Ameninţări 

 Disponibilitatea  şi responsabilitatea unor 
instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primarie, 

Biserică, Poliţie, instituţii culturale); 

Relaţii de parteneriat cu firme de consultanţă 

Timpul limitat pentru participarea la programe 
educative; 

Lipsa motivaţiei cadrelor didactice şi a elevilor; 



 

 
în organizarea activităţii unor comisii pe 

probleme 

colaborarea cu instituţiile de culturǎ din oraş 

(Casa de culturǎ a oraşului, clubul oraşului) 

Colaborarea foarte bună cu  reprezentanţii 

comunitătii locale (Primarie, Consiliul 
Reprezentativ al părinţilor, Poliţie, Biserică). 

 

 

Puncte tari ale comunităţii: 

  Infrastructură foarte bună 

  Forţă de muncă bine pregătită 

 Oraşul beneficiazǎ de toate utilitǎţile necesare desfǎşurǎrii unei bune activitǎţi economico-socialǎ 

Puncte slabe ale comunităţii: 

 Forţă de muncă unilateral pregătită ( în domeniul petrolier) 

 Numărul mare de şomeri în rândul populaţiei de vârsta a doua şi a populaţiei de etnie rromă 

 Majoritatea tinerilor îşi caută un loc de muncă în municipiul reşedinţă de judeţ sau în străinătate 

Oportunităţi la nivel de comunitate: 

 Existenţa de platforme industriale folosite ca spaţii de producţie de investitori 

 Poziţia geografică, peisajul şi clima fac  localitatea atractivă pentru construcţia de case de vacanţă( 

cartier Seciu). 

 Existenţa unei suprafeţe mari cultivate cu viţă de vie şi a unei crame recunoscute la nivel naţional 

(Crama Seciu) care atrag investitori în domeniu 

Ameninţǎri la nivel de comunitate  

 Multe familii ( în special tineri) pleacǎ pentru a-şi gǎsi un loc de muncǎ în strǎinatate sau la ţară 

luând cu ei şi copiii; 

 Creşterea numărului de şomeri urmare a falimentării întreprinderilor locale 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II.8 b Analiza  S.W.O.T . cantitativă 
 

  
FACTORII INTERNI 

 
Pondere  

 
Scor 

Produs 

pondere  
   - scor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puncte tari 

(S) 

Proces  instructiv-educativ  de  calitate  demonstrat  prin 
rezultate şcolare bune,  procent de promovabilitate la 
evaluarile nationale bun, premii la olimpiadele, 

concursurile școlare, fazele locale si judetene. 

 
0,1 

 
0 

 
0 

Personal didactic calificat 100%; 0,1 1 0,10 

Şcoala are o bază materială  bună, săli de  clasă dotate 
corespunzător, cabinet psihopedagogic; 

0,07 1 0,07 

Accesul cadrelor didactice la calculatoarele, xerox-urile, 
imprimantele din şcoală; 

0,05 2 0,10 

Antrenarea    elevilor    şi    părinţilor    în   activităţi    de 
întreţinere şi înfrumuseţare a claselor şi holurilor şcolii; 

0,03 1 0,1 

O bună implicare a elevilor în activităţile extraşcolare şi 
extracurriculare  la  nivel   de  şcoală  (excursii,   serbări, 
acţiuni caritabile ) 

0,07 1 0,07 

Rezultate  bune la concursurile  artistice şi sportive, 
Fazele zonale si judetene; 

0,1 1 0,10 

Întâlniri cu Comitetul Reprezentativ  al Părinţilor; 0,05 1 0,05 

Parteneriate educaţionale cu alte unităţi şcolare şiCasa de 
cultura Boldesti- Scaeni 
 

0,05 1 0,05 

 
 
 
 
 
Puncte slabe 

(W) 

Cadre didactice  cu norma didactică la mai multe şcoli; 0,1 -3 -0,30 

Număr insuficient de calculatoare la numărul elevilor din 

şcoală şi performanţă scăzută a acestora; 

0,07 -3 -0,21 

Formarea deficitară a cadrelor didactice pentru lucrul cu 
elevi cu CES sau cu ADHD. 

0,03 -1 -0,03 

Insuficienta utilizare a   materialelor didactice, a tehnicii 
informaţionale şi a metodelor active în demersul didactic; 

0,05 -1 -0,05 

Lipsa fondurilor pentru recompensarea activităţilor de 

performanţă ale elevilor şi cadrelor didactice; 

0,1 -3 -0,30 

Slabe legături de parteneriat cu firme private şi ONG-uri; 0,03 -1 -0,03 

Suma   SW (valoarea sumei este un punct pe axa SW) 1  -0,28 
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FACTORII EXTERNI 

 
Pondere  

 
Scor 

Produs 

pondere  
(%)  - scor 

  
 

 
 
 
 
 

Oportun. 

(O) 

Ofertele privind cursurile de perfecţionare şi formare 
continuă, înscriere la grade didactice; 

0,15 3 0,45 

Existenta unor spaţii ce pot fi închiriate în vederea 
obţinerii unor fonduri băneşti; 

0,15 1 0,15 

Posibilitatea  accesării  de  fonduri  europene   de  către 
personalul didactic, prin proiecte cu finanţare externă; 

0,1 0 0 

Descentralizarea şi autonomia instituţională; 0,1 3 0,30 
Disponibilitatea şi responsabilitatea  unor instituţii de a 
veni în sprijinul şcolii  ( Primărie, Poliţie, Biserică) 

0,1 2 0,20 

Posibilitatea   promovarii   imaginii   şcolii   la   nivelul 
comunităţii   prin   site-ul   şcolii,   site-ul   ISJ,   alte 
publicaţii. 

0,05 2 0,10 

 
 
 
 
 
 

 
Ameninţări 

(T) 

Instabilitatea legislativa a curriculumului în sistemul de 
învăţământ; 

0,1 -2 -0,20 

Creşterea numărului  elevilor  cu  cerinţe  educaţionale 
speciale; 

0,05 -3 -0,15 

Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la 
uzura morală a echipamentelor existente; 

0,05 -1 -0,05 

Accentuarea  crizei  economice   face  ca  şi  interesul 
firmelor  pentru  susţinerea  activităţilor  educative  prin 

sponsorizări să fie scăzut; 

0,05 -1 -0,05 

O depreciere a statutului profesorului în societate 
( încurajată de mass- media), ceea ce determină 
dificultăţi în impunerea cadrului didactic, ca principal 

factor al educaţiei, în faţa beneficiarilor direcţi şi 

indirecţi. 

 

 
 

0.1 

 

 
 

-3 

 

 
 

-0,30 

Suma  OT (valoarea sumei este un punct pe axa OT) 1  0,45 

 

 

SCOR                          CALIFICATIVUL 

 
3                               Cel mai bun în segmentul său 
2                               Deasupra mediei, mai bun decât majoritatea 
1                               Medie, fără probleme 

0                               Există probleme, e nevoie de îmbunătăţire 
- 1                               O situaţie negativă, există o problemă 
- 2                                O situaţie clară în defavoarea noastră, necesită foarte multă atenţie 

     - 3                                Cel mai rău 

 



 

 

 34 

 

 

Concluzie: Tipul de strategie  necesară  este   STRATEGIA  DE DIVERSIFICARE  în cadrul  

căreia 

trebuie valorificate la maxim oportunităţile şi trebuie insistat pe îmbunătăţirea punctelor slabe. 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI 

III. VIZIUNEA ŞCOLII 
 

 Şcoala noastră va fi întotdeauna locul unde toţi copiii îşi vor defini şi dezvolta 

personalitatea, pǎrinţii vor gǎsi un partener de calitate în  educaţie, iar educatorii vor oferi tuturor 

« ştiinţa de a reuşi ». 

IV. MISIUNEA ŞCOLII 

Scoala noastra işi propune să realizeze o educaţie de calitate care să se bazeze pe 

asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie al tuturor copiilor printr-un parteneriat autentic 

cu familia ; Să asigure tuturor elevilor premisele integrării active în societate şi a adaptării 

flexibile la schimbare, formând competenţele « bunului cetǎţean european » - informat, 

responsabil şi implicat ;Să respecte şi sǎ valorifice pozitiv diferenţele, sǎ promoveze toleranţa şi 

echitatea în toate demersurile educative formale, informale şi non-formale; Să ducă mai departe 

tradiţia, prestigiul şi performanţa şcolii, îmbogǎţind şi perfecţionând an de an imaginea 

acesteia.  
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Demersul nostru educational, alaturi de familie şi comunitate, are ca ideal dezvoltarea 

liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi 

creative a tinerilor ce vor deveni apţi pentru integrarea socio - culturală şi profesională deplină, 

într-o lume dinamică, supusă unor transformări continue. Politica noastră educaţională este în 

concordanţă cu valorile cheie ale şcolii şi urmăreşte: 

 o Dezvoltarea individuală a elevului ca scop prioritar al activităţilor educative şi 

instructive, prin perfecţionarea continuă a personalului angajat;  

o Crearea climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi 

demnitate, dezvoltarea spiritului civic ca premiză de la care plecăm, prin promovarea lucrului în 

echipă;  

o Garantarea pregătirii în ciclul gimnzial, prin calitatea şi eficienţa actului didactic şi 

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

atribuţii în domeniul educaţiei.Ne propunem să dezvoltăm în parteneriat cu comunitatea locală 

un mediu favorabil educaţiei bazat pe valori morale, antreprenoriale, tehnologice, 

informaţionale, religioase, ecologice, astfel încât fiecare elev să beneficieze de şansa de a fi 

educat ca bun cetăţean european , creativ dar şi critic şi auto critic, capabil să se integreze în 

orice ţară europeană. 

Ţintele strategice derivă din rezultatul cantitativ al analizei S.W.O.T. şi reprezintă 

intenţiile majore care vor fi realizate prin proiectul de dezvoltare a unităţii şcolare şi prin care se 

va îndeplinii misiunea şcolii. Acestea  reprezintă domeniile pe care şcoala noastră doreşte să le 

dezvolte sau după caz să le îmbunătăţească. 

 Ţintele strategice stabilite de Şcoala Gimnazială ”Mihai Viteazul” şi pe baza diagnozei 

mediului intern şi extern, având ca reper misiunea şcolii sunt: 

V. ŢINTE STRATEGICE 
 

T1. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pentru eficientizarea activităţii instructiv - 

educative 

T2. Reducerea ratei abandonului şcolar. 

T3. Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul promovǎrii imaginii şcolii în comunitate. 

T4. Modernizarea  bazei -materiale a şcolii şi dotarea cu echipamente, în vederea adecvării la 

opţiunile curriculare în conformitate cu noua metodologie de predare- învăţare- evaluare 
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VI. OPŢIUNI STRATEGICE 
 

T1. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pentru eficientizarea activităţii 

instructiv - educative 

Domeniul funcţional Opţiuni strategice 

 

1.Domeniul curricular 1.Implementarea unui curs de formare pentru dezvoltarea 
competenţelorprofesionale ale cadrelor didactice în 

parteneriat cu furnizori de formare acreditaţi 
 

2.Angrenarea cadrelor didactice pe arii curriculare în 
realizarea unor programe opţionale atractive 
 

3 Extinderea învǎţǎrii informatizate şi adaptarea procesului 
didactic la noile cerinţe de comunicare şi informare 

 

2.Domeniul investiţiei în resursa 
umană 

4.Organizarea anuală a unor simpozioane, mese rotunde, 
schimburi de experienţă, conferinţe naţionale cu tematică 
legată de  strategii de predare- învăţare- evaluare, metode 

inovative de predare- învăţare. 
 

5.Formarea profesorilor pentru utilizarea mijloacelor 
didactice moderne 
 

6.Formarea unei atitudini deschise în relaţiile profesor-elev 
pentru crearea unui climat favorabil obţinerii performanţei  

 

3. Domeniul resurselor materiale 7.Dotarea tuturor compartimentelor cu mijloace didactice 
moderne (table interactive, videoproiector smart, soft 
educaţional etc.) 

4.Domeniul relaţiilor comunitare 8. Colaborarea şcolii cu diverşi parteneri locali, judeţeni, 
naţionali în vederea  asigurării resurselor necesare formarii 
cadrelor didactice şi creşterea gradului de implicare a 

partenerilor în procesul de instruire 
 

 

T2. Reducerea ratei abandonului şcolar. 

Domeniul funcţional Opţiuni strategice 

 

1.Domeniul curricular 1.Implementarea unor programe de remediere a 

dificultăţilor la învăţătură  
 

2.Domeniul investiţiei în resursa 

umană 

2. Implicarea şcolii în proiecte care au ca scop prevenirea 

discriminării, promovarea drepturilor copiluluI, facilitarea 
accesului la educaţie pentru copiii proveniţi din medii cu 
oportunităţi reduse 

 

3. Domeniul resurselor materiale 3. Organizarea unor acţiuni care să sprijine material şi 
financiar copiii din familii cu oportunităţi reduse 

4.Domeniul relaţiilor comunitare 4. Implementarea unor Programe destinate familiilor 

defavorizate, cu copii în risc de abandon şcolar 
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T3.Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul promovǎrii imaginii şcolii în comunitate. 
 

Domeniul funcţional Opţiuni strategice 

 

1.Domeniul curricular 1. Abilitarea cadrelor didactice pentru o comunicare 
eficientă cu părinţii 

2.Domeniul investiţiei în resursa 

umană 

2 Promovarea unor strategii de diseminare a rezultatelor 

şcolii şi de reprezentare a şcolii în comunitate 

3. Domeniul resurselor materiale 3. Realizarea unui climat educaţional modern, inovativ 
care să promoveze valori precum profesionalismul, 

creativitatea, toleranţă 

4.Domeniul relaţiilor comunitare 4Atragerea pǎrinţilor şi a comunitǎtii locale,  în paticiparea 
şi susţinerea vieţii şcolare ca parteneri educaţionali 

 
5Constituirea de parteneriate formale şi informale în 
vederea implicării elevilor şi părinţilor în rezolvarea unor 

probleme comunitare şi prin oferirea de servicii 
comunitare 

 
6 Promovarea parteneriatului educaţional şcoală- familie- 
comunitate locală 

 

 
T4. Modernizarea  bazei materiale a şcolii şi dotarea cu echipamente  de ultimă 

generaţie pentru a asigura un învăţământ de calitate  

Domeniul funcţional Opţiuni strategice 

 

1. Domeniul resurselor materiale 1.Crearea unui mediu educaţional modern prin utilizarea 
unor resurse materiale  şi informaţionale de calitate. 

2. Domeniul relaţiilor comunitare 2. Implicarea comunităţii locale în acţiuni de modernizare 
a bazei materiale a şcolii 

 
OBIECTIVE GENERALE  REALIZATE PRIN  ŢINTE  ŞI OPŢIUNI  STRATEGICE 

 

O1. Creşterea calităţii activităţii instructiv – educative  

O2. Creşterea ratei de participare  la şcoală a elevilor cu risc de abandon 

O3.Îmbunăţăţirea rezultatelor şcolare şi a nivelului de reprezentare a şcolii în competiţiile 

şcolare 

O4 Creşterea vizibilităţii şcolii la nivel local, judeţean şi naţional prin performanţele elevilor, 

calitatea resursei umane şi calitatea dotărilor. 

O5.Diversificarea relaţiilor parteneriale la nivel comunitar care să răspundă tuturor nevoilor 

beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei. 

O6 Formarea şi motivarea personalului pentru promovarea unei atitudini deschise faţă de 

comunitate 
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VII.PLANURI OPERAŢIONALE 

Ţinta 1–  Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pentru eficientizarea activităţii instructiv – educative 

Obiective:O1, O3, O4 

Argument: Proiectarea unui învǎţǎmânt modern şi eficient presupune o foarte bunǎ pregǎtire profesionalǎ a cadrelor didactice, acestea trebuind sǎ-şi 

actualizeze mereu informaţiile pentru a asigura lumii de mâine cunoştinţele şi deprinderile necesare. 

Calitatea activitǎţii didactice în şcoalǎ este datǎ de capacitatea sa de a-şi multiplica efectele formative asupra elevilor şi promovarea învǎţǎrii centrate pe 

elevi. 

Opţiune strategicǎ Acţiuni concrete de 

realizare  

Termen de 

finalizare 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse Rezultate aşteptate (indicatori de 

performanţǎ) 

Domeniu curricular 

 

1.Implementarea unui 
curs de formare anual 
pentru dezvoltarea 

competenţelor 
profesionale ale 

cadrelor didactice în 
parteneriat cu 
furnizori de formare 

acreditaţi 
 

 
 
 

 
 

 
 

- Analiza de nevoi de 
formare a cadrelor didactice 

la nivelul şcolii 
 
 

 
-Identificarea furnizorilor de 

nevoi de formare acreditaţi 
şi a ofertei de formare 
-  Încheierea unor contracte 

de parteneriat cu Centrul 
Educaţia 2000+,CJAP, 

CCD,CJRAE etc. 
-organizarea unor cursuri 
anuale de formare pentru 

familiarizarea cadrelor 
didactice cu strategiile 

moderne, motivaţionale de 
predare-învǎţare 

Septembrie
2015 

 
 
 

 
ocombrie 

Director  
Responsabil 

formare 
continuă 
 

 
Responsabil 

formare 
continuă 
 

I.S.J.PH 
C.C.D 

CJRAE, 
ISE 
 

 
Centre de 

formare 
 
 

Resurse 
strategice 

Formatori 
 
 

 
Oferte de 

formare 
Venituri 
extrabugetare 

100€ 

-50% profesori formaţi anual 
 

-existenţa parteneriatului între şcoală şi 
furnizorul de formare 
 

 
Creşterea cu 50% a calitǎţii activitǎţii 

instructiv-educativǎ oferitǎ de şcoalǎ 
 
80% din  cadrele didactice vor promova 

în lecţii învǎţarea centratǎ pe elev 
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2.Angrenarea cadrelor 
didactice pe arii 

curriculare în 
realizarea unor 

programe opţionale 
atractive 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

3 Extinderea învǎţǎrii 

informatizate şi a-
daptarea procesului 

didactic la noile 
cerinţe de comunicare 
şi informare 

 

 

 

 

 

 

- analiza nevoilor pe baza 
unor chestionare adresate 

elevilor şi părinţilor  
-organizarea unor dezbateri 

pe arii curriculare pentru 
identificarea unor discipline 
opţionale atractive în 

concordanţă cu nevoile 
educabililor 

- consultarea elevilor şi 
părinţilor cu privire la  
oferta de discipline 

opţionale 
- elaborarea Programelor de 

opţionale 
- avizarea programelor de 
opţionale de catre ISJ 

-elaborarea curriculum-ului 
la decizia şcolii în raport cu 

opţiunile, aptitudinile şi 
interesele elevilor 

Septembrie- 
octombrie 

 
 

Noiembrie 
 
 

 
 

 
Decembrie 
 

 
Ianuarie- 

februarie 
 
 

Sem II 

Comisia 
CEAC 

Director 
 

Responsabili 
comisii 
metodice 

 
 

Comisia 
CEAC 
 

 
 

 
 
 

 

C.C.D 
ISJ 

 
 

CJRAE, 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ISJ 
CJRAE, 
 

Site-uri cu 
bibliografie 

de 
specialitate 

 
Inspectori de 
specialitate 

 
Venituri 

proprii 

Diversificarea ofertelor de discipline 
opţionale cu 5 discipline noi la nivel 

primar şi 5 discipline la nivel gimnazial 
 

Cel puţin câte 2 programe pentru 
disciplinele opţionale pe fiecare arie 
curricularǎ care sǎ vinǎ în acord cu 

interesele elevilor 

-folosirea în cadrul orelor a 
tehnologiilor moderne de 

comuinicare şi informare 
(calculator,videoproiector, 

tablă interactivă) 
- utilizarea softurilor edu-
caţionale în cadrul lecţiilor 

 
 

Oct.2016 
 

 
 

 
 
Febr.2017 

Analist 
programator 

Prof. 
Informaticǎ 

 
Director 
Responsabilu

l de reţea 

I.S.J. 
Consiliul 

local 
 

 
 
I.S.J 

C.C.D 
Consiliul 

local 

1000€ 
 

 
 

 
1500€ 
Buget local 

Venituri 
extrabugetare 

 

Implementarea sistemului AeL şi a altor 
platforme educaţionale pe toate cele 30 

de calculatoare din laboratorul de 
informaticǎ.  

 
Instalarea de softuri educaţionale 
adecvate şi conectarea la internet a 

tuturor calculatoarelor existente în 
cabinetele metodice din şcoalǎ şi în 

sǎlile de clasǎ. Refacerea reţelei de 
calculatoare Creşterea interesului şi a 
rezultatelor elevilor 
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- informatizarea bibliotecii 
şi a tuturor serviciilor din 

şcoalǎ 

feb.2017 Director 
Analist  

programator 

Consiliul 
local 

Comitet de 
pǎrinţi 

500€ 
Buget local  

 

Legarea la internet a tuturor 
calculatoarelor din compartimentele 

funcţionale ale şcolii 

- asigurarea accesului în 
laboratoarul de informaticǎ 
şi cabinetul multimedia a 

fiecǎrui elev cel puţin o orǎ 
pe sǎptǎmânǎ. 

feb.2017 Director Consiliul 
local 
Agenţi 

economici 

15000€ 
Venituri 
extrabugetare 

Înfiinţarea unui nou laborator de 
informaticǎ şi pentru ciclul primar şi 
achiziţionarea a încǎ 4 videoproiectore. 

Fiecare elev şi cadru didactic va avea 
competenţe de operare pe calculator 

- multiplicarea cǎilor de 
comunicare şi a noii forme 
de socializare 

Sept.2015 Director 
Director adj. 
Analist 

programator 
Prof. 

Informaticǎ 

I.S.J. 150€ 
Buget local 

Imbunătăţirea site-ului şcolii pe care vor 
fi prezentate permanent informaţii noi 
din toate domeniile 

- mediatizarea imaginii 

şcolii utilizând noile 
tehnologii de informare şi 

comunicare 
 
 

 
 

Sep.2017 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Director 

Director adj. 
Analist 

programator 
Prof. 
Informaticǎ 

 

I.S.J. 

 
 

 
 
 

 

100€ 

Buget local 
Venituri 

extrabugetare 
 

Realizarea unei baze de date pe site-ul 

şcolii cu situaţia şcolarǎ a elevilor la 
care sǎ poatǎ avea acces pǎrinţii. 
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Domeniul investiţiei 

în resursa umană 

4.Organizarea anuală 
a unor simpozioane, 

mese rotunde, 
schimburi de 
experienţă, conferinţe 

naţionale cu tematică 
legată de  strategii de 

predare- învăţare- 
evaluare, metode 
inovative de predare- 

învăţare. 
 

5.Formarea 
profesorilor pentru 
utilizarea mijloacelor 

didactice moderne şi a 
tehnologiilor 

multimedia 
 
 

 
 

6.Formarea unei 
atitudini deschise în 

relaţiile profesor-elev 
pentru crearea unui 
climat favorabil 

obţinerii performanţei 
 

 
 

-documentare pentru 
stabilirea tematicii 

-întocmirea unui proiect de 
simpozion şi avizarea 

acestuia 
-lansarea invitaţiei de 
participare la simpozion 

- organizarea simpozionului 
-Publicarea unor articole în 

presa locală 

Septembrie- 
octombrie 

2016 
Octombrie 

Decembrie 
Ianuarie 
2017 

Martie 2017 
Sem II 

Responsabil 
cu proiecte şi 

programe 
educative 

Director adj. 

Consiliul 
local 

ISJ 
CCD 

Sponsorizări 
Fonduri 

Asociaţia 
parinţilor 

Venituri 
proprii 
1000€ 

-50 de participanţi la simpozion 
-articole în presa locală şi site-ul scolii 

-un reportaj la ştirile locale 

-încheierea unor parteneriate 

cu furnizori de mijloace 
didactice moderne pentru 

organizarea unor cursuri de 
formare 
-formarea profesorilor în 

domeniul IT şi instruirea 
acestora   pentru utilizarea 

softurilor educaţionale în 
procesul didactic  

Semestrial 

 
 

 
 
Conform 

calendarului 
CCD 

Director 

 
 

 
 
Responsabil 

formarea 
continuă 

informatician 

C.C.D. 

Firme de 
distribuţie 

a mijloace 
lor 
didactice 

Specialişti 

Formatori 
CCD 

Resurse 
informationa 
le  

Venituri 
proprii 

300€ 

50% profesori formaţi în utilizarea 

mijloacelor didactice moderne 
20% profesori formaţi în domeniul IT 

Cel puţin 2 Stagii de pregǎtire cu 
cadrele didactice din şcoalǎ pentru 
utilizarea T.I.C. AeLşi alte platforme 

educaţionale pe an  
Minim 2-3 ore se vor desfǎşura 

utilizând mijloace didactice moderne de 
învǎţare 

- proiectarea şi desfǎşurarea 
lecţiilor prin respectarea 

principiilor didactice  
-Perfecţionarea actului 

didactic şi promovarea 
învǎţǎrii centrate pe elev 

Permanent Responsabili 
comisii 

metodice 
Director 

Dir.adj 

I.S.J., 
C.C.D 

Venituri 
extrabugetare 

 

Creşterea cu 50% a calitǎţii instructiv-
educative oferite de şcoalǎ  

80% din  cadrele didactice vor promo-
va în lecţii învǎţarea centratǎ pe elev 

- crearea unui program de 

pregǎtire special pentru 
elevii cu performanţe 
deosebite 

Anual Comisia 

pentru 
evaluare şi 
exa-minare 

Director 

I.S.J. 

Agenţi 
economici 
Comitet de 

pǎrinţi 

500€ 

Venituri 
extrabugetare 
 

Creşterea cu 3 % a  numǎrului de elevi 

cuprinşi în clasele de excelenţǎ. 
Infiinţarea unui centru de pregǎtire 
pentru elevii cu rezultate deosebite la 

disciplinele de examen 
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Domeniul resurselor 

materiale 

7.Dotarea şcolii cu 
mijloace didactice 

moderne (table 
interactive, 
videoproiector smart, 

soft educaţional etc.) 
 

 

 

 

Domeniul relaţiilor 

comunitare 

8. Colaborarea şcolii 
cu diverşi parteneri 
locali, judeţeni, 

naţionali în vederea  
asigurării resurselor 

necesare formarii 

-stimularea şi participarea 
elevilor la concursuri şi 

olimpiade şcolare prin 
organizarea unor cercuri pe 

discipline de învǎţǎmant,şi 
ore de pregătire 
suplimentară 

Permanent Comisia 
pentru 

evaluare şi 
examinare 

Director 

Consiliul 
de 

administra
ţie 

Consiliul 
pentru 
curriculum 

Agenţi 
economici 

100€ 
Buget local 

Venituri 
extrabugetare 

Creşterea cu 10% a numǎrului de 
premianţi.la concursurile şcolare 

Acordarea de premii în bani pentru 
rezultate deosebite la sfârşitul fiecărui  

an 

- elaborarea curriculum-ului 

la decizia şcolii în raport cu 
opţiunile, aptitudinile şi 

interesele elevilor 

Sep.2015 Director 

Director adj 
Consiliul 

pentru 
curriculum 

C.C.D. 

I.S.J. 

500€/an 

Buget local 

Cel puţin câte 2 programe pentru 

disciplinele opţionale pe fiecare arie 
curricularǎ care sǎ vinǎ în acord cu 

interesele elevilor 

- consultarea cadrelor 
didactice cu privire la 

nevoile de dotare cu 
mijloace didactice 

moderne(întocmirea notelor 
de fundamentare pe arii 
curriculare) 

-lansarea procedurilor de 
achizitii a mijloacelor 

didactice selectate 
-achiziţionarea şi montarea 
mijloacelor didactice 

Anual    
mai-iunie 

 
 

 
 
Septembrie- 

decembrie 
 

 
Sept.2017 

Responsabil 
achiziţii 

publice 
Contabil şef 

Primarie  
Firme de 

specialita 
te 

2000€ 
Investitie 

Primărie 
Buget Local 

Achizitionarea a 4 smart- table, 2 
videoproiectoare smart 

Soft-uri educaţionale 

- încheierea de parteneriate 

cu furnizori de formare 
(CCD, CJRAE etc 

-încheierea de contracte de 
sponsorizare cu firme de 
furnizare de materiale 

didactice 
- atragerea unor donaţii şi 

sponsorizări în vederea 

Anual 

 
 

 
 
 

 
Permanent 

 

Director  

Responsabil 
achiziţii 

publice 
Contabil şef 
 

 
Director 

Director adj. 

C.C.D. 

C.J.A.P. 
 

 
 
 

 
Consiliul 

local 

100€ 

Venituri 
proprii 

 
 

 
 
Venituri 

un parteneriat anual încheiat cu 

furnizori de formare 
un contract de sponsorizare anual 

 
 
 

 
Achiziţii facute: 

28 calculatoare 



 

 

 43 

cadrelor didactice şi 
creşterea gradului de 

implicare a acestora 
în procesul de 

instruire 

achiziţionǎrii de calcu-
latoare ,softuri,videopro-

iectoare 
Îmbunăţăţirea site- ului şi 

popularizarea acestuia în 
rândul elevilor şi cadrelor 
didactice şi părinţilor 

Achiziţionarea a: 
-28 calculatoare 

-2 videoproiectoare 
-1 imprimanta laser 
-softuri educaţionale 

-studierea a cel pu- 
ţin trei oferte 

-stabilirea celui mai bun 
raport între calitate şi preţ 
 

 
 

 
 

 
Sept.2016 
Sept. 2019 

 
 

 
Resonsabil 

achiziţii 
publice  

Adminstrator 
financiar 

Asociaţia 
părinţilor 

Agenţi 
economici 

extrabugetare 
14000€ 

-2 videoproiectoare 
-1 imprimanta laser 

 
Contracte de sponsorizare 
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Ţinta 2- Reducerea ratei abandonului  şcolar 

Obiective:O1, O2, O3 

Argument: Creşterea ratei de abandon şcolar reprezintǎ una din cele mai stringente probleme cu care se confruntǎ fiecare şcoalǎ. În condiţiile accentuǎrii 

acestui fenomen este necesarǎ elaborarea unei strategii de acţiune şi a unor acţiuni specifice pentru prevenirea abandonului şcolar. 

Opţiune strategicǎ Acţiuni concrete de realizare  Termen de 

finalizare 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse Rezultate aşteptate 

(indicatori de performanţǎ) 

Domeniu 

curricular 

1.Implementarea 

unor programe de 
remediere a 
dificultăţilor la 

învăţătură  

- elaborarea unui program de 

consiliere şi de sprijinire a elevilor 
cu probleme la învǎţǎturǎ şi cu 

tendinţe de abandon şcolar 
-Consilierea elevilor în scopul 
conştientizării valorii personale şi 

dezvoltarea capacităţii de integra-
re activă în grupuri sociale diferite 

(familie, prieteni) 
 

permanet Consilir.  

Şcolar 
Profesori de 

sprijin 

Cabinet 

interscolar de 
asistenţă 

psihopedagogică 
diriginţi, 
învǎţǎtori 

200€ 

Buget local 
Venituri 

proprii 

Şedinţe de consiliere 

individualǎ-minim 4/zi 
 

-urmǎrirea sǎptǎmânalǎ a 
rezultatelor la învǎţǎturǎ şi a 

frecvenţei la cursuri, identificarea 
elevilor cu probleme de adaptare, 

cunoaşterea mediului familial, 
implicarea familiei şi eventual a 
Poliţiei de proximitate sau a altor 

organisme specializate în 
depistarea cauzelor tendinţelor 

negative 
 

saptămânal 
 

 
 

 
 
 

 
 

Consilier 
şcolar 

Responsabil 
comisia de 

şcolarizare şi 
frecvenţă 
Mediator 

şcolar 

diriginţi, 
învǎţǎtori  

Asociaţia 
părinţilor 

150€/an 
Buget local 

Venituri 
proprii 

Realizarea unor fişe de 
observaţie pentru elevii cu 

probleme şi urmǎrirea 
evoluţiei acestora. 

Realizarea unei baze de date 
cu rata absenteismului. 
Scăderea sub 2% a ratei de 

abandon 
 

- constituirea unui grup de 
profesori şi de elevi în vederea 

preluǎrii, analizei şi soluţionǎrii 
unor probleme, propuneri sau 

sugestii ale elevilor 

Lunar Coordonator 
Proiecte  

Consilier sc. 
Responsabil 

CEAC 

Consiliul 
elevilor, 

Consilier rromi 
Asociaţia 

părinţilor 

 Forum de discuţii pe site-ul 
şcolii, întâlniri lunare cu 

consilierul şcolar şi 
profesorul de sprijin. 
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Opţiunea 

investiţiei în 

resursa umană: 
 

2. Implicarea şcolii 
în proiecte care au 
ca scop prevenirea 

discriminării, 
promovarea 

drepturilor copilulu, 
facilitarea accesului 
la educaţie pentru 

copiii proveniţi din 
medii cu 

oportunităţi reduse 
 

- Încheierea unui protocol de 
colaborare cu Asociaţia ARES- EL 

în cadrul Proiectului „Educaţia 

incluzivă în şcolile prahovene” 

-Participarea unui numar de 25 
elevi la activitatile proiectului : 
caravana, seminarul si laboratorul 

EDIS 

2015-2017 
 

 
 

 
 

Consilier 
şcolar Director 

Coordonator 
programe şi 

proiecte 
Mediator 
şcolar 

Consiliul local  
Cabinetul şcolar 

de Asistenţă 
psihopedagogică 

 
 
 

1500€ 
 

Fonduri  
Buget local 

Venituri 
proprii 
 

-Dezvoltarea oportunităţilor 
de includere  pentru un 

număr de 25 de elevi cu 
oportunităţi reduse din şcoala 

prin participarea la 
activităţile proiectului 

Derularea programului „Scoală 

după şcoală” pentru ciclul primar 

şi gimnazial- perioada 2015-2018 
 

 

2015- 2018 Director 
Mediator 

şcolar 
 

 

CERC Boldesti- 
Scaeni 

OMV Petrom 
Cabinetul şcolar 

de Asistenţă 
psihopedagogică 

Finanţare 
Petrom 

40000€ 
 

 

-participarea unui număr de 
80 de elevi din ciclul primar 

şi gimnazial la activităţi de 
remediere şi efectuarea 

temelor(4 ore/zi) 
La disciplinele matematică, 
limba română, informatică, 

limba engleză 

Derularea programului „Grădiniţa 

estivală” pentru40 preşcolari în 

cadrul ProiectuluiEducaţia – un 

pas înainte pentru comunitate” 

finanţat de Petrom  

 

August 
2015- 2018 

 
 

Educatoare 
Asistent 

educaţional 
Director  
Mediator 

şcolar 
 

CERC Boldesti- 
Scaeni 

OMV Petrom 
 
 

Fonduri 
Petrom 

500€ 
Fonduri  
Buget local 

Venituri 
proprii 

Sponsorizări 
 

40 de elevi beneficiari ai 
programului 

frecvenţa şi rezultatele la 
învăţătură a elevilor rromi se 
va îmbunătăţi cu 20% 

- mai mare receptivitate şi 
apropiere din partea 

părinţilor  către grădiniţă 
- 40 de preşcolari vor realiza 
Progres în ceea ce priveşte 

respectarea unor reguli de 
igienǎ personală, de 

comportament, sociali-zare 
sau comunicare şi vor fi 
pregătiţi pentru clasa I 

Derularea în luna august în fiecare 

an a Clubului de vacanţa-

program de dezvoltare personală 

”la care participă 80 elevi – 5 

August 

2015- 2018 
 

Director 

Mediator 
şcolar 

Consilier 

OMV Petrom 

Cabinetul şcolar 
de Asistenţă 

psihopedagogică 

Fonduri 

Petrom 
1000€ 

 

-un progres calitativ şi 

cantitativ corespunzător 
fiecărui nivel de studiu. 
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grupe – (3 grupa ciclul primar, 2 
grupe ciclul gimnazial)în luna 

august –elevi  din proiect(2015-
2018) 

 şcolar 
educatoare 

 

 
 

  

- excursii pentru elevii cu 

rezultate deosebite în 

programele derulate 

August 

2015- 2018 
 

 

Mediator 

şcolar 
Consilier 

şcolar 
Profesori lb. 
romana, 

matematica 
 

 

OMV Petrom 

Cabinetul şcolar 
de Asistenţă 

psihopedagogică 
CERC Boldesti- 
Scaeni 

 

Fonduri 

Petrom 
 

12000€ 
 

- 80% dintre cursanţi vor 

participa la cursuri şi vor 
promova toate modulele 

- 80% dintre elevi  
înregistrează progrese la 
disciplinele la care aveau 

dificultǎţi- limba română, 
matematică, ( promovează 

examenele de corigenţǎ 
- 40 de copii români şi romi 
vor învăţa dreptul la egalitate 

şi nondiscriminare prin 
formarea unei atitudini de 

toleranţă şi valorizare 
pozitivă a diferentelor 

Domeniul 

resurselor 

materiale 

 

3. Organizarea unor 
acţiuni care să 
sprijine material şi 

financiar copiii din 
familii cu 

oportunităţi reduse 
 

- organizarea unei campanii „Toţi 

diferiţi toţi egali” care are ca 

obiectiv toleranţa faţǎ de copii, 
comportamentul nediscriminator 

-Club de dezbateri pe tema 
diversităţii, prevenirii discriminării 
şi a promovării toleranţei 

interculturale 

Anual( în 
luna de-

cembrie) 

Diriginţi, 
consilier 

şcolar, director 
adj. 

Coordonator 
programe şi 
proiecte 

Comisia pri-
vind drepturile 

copilului 

Cons. reprez. al 
pǎrinţilor, Cons. 

Local 
Primarie 

 

1000€ 
Venituri  

extrabugatare 
Sponsorizări 

Expoziţie de desene pe tema 
„Drepturile copilului”. 

Un numǎr din revista şcolii 
„Lumea Ta” va fi dedicat 

toleranţei şi va cuprinde 
articole scrise de elevii rromi 
20%din elevii rromi sunt 

implicaţi în aceste acţiuni 

- cooperarea permanentǎ între 
consilierul şcolar, profesor de 
sprijin, mediatorul scolar şi 

diriginţi/învǎţǎtori pentru 
integrarea în colectiv a elevilor cu 

nevoi speciale 

Permanent Responsabil 
comisie 
diriginţi 

Mediator 
scolar 

C.J.A.P. 
CSAP   Boldeşti 
Consilier pe 

proble-me romi 

 Fişe de observaţie pentru 
fiecare elev. 
Şedinţe individuale şi de 

grup. 



 

 

 47 

 - organizarea unei campanii cu 
scop umanitar: „Dǎruind vei 

dobândi…”, pentru ajutorarea 
copiilor sǎraci, la care sǎ participe 

toţi elevii şcolii 
 

semestrial Consilier 
şcolar, 

Director adj. 
Coordonator 

programe şi 
proiecte 
Responsabil  

Consilier rromi, 
Agenţi 

economici 
Asociaţia 

părinţilor 

200€ 
Venituri 

extrabugetare 

Bunurile donate vor fi oferite 
elevilor rromi din şcoalǎ. 

- 40 copii vor primi cadouri 

-Recompensarea elevilor rromi cu 
rezultate deosebite la învǎţǎturǎ şi 
acordarea de ajutoare materiale 

elevilor cu situaţie materiala 
precară 

 
 

permanent 
 
 

 
 

 

Director,Dir. 
adj  
diriginţi, 

Consilier. 
şcolar 

Consiliul reprez. 
al pǎrinţilor, 
Consiliul local  

Agenţi 
economici 

medicul de 
familie 

500€ 
Buget local 
Venituri 

extrabugetare
donaţii, 

sponsorizǎri 
Petrom 

 5  premii anuale pentru 
elevii rromi cu rezultate 
deosebite 

Participarea a 10 copii cu 
oportunitati reduse, dar cu 

rezultate scolare de exceptie 
în tabere gratuite 
Acordarea  de ajutoare 

pentru elevii cu situaţie 
materialǎ precarǎ 

(aprox.20elevi) şi rechizite 
tuturor elevilor de etnie 
rromǎ 

Domeniul relaţiilor 

comunitare 

 
4. Implementarea 
unor Programe 
destinate familiilor 
defavorizate, cu copii 
în risc de abandon 
şcolar 

-acordarea unui sprijin constant din 
partea cadrelor didactice elevilor cu 
probleme deosebite pentru integrarea 
în colectiv 
-club de dezbateri cu părinţii pe 
probleme de viaţă, probleme legate de 
comportamentul copiilor şi propuneri 
pentru îmbunătăţirea colaborarii dintre 
comunitatea rromă şi şcoală 

Permanent 
 
 
 
 
semestrial 

Director 
Cons. Şcolar 
Coordonator 
programe şi 
Proiecte 
 

Consiliul reprez. 
al pǎrinţilor, 
 C.J.A.P. 
Mediator şcolar 
Consilier rromi 
Diriginţi. 
CSAP   Boldeşti 

200€ 
Venituri 
extrabugetare 

Organizarea a două activităţi 
lunar de formare a 
pǎrinţilor(minim 10% din 
pǎrinţi consiliaţi) 
-o mai mare implicare a 
părinţilor în  problemele şcolii, 
participarea acestora la 
activităţile extraşcolare, 
participarea la şedinţele cu 
părinţii, implicarea directă în 
organizarea unor activităţi la 
nivelul şcolii 
 -10%parinti rromi implicaţi în 
problemele scolii); 
-părinţii cunosc mai bine 
problemele copiilor lor; 
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-copiii frecventează mai des 
şcoala, sunt mai receptivi , unii 
dintre ei şi-au înbunătăţit 
situaţia şcolară( reducerea cu 
20% a numărului de absenţe 
nemotivate) şi scăderea 
abandonului sub 2%); 
- o mai bună comunicare între 
părinţii români şi rromi şi copiii 
români şi rromi; 

- organizarea unei campanii de 
educaţie sanitară ex. „Pǎrinţi 

sǎnǎtoşi copii sǎnǎtoşi” care va 
consta în organizarea de întâlniri cu 
medicul şcolar şi asistenta socialǎ cât 
şi în prezentarea de produse de igienǎ 
perso-nalǎ şi a modului de folosire a 
acestora 

Anual Director 
Director adj. 
Diriginti  
Consilier şcolar 

Consiliul reprez. 
al pǎrinţilor, 
agenţi economici 
locali, medicul 
şcolar 

500€ 

Venituri 
extrabugetare 
Bugetul local 

35% din elevii şi pǎrinţii rromi 
vor participa la aceastǎ acţiune 
Crearea unor structuri formale 
şi informale de comunicare 
eficientă cu părinţii( consilieri 
săptămânale, şedinte lunare, 
lectorate, comunicare pe site-ul 
şcolii)  

Organizarea unor programe de 
educaţie civică pentru pǎrinţi 

- lectorate: dreptul de a 
participa,calitatea de pă-

rinte,avantajul frecventării 
şcolii,comunicare,implicare în 
comunitatea locală 

 

Anual Consilir şcolar  
Consilier pe 

proiecte şi 
programe 

 Director adj. 

Cons. reprez. al 
pǎrinţilor, firma 

Colgate, agenţi 
economici 

locali, 

300€ 

Fonduri 

Petrom 

Fonduri 

Asociaţia 

parniţilor 

-şedinţe de consiliere 
săptămânale 

-35% din părinţi vor 
participa la aceste acţiuni 

acestia schimbându-şi 
percepţia faţă de valorile 
promovate de şcoală 
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Ţinta 3 Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul promovǎrii imaginii şcolii  

Obiective:O4, O5, O6 

 Argument: Constituitǎ ca un sistem deschis, şcoala trebuie sǎ rǎspundǎ necesitǎţilor sociale, exigenţelor comunitǎţii din care face parte, sǎ dezvolte şi sǎ 

menţinǎ legǎturile cu parteneri sociali şi autoritǎţile. Managementul relaţional considerǎ partenerii educaţionali drept o soluţie optimǎ pentru problemele cu 

care se confruntǎ învǎţǎmântul. 

Opţiune strategicǎ Acţiuni concrete de realizare  Termen 

de 

finalizare 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Costuri Rezultate aşteptate (indicatori de 

performanţǎ) 

1Opţiune 

curricularǎ: 
1.Abilitarea cadrelor 

didactice pentru o 
comunicare eficientă 
cu părinţii 

 
 

 
Domeniul resursei 

umane 

2 Promovarea unor 
strategii de 

diseminare a 
rezultatelor şcolii şi 
de reprezentare a 

şcolii în comunitate 
 

- 1nformarea şi motivarea 

personalului pentru promovarea 
unei atitudini deschise faţǎ de 

comunitate 
 

permanent 

 

Director 

Consilier 
şcolar 

 
 

Asociaţia 

pǎrinţilor 
Comisia de 

asistenţă 
socială 

500€ 

Venituri 
extrabuget

. 
 

Program de consultaţii cu pǎrinţii 

acordat de învǎţǎtori şi diriginte, cel 
puţin o orǎ/ săptămână. 

 
 

-elaborarea de programe de 
asistenţă pentru crearea în 

familie a unui mediu favorabil 
învăţării 

Sep.2015 
 

Director 
Consilier 

scolar 
 

Consiliul 
reprezentativ 

al părinţilor 

Buget 
local 

 

Sedinţe de consiliere pentru elevi şi 
părinţi, una pe săptămână 

 
 

Proiectarea unor forme de 

comunicare cu părinţii privind 
programa şcolară ,progresul 
elevilor. 

Organizarea de seminarii 
metodice cu participarea 

cadrelor didactice ,părinţilor şi a 
liderilor de opinie din 
comunitate 

Publicarea unor articole în presa 
locala şi site-ul şcolii 

Realizarea unor materiale 
promoţionale despre şcoală 
pliante, prezentări PPT) 

semestrial 

 
 
 

 
 

 
semestrial 
 

 

Director 

Consilier 
scolar 
 

 
 

 
Consilier 
scolar 

Responsabil 
p[roiecte si 

programe 
educative 
 

Asociaţia 

pǎrinţilor 
CSAP 
Boldeşti 

 
 

 
Asociaţia 
pǎrinţilor 

CSAP 
Boldeşti 

 

Venituri 

proprii 
 
 

 
 

 
Venituri 
proprii 

Crearea unor structuri formale şi 

nonformale de comunicare eficienta cu 
părinţii 
 

 
-prezentari PPT 

- 1 articol în presa locala şi site-ul 
şcolii semestrial 
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2Opţiunea relaţiilor 

comunitare : 

3  Atragerea 
pǎrinţilor şi a 

comunitǎtii locale,  
în paticiparea şi 
susţinerea vieţii 

şcolare ca parteneri 
educaţionali 

 

- redimensionarea parte-
neriatului şcoalǎ-pǎrinte-elev, 

bazat pe spiritul cooperant, 
pragmatic, deschis spre ceea ce 

înseamnǎ valoare 

Sept-
Nov.2015 

 
 

Director 
Director adj. 

Coordonator 
proiecte şi 

programe 

Asociaţia 
părinţilor 

 
 

200€ Implicarea a cel puţin 40% din pǎrinţi 
în activitǎţile extracurriculare şi în 

rezolvarea problemelor administrative 
la nivelul şcolii. 

-identificarea nevoilor de 
educaţie ale comunităţii 

-elaborarea ofertei şcolare în 
acord cu nevoile de educaţie şi 
consultarea părinţilor în alegerea 

opţionalelor 

Dec.2015-
Feb.2016 

 
 

Consiliul 
pentru 

curriuculum 

Consiliul 
reprezentativ 

al pa-rinţilor 

 Participarea la alcǎtuirea ofertei 
educationale 

Implicarea a cel puţin2/3 din părinţi în 
adoptarea CDS, la fiecare clasă. 

4Creşterea gradului 
de implicare a 

partenerilor în 
procesul de instruire 
 

- atragerea unor donaţii şi 
sponsorizǎri 

iunie.2016 Director 
Director adj. 

Consiliul 
local 

Comitet de 
pǎrinţi 
Agenţi 

economici 

300€ 
Venituri 

extrabuget 
Buget 
local 

15 burse de merit si de performanţă 
acordate de Primărie şi cel puţin 3 

burse acordate de agenţii economici 
din zonǎ elevilor cu rezultate deosebite 

-Realizarea unor programe 
comune de formare a cadrelor 

didactice, părinţilor şi alţi 
reprezentanţi ai comunitătii 
pentru comunicare,negociere şi 

participare 
 

Sept.2015 
 

Director 
Coordonator 

de proiecte şi 
programe 
CSAP- 

Boldesti 
 

Consiliul 
local 

Agenţi 
economici 
Consiliul 

reprezentativ 
al pă-rinţilor 

150€ 
Buget 

local 
Venituri 
extrabuget 

 

Se va realiza cel puţin o acţiune pe 
semestru 

Îmbunătăţirea comunicării, a încrederii 
şi a înţelegerii, a solidarităţii şi a 
toleranţei reciproce interetnice  

-implicarea a cel puţin 10 părinţi rromi 
în organizarea activităţilor 

5Constituirea de 

parteneriate formale 
şi informale în 
vederea implicării 

elevilor şi părinţilor 
în rezolvarea unor 

probleme comunita-
re şi prin oferirea de 
servicii comunitare 

 

Elaborarea şi derularea unor 

proiecte în parteneriat(cel puţin 
unul pe an): 
-Partenereiat cu Teatrul Toma 

Caragiu Ploieşti 

2015-2016 

 

Director 

Coordonator 
de proiecte şi 
programe 

Consiliul 

Local 
Primărie 
 

Venituri 

proprii 

- facilitatea accesului liber la educaţie 

şi la exprimare a copiilor şi tinerilor 
prin intermediul activităţilor multi-
culturale şi educative în spiritul 

respectului faţă de diversitate 

- Derularea Proiectului –

Educaţia un pas înainte pentru 

comunitatea din Boldeşti- 

Scăeni( perioada 2014-2017) 

Iunie2015- 
iunie.2017 

 
 

Director 
Consilier 

şcolar 
 

Coordonator 

Centrul 
Rromilor 

Amare 
Romentza 

OMV Petrom 

Sponsori 
zări 

2000€ 
 

 

- Se vor realiza cel puţin 2 activităţi 
interculturale pe semestru 

Frecvenţa elevilor din ciclul primar se 
va îmbunǎtǎţii cu 30% 
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6.Promovarea 

parteneriatului 
educaţional şcoală- 

familie- comunitate 
locală 

programe şi 
proiecte 

Poliţist de  
Proximitate 

 

Consiliul 
Local 

 

-Proiecte de educaţie ecologică  
- Proiectul naţional „Tara lui 

Andrei” 

 

2015-2017 Director 
Director adj. 

Coordonator 
proiecte şi 
programe 

Firma 
VEOLIA 

SA. 
OMV Petrom 

Venituri 
proprii 

 
 

Responsabilizarea elevilor şi a 
comunităţii locale faţă de mediu, 

curăţenie 
 
 

Proiectul educaţional 

”Trăieşte de nota 10!” derulat 
în partenriat cu Asociaţia 

RESPIRO 
Bucureşti(2015-2017) 

2015-2017 Director 

Director adj. 
Coordonator 

proiecte şi 
programe 
 

Asociaţia 

Respiro 

Sponsoriz

ări 
 

Responsabilizarea elevilor şi a 

comunităţii locale privind grija pentru 
sănătate(200 elevi participanţi) 

Promovarea şi formarea unui stil de 

viaţă sănătos în rândul copiilor şi 

tinerilor 

-Realizarea în parteneriat cu 
Poliţia locala a unor programe 

de prevenire a deligvenţei 
juvenile,” Copilul şi legea” 

,planuri de acţiune în vederea 
asigurării securi-tătii elevilor şi 
personalului şcolii,a educaţiei 

rutiere, civice,întărirea stării de 
disciplină şi de reducere a 

abandonului şcolar 

Anual 
 

Director 
Director adj. 

Coordonator 
proiecte şi 

programe 
 
 

Consiliul 
local  

 
Poliţie localǎ 

Poliţia de 
proximita 
te 

 

200€ 
 

-Diminuarea cu50% a numărului de 
comportamente violente sau a 

gravităţii acestora 
 

 

-Colaborarea cu Casa de cultură 
Scăeni, Palatul copiilor Ploieşti 

în vederea revigorării formaţiilor 
artistice: dansuri populare,grup 
folcloric, trupa de dans modern, 

dans sportiv 

Anual Director 
Director adj. 

Coordonator 
proiecte şi 
programe 

 

 Casa de 
cultură 

Boldeşti- 
Scăeni 
 

100€ 
Venituri 

extrabuget 
Buget 
local 

Sponsoriz
ări 

Pregătirea formaţiilor artistice: echipa 
de dansuri populare şi trupa de dans 

modern pentru participarea la 
Festivaluri şi concursuri judeţen-  
Incheierea unui parteneriat  cu Casa de 

cultură 
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Ţinta 4 – Modernizarea  bazei materiale a şcolii şi dotarea cu echipamente de ultimă generaţie pentru a asigura un învăţământ de 
calitate 

Obiective:O1, O4 

Argument: Pentru ca şcoala sǎ fie realmente un factor de progres social, ea trebuie sǎ ţinǎ pasul cu viaţa care înseamnǎ evoluţie, schimbare şi înnoire astfel 

încât ceea ce era bun în sistemul de învǎţǎmânt acum 20 de ani nu mai putem crede cǎ va fi bun şi azi. Pentru a face învǎţǎmânt de calitate este nevoie de o 

dotare adecvatǎ. 

 

Opţiune 

strategicǎ 

Acţiuni concrete de realizare  Termen de 

finalizare 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse Rezultate aşteptate (indicatori de 

performanţǎ) 

Domeniul 

relaţiilor 

comunitare 

Implicarea 
comunităţii locale 

în acţiuni de 
modernizare a 
bazei materiale a 

şcolii 
 

 

Colaborarea cu autorităţile 
locale în ceea ce priveşte 
repartizarea şi utilizarea 

fondurilor pentru amenajarea 
spatiilor  şcolare , funcţionarea 

şi întreţinerea acestora 
-atragerea unor surse financiare 
în vederea extinderii corpului 

de şcoală din PJ cu încă 4  săli 
de clasă pentru ciclul primar 

Sep.2015-
sep 2020 
 

 
 

 
 
 

Consiliul de 
administraţie 
al şcolii 

Director 

Consiliul 
Local 
 

 
 

 
Firme de 
proiectare  

Firme de 
construcţie 

670.000 lei 
(16000€) 
 

 
 

 
150.000€ 
Fonduri 

europene 
 

- Construcţia unui corp de clădire cu 4 
săli de clasa pentru ciclul primar 
 

  
 

 
-amenajarea cabinetelor şcolare: limba 
română, limbi străine, istorie, 

geografie 
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Domeniul resur-

selor materiale 

Crearea unui 
mediu educaţional 

modern prin 
utilizarea unor 
resurse materiale şi 

informaţionale de 
calitate 

 

Lucrari de investiţie 
-construcţia unui corp de  

şcoală 
-reevaluare lucrări 

-organizare licitaţie 
-începerea lucrărilor 
 

înfiinţarea şi dotarea unui 
cabinet multimedia 

Sep.2017- 
sep 2020 

 
 

 
 
 

Director 
 

Consiliul 
Local 

OMV 
Petrom 

90000€ 
Fonduri 

europene 
Fonduri 

Petrom 
Buget local 
Sponsorizări 

 
 

 

corp de clădire cu 4 săli de clasa 
pentru ciclul primar 

Cabinet dotat la standarde europene:  
-calculatoare 

-videoproiector 
-mobilier adecvat 
-home cinema 

-videotecǎ 
-DVD player 

-echipamente audio 

- realizarea unei biblioteci 

moderne, informatizatǎ şi cu 
salǎ de lecturǎ 

Sep.2016- 

Sep.2019 

Responsabil 

achizitii 
publice 
Administrator 

financiar 
Director 

Bibliotecar 

Consiliul 

local 
Comitet 
de pǎrinţi 

Agenţi 
economici 

5000€ 

Buget local 
Venitur 
extrabugetare 

Donaţii 
Sponsorizǎri 

Îmbunǎtǎţirea fondului de carte al 

bibliotecii cu cel puţin 500 de volume. 
Dotarea sǎlii de studiu cu calculator şi 
mobilier adecvat. 

- amenajarea la standarde 
superioare a cabinetelor de 

istorie,geografie, limba si 
literatura romana,limbi straine 
şi laboratoarele de fizicǎ, 

chimie şi biologie pentru a 
asigura o pregǎtire teoreticǎ şi 

practicǎ de calitate. 
 
 

-schimbarea tamplariei din 
lemn cu tip PVC la salile de 

clasă şi grupurile sanitare 
 
 

 

 
Sept.2017- 

sept 2019 
 
 

 
 

 
 
 

Sept.2016 
 

 
 
 

 

Cons.de 
administraţie 

Director 
Responsabil 
achizitii 

publice 
Administrator 

financiar 
 
 

Responsabil 
achizitii 

publice 
Administrator 
financia 

 

Consiliul 
local 

Agenţi 
economici 
Asociaţia 

părinţilor 
 

 
 
 

Consiliul 
local 

 
 
 

 

4000€ 
Buget local şi 

judeţean 
Venituri 
extrabuget. 

 
 

 
 
 

3000€ 
Buget local 

 
 
 

 

-mobilier adecvat 
-calculatoare conectate la internet 

-aparaturǎ de laborator 
Achiziţionarea a: 
-4 table interactive 

-4 videoproiectoare 
-softuri educaţionale 

-studierea a cel puţin trei oferte şi 
stabilirea celui mai bun raport calitate/ 
preţ 

-12 Sali de clasa, 4 laboratoare, sala de 
sport  cu ferestre si uşi tip termopan 

 
 
 

 



 

 

 54 

 
Schimbarea mobilierului şcolar  

în salile de clasa şi laboratoare 
 

 
 
Montare sisteme de aer 

condiţionat în toate sălile de 
clasă 

 
Amenajarea curtii şcolii în 
colaborare cu copiii şi parinţii 

 
Sept.2016 

 
 

 
 
Sept. 2017 

 
 

 
Sept. 2017 
 

 
Responsabil 

achizitii 
publice 

 
 
Administrator 

financiar 
 

 
Responsabil 
achizitii 

publice 
 

 
Agenţi 

economici 
 

 
 
Asociaţia 

parinţilor 
 

 
Asociaţia 
parinţilor 

 
10000€ 

Venituri 
proprii 

Buget local 
 
5000€ 

Venituri 
proprii 

Buget local 
Sponsorizari 

 
-mobilier modern si modular în toate 

salile de clasă 
 

 
- Sali de clasa dotate cu aer 
condiţionat 

 
 

 
-7Banci noi, 
- plante,picturi ale elevilor 

 
 

 
 
 

 

 
 

Director, 
Profesor Petcu Ioana 

 

 


