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1.ARGUMENT
Integrarea României în Uniunea Europeană a generat pe lângă noi oportunităţi şi alte cerinţe în
domeniul educaţiei şi formării continue. Educaţia şcolară a devenit în mod evident o prioritate, deoarece
România trebuie să fie un partener credibil şi valabil în domeniul educaţiei şi formării profesionale la
nivel european.
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 Umiunea Europeană pot dispărea doar printr-o abordare realistă a
fenomenului educaţional la nivel naţional şi la nivel local, în fiecare unitate şcolară.
Avem de a face cu un nou tip de elevi care necesită un alt tip de abordare. Elevul trebuie îndrumat cu
blândeţe, răbdare şi profesionalism până când reuşeşte să-şi dezvolte o gândire creativă, până când se
simte pregătit şi capătă curajul să-şi găsească propriile soluţii la problemele cu care se confruntă.
Pezentul Plan de Dezvoltare Instituţională are drept prioritate atragerea elevilor spre studiu,
dezvoltarea unei gândiri creative a acestora, prin asigurarea calităţii procesului instructiv – educativ, în
concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului românesc în Uniunea Europeană. Punctele de
plecare şi de referinţă ale oricărui P.D.I. sunt acelea ca învăţământul trebuie să joace un rol fundamental
în consacrarea unei economii globale, a unei societăţi globale a cunoaşterii şi a unei societăţi a învăţării
pe tot parcursul vieţii.
În mod deosebit învăţarea pe tot parcursul vieții trebuie abordată ca o necesitate obiectivă absolută
impusă de apariţia unei economii bazate pe cunoastere. Specializarea extremă şi perfecţionarea continua
devin un factor determinant în crearea bunăstării bazata pe tehnologii performante. Dezvoltarea durabilă
şi progresul general al omenirii pot fi susţinute numai de un sistem de educaţie performant şi flexibil.
Progresul înseamnă schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova.
Acest factor merge ‘mână în mână’ cu disponibilitatea de a coopera, deoarece într-o societate europeană
trebuie să ştii să lucrezi în echipă. Şcoala poate îndeplini această misiune dacă elevul care parcurge
învăţământul obligatoriu învaţă pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalităţi: învaţă pentru a şti,
învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trai decent şi sigur în societate şi în orice tip de
comunitate. Dezideratul scolii pe care o reprezint este un învăţământ cu standarde ridicate de calitate.
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CONTEXT LEGISLATIV
Legile şi documentele care stau la baza elaborării P.D.I.
Acest Proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput în conformitate cu următoarele acte
normative:
• Legea Educației Naționale Nr. 1/2011,
• Regulamentul de organizare si functionare a unităților de învățământ preuniversitar, anexa la
O.M.E.N.C.Ș nr. 5079/31.08.2016;
• Ordin 4619/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de
Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;
• Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• LEGE-CADRU Nr. 153/ 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
• OMENCȘ nr.3191/2019 privind structura anului şcolar 2019-2020;
• ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a
personalului din învățământul preuniversitar;
• Legea privind Asigurarea Calităţii în Educaţie - O.U.G. nr. 75/2005 cu modificările şi completările
ulterioare.
• ORDIN Nr. 5090/2019 din 30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi
şcolarizaţi în unităţile de 5 învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020 – 2021
• Hot. Guv. Nr. 169/2019 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului
standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de
stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza
costului standard per elev/preșcolar
• LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informațiile de interes public
5

I. PREZENTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr. 142
Adresa: Str. Centurii nr. 4, Sector 6, Bucureşti
Cod poştal: 061181
Telefon: 021.430.05.11 Fax: 021.430.05.11
E-mail: scoala142@yahoo.com
Site web: www.scoala142.ro
Facebook: Scoala nr. 142 oficial
Mijloace de transport: autobuze: 136, 236, 336; troleibuze: 61, 62
Metrou: staţia Lujerului

I.1. SCURT ISTORIC
Şcoala Gimnazială Nr. 142 este amplasată în Cartierul Militari şi funcţionează din anul
1977 – 1978.
Primii doi ani de activitate s-au desfăşurat în alte locaţii: Liceul Teoretic „Tudor
Vladimirescu”; Şcoala Nr. 157 şi Şcoala Nr. 174.
Începând din anul şcolar 1979 – 1980, şcoala a avut o clădire proprie, cea actuală, în str.
Centurii Nr. 4, sector 6 – Bucureşti.
În scurt timp Şcoala Nr. 142 a devenit cea mai mare unitate din Bucureşti cu peste 4500
de elevi, care învăţau în 4 schimburi.
După revoluţie în urma construirii unei noi unităţi şcolare în zonă, numărul de elevi s-a
împărţit la 2 ajungând la aproximativ 2000. Aceştia îşi desfăşurau activitatea în 2 schimburi. Din
cauza scăderii natalităţii precum şi a schimbării de domiciliu a multor familii din circa noastră
şcolară numărul de elevi s-a micşorat constant cu 30 – 40 de elevi pe an.
Astăzi, Şcoala Gimnazială Nr. 142 este o unitate apreciată în cartier pentru rezultatele
înregistrate de către elevi la olimpiadele şi concursurile şcolare, la examenul de Evaluare
Națională, şcoala evidenţiindu-se prin formarea unor personalităţi: profesori, medici, jurişti,
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manageri, artişti, sportivi de performanţă, dar şi pentru calitatea profesională şi competenţa
dascălilor ei. Foşti elevi ai şcolii au devenit astăzi membrii ai corpului nostru didactic.
Accesul către şcoală, cu mijloacele de transport în comun (autobuz, troleibuz şi metrou),
este uşor din orice zonă a capitalei.

Sloganul şcolii este „Vrei să ai succes în viaţă? Alege Şcoala Nr.
142!”
Normele, valorile, reprezentările, credinţele conducătoare, înţelesurile şi accepţiunile
dominante în decodarea conceptelor fundamentale (educaţia şcolară, satisfacerea nevoilor şi
intereselor elevilor, răspunsul la nevoile sociale şi comunitare) sunt cuprinse în Regulamentul
intern, elaborat pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul
preuniversitar de stat, avizat de Consiliul de Administraţie al şcolii şi aprobat de Consiliul
Profesoral.
CARE ESTE SENSUL EXISTENŢEI NOASTRE?
Școala Gimnazială Nr. 142 fiind o instituţie specializată, cu misiunea directă în educaţie în
cadrul comunităţii, îşi propune:
•

să confere competenţe pentru culegerea şi gestionarea eficientă a informaţiei;

•

să instrumenteze dezvoltarea capacităţilor de interpretare, extrapolare, utilizare şi comunicare a
informaţiei;

•

să dezvolte capacităţi şi abilităţi performante, necesare în învăţământul liceal;

•

să formeze şi să dezvolte competenţe necesare construcţiei, integrării rapide şi eficiente în viaţa
privată, economică, culturală, politică şi socială, în beneficiul individului şi comunităţii locale,
naţionale şi internaţionale.

I.2. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
Cultura organizațională este caracterizată printr-un ansamblu de trăsături având ca valori
dominante cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, ataşament faţă de
profesie, entuziasm şi dorinţa de afirmare. Sunt însă şi cazuri de individualism, competiţie, rutină,
conservatorism şi automulţumire.
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Ne dorim ca trăsăturile dominante în şcoala noastră să fie cooperarea, munca în echipa,
respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare. Climatul
organizaţiei şcolare vrem să fie deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Relaţiile dintre cadrele
didactice să fie deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.
Tipul dominant de cultură pentru organizația noastră este cultura de tip sarcină. Sarcinile sunt
distribuite în raport cu potențialul membrilor organizației, urmărindu-se valorificarea optimă a acestuia.
Relaţiile interpersonale existente permit manifestarea unor valori precum cooperarea, munca în echipă,
respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, dorinţa
de afirmare.
Cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în
valoare CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE, construind şi
realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului lor de pregătire. Managementul este unul
transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în oameni, în capacitățile lor creative și de
autocontrol.
Pe baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Invăţămant Preuniversitar care
reglementeaza drepturile și obligațiile beneficiarilor primari ai educaţiei şi ale personalului din unităţile
de învăţământ, precum şi a contractelor colective de muncă aplicabile, a fost elaborat Regulamentul de
Ordine Interioară care cuprinde norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice şi personalului
nedidactic, respectiv, prevederi referitoare la condiţiile de acces în unitatea de învăţământ pentru
elevi,părinţi, tutori sau susţinători legali, cadre didactice şi vizitatori.
Analiza culturii organizaţionale
•

Bine precizată şi echilibrată;

•

Organigrama şcolii funcţională;

•

Structura compartimentală adecvată.
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I.3. OFERTA EDUCAŢIONALĂ
Resursele curriculare de bază există şi sunt bine valorificate în procesul instructiv-educativ.
Oferta educaţională este bine structurată şi în concordanţă cu resursele umane, materiale, nevoile
educaţionale ale elevilor şi comunităţii. Oferta este individualizată la nivel instituţional.
Procesul instructiv-educativ se desfăşoară într-o ambianţă corespunzătoare atât din punct de
vedere al aspectului estetic interior al şcolii cât şi din punct de vedere al relaţiilor interumane. Elevii
provin dintr-un mediu social eterogen şi ca urmare şcoala se confruntă cu unele probleme generate de
acest lucru (părinţi şomeri, familii dezorganizate, copii orfani, grupurile de cartier, etc.)
Personalul didactic de care dispune şcoala este în totalitate calificat, cu o înaltă pregătire şi
dăruire profesională. Demersul didactic este activ, modern şi are în centrul său elevul.
Echipa managerială a şcolii are în vedere eficientizarea activităţii în planul organizării şi
proiectării, transformarea controlului într-o acţiune de consiliere, participarea la acţiunile şi programele
de formare a managerilor din sistemul de învăţământ, realizarea parteneriatului pentru educaţie precum
şi atragerea unor surse de finanţare extrabugetare.
În ceea ce priveşte circuitul informaţional se urmăreşte:
•

Asigurarea unei evidenţe stricte a documentelor informaţionale;

•

Identificarea principalelor deficienţe (distorsiuni, filtraj, supraîncărcarea canalelor
informaţionale);

•

Corelarea circuitului informaţional cu cel decizional;

•

Realizarea unei bune coordonări între segmentele sistemului managerial.

II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN
II.1. CONTEXT EUROPEAN
În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene s-au produs progrese susţinute în realizarea efectivă a
unui spaţiu european extins al educaţiei, în perspectivele cerinţelor societăţii și economiei bazate pe
cunoaștere. Astfel, contextul European actual oferă o serie de documente de referinţă, cu rol important în
regândirea, reorganizarea și armonizarea sistemelor de învăţământ, din perspectiva asigurării calităţii
educaţiei și a mobilităţii profesionale și de studiu.
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Reforma curriculară – a programei școlare și, deci, a întregii viziuni asupra sistemului de
învăţământ – a constituit unul dintre cele mai controversate procese de schimbare care s-au produs în
învăţământul românesc după decembrie 1989.
Documentele europene cu impact și implicaţii semnificative asupra schimbărilor introduse în
sistemul de învăţământ românesc sunt Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii
Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi și Cadrul
European al Calificărilor (European Qualifications Framework – EQF). Acestea au rol de repere
decizionale majore pentru fundamentarea procesului de reformare a învăţământului preuniversitar din
România și pentru faptul că sunt direct asociate cu strategia educaţiei permanente.
Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind competentelecheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi conturează, pentru absolvenţii învăţământului
obligatoriu, un „profil de formare european” structurat pe opt domenii de competenţă. Competenţele
sunt definite ca ansambluri de cunoștinţe, deprinderi și atitudini care urmează să fie formate până la
finele școlarităţii obligatorii. Structurarea acestor competenţe-cheie se realizează la intersecţia mai
multor paradigme educaţionale și vizează atât domenii „academice” (de exemplu Comunicarea sau
competenţele în Matematică, știinţe și tehnologie), precum și aspecte inter- și trans- disciplinare,
metacognitive, realizabile prin efortul mai multor arii curicuare.
II. 2. CONTEXT NAŢIONAL
Premisa politicii Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind descentralizarea este consistentă.
Diagnoza este structurata pe zone critice, care devin si principalele domenii în care va acționa strategia
de descentralizare. Aceste domenii sunt:
a) Curriculum:
• Curriculum la decizia şcolii (CDŞ), redus ca pondere faţa de nevoile si interesele comunităţii
locale;
• CDŞ structurat mai ales pe nevoile cadrelor didactice şi nu ale comunităţii (elevi, parinţi, agenţi
economici etc.);
• Rolul redus al structurii-expert de la nivel central (ex. Consiliul Naţional pentru Curriculum);
• Alocarea centralizată a resurselor pentru manualele şcolare, ceea ce duce, în unele cazuri, la
primatul preţului în faţa calităţii;
• Necorelarea activităţii celor doua structuri-expert de la nivel central (CNC şi Consiliul National
pentru Aprobarea Manualelor - CNAM ) şi, adăugam noi, între acestea şi Serviciul Naţional de
Evaluare si Examinare (SNEE).
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b) Conducere şi administrare:
•

Necorelarea finanţării şcolii cu obiectivele locale de dezvoltare a comunităţii;

•

Administrarea curenta a patrimoniului si a fondurilor şcolii în afara acesteia, la nivelul consiliilor
locale;

•

Comunitatea este subreprezentată în consiliile de administraţie (CA) ale unitaţilor scolare;

•

Directorul este numit exclusiv pe filiera ierarhică - de către I.S.M.B. sau M.E.C..;

•

Legislaţia, adoptată în 2004, care modifică această situatie, schimbând, printre altele, structura
Consiliului de Administratie (CA) şi modul de numire a directorului, nu şi-a produs încă efectele
Se adaugă recentele măsuri iniţiate prin Ordonanţa de Urgenţă 49/2014, cu noutăţi privitoare la
componenţa CA;

•

Se încalcă separarea funcțiilor "deliberativă" şi "executivă", prin faptul ca directorul şcolii este şi
presedintele CA.
c) Resursele umane:

•

Cadrul legislativ restrictiv privind salarizarea şi normarea personalului didactic;

•

Centralizarea formarii şi dezvoltării profesionale a personalului şi necorelarea ei cu nevoile şi
interesele beneficiarilor.
d) Politicile de finanţare:

•

Imposibilitatea finanţării coerente, pe baza de formule şi standard, din cauza constrângerilor
legislative;

•

Circuitul încă greoi de finanţare a unităţilor şcolare;

•

Metodologia de calcul a costurilor-standard nu ia în considerare criteriile de calitate şi de
performanţă educaţională;

•

Sistemul de culegere, prelucrare şi transmitere a datelor nu este suficient de credibil şi de eficient
pentru a oferi o baza obiectivă procesului decizional.
În afara domeniilor menţionate, orice proces de descentralizare mai afectează, cu siguranţă şi alte
domenii ale educaţiei şi al vieţii şcolare cum ar fi:

•

Sistemele de management al calitaţii (inspecţie, control şi asigurare a calitaţii);

•

Alegerea metodologiei didactice şi a auxiliarelor curriculare - inclusiv TIC;

•

Fluxurile de elevi - mai ales modul de trecere de la un ciclu şcolar la altul şi de transfer de la o
unitate şcolară la alta;

•

Inspecţia şcolară - sub diferitele ei tipuri şi forme.
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Toate aceste domenii sau subdomenii au fost luate în vedere în momentul elaborarii Strategiei de
descentralizare a învatamântului preuniversitar. Pornind de la situaţia existent, aceasta îşi
propune obţinerea unor rezultate şi efecte durabile la nivelul sistemului şcolar:
•

Eficientizarea activitaţii şi creşterea performanţelor;

•

Democratizarea sistemului educaţional;

•

Transparenţa decizională;

•

Creşterea calităţii şi relevanţei ofertei educaţionale;

•

Stimularea inovatiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice.

II. 3. CONTEXT LOCAL
• Relaţii cu comunitatea
Colaborarea cu autorităţile locale este bună, apreciem programele acestora şi participăm la
acestea. Formaţiile artistice şi sportive ale şcolii au participat la activităţile iniţiate de Primăria sector 6
şi Primăria Municipiului Bucureşti, cu prilejul diferitelor evenimente culturale .
Relaţia de colaborare s-a comncretizat în solicitarea/alocarea fondurilor pentru cheltuielile
materiale. Reprezentanţii desemnaţi prin hotărârea Primăriei, au fost implicaţi în activităţile CEAC şi ale
CA. Implicarea părinţilor în activitaţile manageriale este foarte bună, având o buna relaţionare cu
Comitetul Reprezentativ al Părinţilor. Există disponibilitate din partea cadrelor didactice în ceea ce
priveşte asistenţa acordată părinţilor.
Există şi părinţi care manifestă dezinteres faţă de şcoală. Un rol important în contracararea
acestor disfuncţionalităţi îl are profesorul pshihopedagog din şcoală şi profesorii de religie.
Resursele educaţionale se regăsesc, în mod firesc, la nivelul şcolii şi constau, în principal, în
cursurile desfăşurate, dar şi în activităţile extracurriculare. Multe dintre acestea din urmă se derulează în
parteneriat cu instituţii importante ale comunităţii locale: Teatrul Masca, Primăria sector 6, Primăria
Municipiului Bucureşti, Muzee, Biblioteca Centrală Universitară, Biblioteca Națională a României,
Biserica. Nu există conflicte între Şcoală şi comunitate, dimpotrivă se constată o bună colaborare între
şcoală şi reprezentanţii Primăriei şi între şcoală şi Biserică.
Școala deserveşte nevoile comunităţii, identificând nevoile comunitătii, analizand resursele
educaţionale din comunitate prin consultarea părinţilor la stabilirea curriculumului la decizia şcolii şi a
programului şcolar al elevilor, eleborând apoi politici educaţionale.
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III. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN
III.1. INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV
A. POPULAŢIA ȘCOLARĂ:
Dinamica învăţământului în ultimii ani şcolari
Nr.
Nr. Elevi înscrişi
Crt.
2015/2016
2016/2017
2017/2018
Pregat.
4 clase
4 clase/
4 clase/
123 elevi
132 elevi
122 elevi
I
4 clase/
4 clase /
4 clase/
119 elevi
124 elevi
131 elevi
II
3 clase/
4 clase/
4 clase /
97 elevi
123 elevi
123 elevi
III
2 clase/
3 clase/
4 clase /
61 elevi
97 elevi
116 elevi
IV
4 clase/
2 clase/
3 clase /
103 elevi
63 elevi
101 elevi
V
2 clase/
3 clase/
2 clase/
67 elevi
102 elevi
60 elevi
VI
2 clase/
2 clase/
3 clase/
58 elevi
65 elevi
90 elevi
VII
2 clase/
2 clase/
2 clase/
54 elevi
58 elevi
80 elevi
VIII
2 clase/
2 clase/
2 clase/
53 elevi
52 elevi
53 elevi
TOTAL
25 clase/
26 clase/
28 clase/
735 elevi
816 elevi
856 elevi
Admiterea în învăţământul liceal
Anul scolar
Nr. elevi
absolvenți
2016-2017
52
2017-2018
55
2018-2019
53
2019-2020
81

%
100%
100%
100%
100%

2018/2019
4 clase/
98 elevi
4 clase/
124 elevi
4 clase/
132 elevi
4 clase /
120 elevi
4 clase /
116 elevi
3 clase/
95 elevi
2 clase/
62 elevi
3 clase/
89 elevi
2 clase/
54 elevi
30 clase/
889 elevi
Nr. elevi admiși
în licee
51
54
51
78

2019/2020
4 clase/
99 elevi
4 clase/
102 elevi
4 clase/
127 elevi
4 clase/
133 elevi
4 clase/
121 elevi
4 clase/
99 elevi
3 clase/
87 elevi
2 clase/
62 elevi
3 clase/
81 elevi
32 clase/
911 elevi

%
98.87%
98.18%
96,22%
96,29%

B. INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE MATERIALE
• Numărul elevilor în anul şcolar 2019 – 2020 este de 911, din care 582 la învăţământul primar şi
329 la învăţământul gimnazial;
•

Nu avem elevi în situaţie de abandon şcolar;

•

Şcoala dispune de elevi cu performanţe deosebite;

•

Cadre didactice bine pregătite, cu multă experienţă;

•

Infrastructură corespunzătoare;
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•

Mediu educaţional atractiv;

•

Rezultate bune la Testele Naţionale;

•

Biblioteca şcolii are peste 15700 de volume, venind în sprijinul elevilor în parcurgerea
programei şcolare;

•

Existenţa Planului Managerial la nivelul şcolii şi la nivelul fiecărei comisii metodice;

•

Consiliul elevilor îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului propriu;

•

Colaborarea bună cu autorităţile locale;

•

Colaborarea bună cu ONG-uri locale;

•

Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru învăţarea limbilor străine prin
implicarea acestora în proiecte internaţionale diverse.

C. INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE
1. PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE
Nume şi prenume director: IOANA IONICA, grad didactic I, vechime în învătământ 17 ani ( la 1
septembrie 2020), titulară la Școala Nr. 142, modalitatea de numire în functie CONCURS, fiind
director din anul 2009.
Nume şi prenume director adjunct: MIHALCEA ANA CORINA, grad didactic I, vechime în
învătământ 25 ani (la 1 septembrie 2020), are norma de bază în unitatea de învătământ Școala Nr.
142, modalitatea de numire în functie CONCURS, fiind director adjunct din anul 2017.
2. PERSONAL DIDACTIC
Anul
Nr.
Titulari
şcolar
Cadre
didactice
20162017
20172018
20182019
20192020

Suplinitori
cu norma
în unita
tea şcolară

Doctorat

Gradul
I

Gradul
II

Definitivat

Debutanti

41

31

10

2

28

4

6

1

40

33

7

2

26

5

5

2

44

36

8

2

24

5

8

5

43

30

11

2

20

7

8

6
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Distincții pentru cadrele didactice
Anul
Nr. Cadre didactice care
au obtinut gradatie de
merit
2016-2021
2
2017-2022

3

2018-2023

3

2019-2024
2020-2025

2

Numele şi prenumele
cadrului didactic

Disciplina

Alexe Claudia
Bojică Florica

Prof. Ed. Fizica
Prof. matematică

Mihalcea Ana Corina
Stroică Daniela
Bălșanu Diana
Ioana Ionica
Cara Daniela
Martin Mariana
Nu s-au depus dosare
Tincu Camelia
Niţă Angelica

Prof. Inv. Primar
Prof. Inv. Primar
Prof. franceză
Prof. Ed. Fizica
Prof. Ed. muzicala
Prof. Inv. Primar
Prof. Lb. Română
Prof. Inv. Primar

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
Total personal didactic auxiliar:
- 1 secretar sef
- 1 secretară
- ½ contabil
- 1 informatician
- 1 bibliotecar
- 1 pedagog
- 1 administrator de patrimoniu
Distincţii didactic auxiliar – GRADAŢIE DE MERIT
Anul
2015-2020

2016-2021
2020-2025

Numele şi prenumele
Chiru Paula-Luiza
Beda Daiana
Petcu Gabriela
Truie Ana
Marin Lucica
Chiru Paula-Luiza

Funcţia
Bibliotecar
Pedagog
Secretar
Administrator de patrimoniu
Secretar sef
Bibliotecar

4. PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV)
Total personal nedidactic angajat: 6 îngrijitoare, 1 mecanic, 3 paznici.
D. INFORMATII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE
Spaţiul de învăţământ
Unitatea funcţionează în două schimburi, (7:30 – 15:30) și (13:30 – 19:30), durata orei de
curs/ activităţilor didactice fiind de 40 minute, iar a pauzelor/ activitătilor recreative fiind de 10
minute.
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Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

•

Tipul de spatiu
Săli de clasă
Cabinete*
Laboratoare*
Bibliotecă şcolară /ceninformare
Coridoare
şi documentare
Scări
Birouri
Grupuri sanitare
Săli de sport
Total general

Număr
spatii
30
7
4
1
6
3
4
13
1
69

Suprafată (mp)
1754,68
568,26
260,32
70,40
1721,75
660,22
87,60
1242,08
437,58
6802,89

Personalul didactic este calificat 100%, cu o bună pregătire ştiinţifică, metodică şi
psihopedagogică, dispus să depună eforturi susţinute pentru instruirea şi educarea elevilor, pentru
dezvoltarea bazei materiale şi dotarea şcolii cu mijloace de învăţământ;

•

Obţinerea Permisului European pentru Conducerea Calculatorului – ECDL, de către 4 cadre
didactice;

•

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este angajat conform normativelor în vigoare;

•

Posibilităţile de motivare a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic sunt limitate;

•

Schimbul de cadre didactice datorat pensionării este dificil din cauza înlocuirii acestora cu cadre
neexperimentate şi nemotivate în special financiar, pentru starea de apostolat educativ.

Starea clădirii
Starea clădirii este foarte bună. Au contribuit la aceasta:
•

Recondiţionarea Instituţiei a fost finalizată în cadrul Programului de reabilitare BEI. Dotarea cu
mobilier a sălilor de clasă, cabinete, laboratoare, depozite de materiale;

•

Modernizarea grupurilor sanitare, igienizarea şcolii, extinderea şi modernizarea bibliotecii;

•

Realizarea Sălii de Festivităţi;

•

Amenajarea holului central, a celorlalte holuri şi a scărilor;

•

Realizarea împrejmuirii şcolii.

E. Activitatea de perfecţionare şi formare continuă
• Şcoala depune eforturi să cunoască cererea educaţională, interesele şi nevoile comunităţii
locale;
•

Există programe comune, şcoală – comunitate locală (biserica, poliţia, administraţia
locală, părinţii elevilor);

•

Şcoala nu poate să răspundă în totalitate solicitărilor educaţionale, îndeosebi din cauza
subfinanţării, salarizării necorespunzătoare a personalului şi a restrângerilor de activitate.
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1. PARTICIPĂRI ÎN CADRUL UNOR PROIECTE
• Proiectul “Universul Rural, Universal Urban”;
•

Proiectul “Cultură, tradiție și folclor”;

•

Proiect educațional: ,,Împreună împotriva violenței”;

•

Proiect educativ “Chipurile toamnei”;

•

Concursul national Iarna in versuri și culoare;

•

Concursul Mos Crăciun - eco-informatician;

•

Concurs national Comper- Comunicare în limba română și Matematică;

•

Festivalul La teatrale cu matale;

•

Festivalul Național de lectură Eminesciana;

•

Festivalul de Colinde „Astăzi S-a născut Hristos”;

•

Festivalul de teatru Ferdinand I;

•

Festivalul Şcolar al Sportului Aerobic;

•

Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar;

•

Competiţia Educaţie pentru sport;

•

Campania Globală pentru Educaţie, coordonator Organizaţia Salvaţi Copiii România;

•

Concurs de desene De Paşte, iepuraşul aduce cadouri de la Carrefour!;

•

Tradiţii româneşti;

•

Ziua școlii – 8 noiembrie Sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril;

•

Muzeul Memorial „Tudor Arghezi”;

•

Muzeul Operei Române;

•

Muzeul satului;

•

Muzeul Militar Central;

•

Muzeul Naţional de Istorie;

•

Participarea la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar cu echipa reprezentativă de fotbal
băieţi (V-VIII) – etapa pe sector – profesor – Pene Sorin;

•

Participarea cu echipa reprezentativă de aerobic (I – IV) – etapa pe sector a Festivalului
Şcolar al Sportului Aerobic – unde s-a obtinut locul I la trio si locul I la grup 6 – profesorAlexe Claudia;

•

Participare cu echipa reprezentativă de fotbal băieţi – etapa pe sector- în cadrul competiţiei
“Educaţie pentru sport” – profesori – Alexe Claudia şi Pene Sorin;
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•

Participare cu echipa reprezentativă de handbal fete – etapa pe sector- în cadrul competiţiei
“Educaţie pentru sport” – locul I - profesor– Alexe Claudia;

•

Participare cu echipa reprezentativă de handbal băieti – etapa pe sector- în cadrul competiţiei
“Educaţie pentru sport” – locul III - profesori – Alexe Claudia si Ioana Ionica;

•

Participare la cros – etapa pe sector - cadrul competiţiei “Educaţie pentru sport” - 4 elevi
participanţi – 2 elevi calificaţi pentru faza pe municipiu;

•

Concurs ,,Cea mai frumoasă clasă”;

•

Concurs ,,Cea mai lungă scrisoare de mulţumire”.

2. PARTENERI AI UNITĂŢII ŞCOLARE:
-

Consiliul Local al sectorului 6;

-

Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, Politia Comunitara Sector 6;

-

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, sector 6 - Campanie de prevenire a
consumului de droguri în mediul şcolar ;

-

Poliţia de Proximitate sector 6;

-

Teatrul Masca;

-

Circul Globus;

-

Circul Toredo;

-

Opera Comică pentru copiii;

-

Scoala Gimnazială Nr. 117;

-

Gradinita Nr. 217;

-

Asociaţia Non Profit Alucro;

-

Căminul de bătrâni Floare Roșie;

-

Școala Gimnazială Frâncești – jud. Vâlcea;

-

Asociația Gedeon “Școală după școală”;

-

IRSCA GIFTED EDUCATION;

-

Organizaţia Salvaţi Copiii România ;

-

GDF SUEZ şi Fundaţia Change for Life;

-

Carrefour;

-

British Council Romania - proiectul educational Global English;

-

Fundația Prais;

-

Asociația educațională non-profit - Școli pentru un viitor verde.
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III.2. INFORMAŢII DE TIP CALITATIV
➢ Mediul de provenienţă a elevilor: elevii provin din familii cu pregătire superioră sau
medie ;
➢ Calitatea personalului didactic: calificat 100% şi cu performanţe în activitatea
didactică ;
➢ Relaţii interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare;
➢ Comunicarea, circulaţia informaţiei: în şcoală există o bună comunicare între elevi, cadre
didactice, părinţi, directori, personal didactic auxiliar, personal nedidactic şi de îngrijire,
precum şi o bună circulaţie a informaţiei în ambele sensuri ;
➢ Ambianţa din unitatea şcolară: în şcoală domină o atmosferă de lucru, caracterizată prin
implicare şi responsabilitate, prin colaborare şi sprijin reciproc.
III.3. ASIGURAREA SIGURANŢEI COPIILOR. DIMINUAREA FENOMENULUI DE
VIOLENŢĂ ÎN ŞCOLI
Ţinand cont de strategia MEC referitoare la siguranţa în şcoli şi combaterea violenţei în
mediul şcolar, în cadrul școlii, au fost organizate şi desfăşurate urmatoarele tipuri de activităţi
metodice, şcolare şi extraşcolare:
a. constituirea Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, conform
OMECT 1409/2000;
b. întalniri în cadrul Comisiei metodice de consiliere şi orientare pe tema cunoaşterii
normelor legislative privind securitatea şi siguranta elevilor;
c. activitati privind respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului stabilite prin
Legea272/2004;
d. prelucrarea în cadrul orelor de dirigenţie a Strategiei de prevenire a criminalității și
violenței la nivelul municipiului București;
e. întalniri cu reprezentanţi ai Poliţiei Comunitare şi a Poliţiei sector 6, pe teme privind
cauzele violenţei în societate şi în şcoli în cadrul orelor de dirigenţie;
f. transformarea regulamentului de ordine interioara din instrument formal în mijloc real de
prevenire, prin adaptarea prevederilor la contextul specific unităţii şcolare;
g. optimizarea comunicării cu familia în vederea prevenirii violenţei prin lectorate în cadrul
şedinţelor cu parinţii şi prin atragerea parinţilor în parteneriate cu şcoala
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h. -consilierea psihologica a elevilor pentru prevenirea comportamentelor agresive în cadrul
cabinetelor de consiliere pedagogică din școală;
i. includerea în cadrul şedinţelor cu părinţii pe clase a unor dezbateri privind violenţa
manifestată de elevii clasei sau alte cazuri deosebite de violenţă;
j. participarea profesorilor la cursuri de formare privind managementul clasei şi
managementul conflictelor.
Activităţi deosebite şi activităţi desfăşurate pentru prevenirea violenţei şcolare, a absenteismului,
a actelor antisociale:
➢ participarea la seminarul Combaterea violenței în școli – o mai bună comunicare între școală,
copii și părinți din cadrul proiectului ,,Tineri împotriva violenței,,;
➢ proiectul de prevenire a consumului de droguri în mediul şcolar;
➢ implicarea Consilierilor psihopedagog în activitatea de consiliere;
➢ realizarea de activităţi de autocunoaştere/dezvoltare personală, managementul conflictelor
/prevenirea agresivităţii, proiecte si programe de OSP, prevenirea agresivităţii, anidrog,
managementul timpului;
➢ Situaţii grave întâmplate în şcoli - Nu am avut cazuri de violenta.

IV. ANALIZA P.E.S.T.E.
Mediul extern al şcolii include: factori politici, economici, sociali, tehnologici, ecologici, şcoala
fiind un sistem deschis ce presupune o puternică interacţiune cu mediul situat în afara ei.

DOMENII

CONTEXT LOCAL
-Procesul de învăţămant din Școala Gimnazială Nr.142 se bazează pe legislaţia

POLITIC

generală şi specifică sistemului de învăţământ preuniversitar, pe toate ordinele şi
notificările emise de către MEC sau I.S.M.B., 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 precară;
- Interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru
unitatea noastră este scăzut şi implică demersuri greoaie din partea școlii, concretizate
de multe ori în activităţi puţin profitabile;
- In unitatea noastră şcolară există suficienţi elevi cu o situaţie materială mai modestă
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proveniţi din familii defavorizate, acest lucru având relevanţă asupra interesului
acestor elevi pentru școală. Un efect pozitiv în acest sens îl are acordarea burselor
sociale şi de merit, precum şi asigurarea manualelor gratuite.
- Bugetul Consiliului local este scăzut;
SOCIAL

- Relaţii bune cu părinţii şi comunitatea locală;
- Există multe familii care trăiesc din venitul minim, multe mame sunt casnice;
- In şcoală există acte nesemnificative de violenţă şi alte abateri comportamentale. In
zona şcolii delincvenţa juvenilă este practic inexistentă; există puţine riscuri din
exterior datorită Poliţiei care acordă sprijin rapid şi desfăşoară acţiuni de educare şi
prevenire a acesteia.

TEHNOLOGIC - Zona benficiază de cablu TV, internet, telefonie fixă şi mobilă de la mai mulţi
furnizori; Toate familiile elevilor au acces la televiziune prin cablu, dar nu toţi copiii
au calculatoare personale conectate la internet, echipamente audio-video şi telefoane
mobile.
- Există racordare la apă curentă, canalizare, energie electrică;
Conectarea școlii la internet facilitează comunicarea şi transmiterea informaţiilor, dar
baza materială în ce priveşte calculatoarele, imprimantele, e.t.c. este precară şi
necesită îmbunătăţire.
ECOLOGIC

- Şcoala este situată într-o zonă cu centre comerciale (Cora, Lidl, Mega Image);
parcurile cele mai apropiate sunt Moghioroș si cel de la Cora. Este o zonă fără unităţi
industriale poluante, însă cu un trafic auto mai intens.
- Se are in vedere antrenarea elevilor in amenajarea zonei verzi a școlii şi educarea lor
în spiritul păstrării curăţeniei.
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V. ANALIZA SWOT
Curriculum
•

Puncte

•

tari

Pentru fiecare nivel de

Echipa

manageriala

•

Școala

are

o

bază

preocupată de creşterea

materială bună, săli de

elevilor

curricular

calităţii

procesului

clasă

activităţile

(planuri de învăţămant şi

didactic,

a

mulţumitor,

Programe şcolare, auxiliare

materiale şi aspectului

curriculare, manuale,caiete

şcolii;

corespunzător

lucru,

aplicare,

ghiduri
culegeri

probleme,

de

•

de

indrumătoare,

bazei
•

Personal

•

O bună colaborare între

meseriei;
•

Relaţii

cabinet

şi

psihopedagogic;

extracurriculare

la

Echipa

nivel

managerială
bazei

Siguranţă

artistice şi sportive,

a

fazele pe sector şi

fizică

şi

protecţie pentru elevi şi

interpersonale

şcoală

concursurile

aspectului şcolii;
•

de

Rezultate bune la

şi

materiale

dedicate

în

extraşcolare

îmbunătăţirea

Cadre didactice bine
pregătite,

dotate

este preocupată de

didactic

calificat 100%;

softuri educaţionale;
învăţători şi profesori, mai

municipiu;
•

Intalniri

periodice
Conitetul

bune, un climat de

personalul didactic şi

cu

termină ciclul primar şi

cooperare între cadrele

nedidactic, încadrare în

Reprezentativ

integrarea cu uşurinţă a

didactice,

norme

Părinţilor;

elevilor în ciclul secundar;

deschise

Programe CDŞ elaborate

respect reciproc;

ales

•

•

Dezvoltare de relații
comunitare și de
parteneriat
• O bună implicare a

şcolarizare există material

de

•

Resurse materiale –
financiare

Resurse umane

pentru

clasele

ce

de cadrele didactice ale
şcolii;

•

relaţii
bazate

Proiecte diverse în
care elevii şi profesorii
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igienico-sanitare

pe
•

•

Buna

al

colaborare

corespunzătoare;

între

Servicii de secretariat şi

director/director

administrative-

adjunct

şi

•

Pregătire

suplimentară

pentru

olimpiade

şi

•

pot remarca;

Evaluarea

Naţională,
•

se
•

contabile eficiente;

coordonatorul

Accesul

programe educative

cadrelor

Participare la cursurile

didactice

concursuri şcolare;

de

calculatoarele,

Proces instructiv-educativ

formare continuă din

urile, imprimantele din

de calitate demonstrat prin

partea CCD şi înscriere

şcoală;

rezultate

la grade didactice;

şcolare

bune,

procent de promovabilitate

•

perfecţionare

şi

Profesor phihopedagog.

•

de

şi

la

extraşcolare;

xerox•

Relaţii

bune,

întemeiate
conştientizarea

Antrenarea elevilor şi

rolului şi locului

părinţilor în activităţi
şi

şcolii

în

a

comunitatea locală,

la evaluările naţionale bun,

de

premii

olimpiadele,

înfrumuseţare

şcolare

claselor şi holurilor

cu

şcolii;

Consiliului local şi

la

concursurile

pe

sector şi municipiu

întreţinere

pe

reprezentanţii

ai Primăriei;
•

O bună colaborare
cu

reprezentanţii

Secţiei
22 Poliţie;
•

Consilul elevilor
activ şi implicat în
problematica şcolii
şi comunităţii
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Curriculum
Puncte
slabe

•

Resurse umane

Insuficienta utilizare a

Cadre

didactice

de

în

tehnicii informaţionale şi

didactică la mai multe

şcoală a condus la

firme private şi ONG-

a metodelor active în

şcoli;

transformarea

uri;

Elevi cu părinţi plecaţi în

laboratoarelor de

străinătate,

biologie, fizică - chimie

educative

şi

extracurriculare

la

Suprapunerea cerinţelor,

norma

pregătitoare

suplinitoare

•

cu

care

sunt

lăsaţi în grija bunicilor

şi

distribuire inegală a efortului

sau altor rude care nu au

muzică în săli de clasă;

elevilor;

un control eficient asupra

•

lor;

Lipsa autonomiei şcolii
în

selectarea

cadrelor

•

de

sensibilităţii

elevilor,

formarea de deprinderi

şi

se

numărul elevilor din

şi

şcoală şi performanţa

pentru

deoarece au lipsuri în

scăzută

viaţa socială.

cunoştinţe.

conduce

acomodează

lucrul cu elevi cu CES sau cu

dezvoltarea reală a

calculatoare raportat la

Formarea deficitară a
pentru

insuficient

nivelul claselor pentru

din

care

străinătate

didactice

Numărul

de

Număr mic de activităţi

revin

Elevi

didactice;

cadrelor

•

cabinetului

parteneriat cu

•

testărilor, ceea ce conduce la

•

Dezvoltare de relații
comunitare și de parteneriat
• Slabe
legături
de

materialelor didactice, a

demersul didactic;
•

•

Resurse materiale –
financiare
• Introducerea claselor

mai

greu

a

acestora,
la

o

desfăşurarea

ADHD.

necorespunzătoare a
orelor de TIC şi nu
numai;
•

Lipsa
pentru
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fondurilor

comportamente
integrarea

în

recompensarea
activităţilor de
performanţă

ale

elevilor şi cadrelor
didactice;
•

Slaba implicare a unor
cadre

didactice

în

păstrarea bunurilor
materiale ale şcolii;
•

Există
resursele

situaţii

când

umane

şi

materiale ale şcolii nu
sunt optim valorificate.
Curriculum
Oportunități

•

Resurse umane

Ofertele privind cursurile
de

perfecţionare

formare

şi

continuă,

înscriere

la

grade

didactice;
•

Bune

•

Oferte

de

cursuri

de

relaţii

Local,

şi

Dezvoltare de relații
comunitare și de parteneriat
• Disponibilitatea
şi

formare din partea CCD

autonomia

responsabilitatea unor

şi altor institutii;

instituţională;

instituţii de a veni în

Titularizarea prin concurs

•

a cadrelor didactice;

Inspectoratul
Consiliul

•

Resurse materiale –
financiare
• Descentralizarea

cu
•

Şcolar,
Casa

Corpului Didactic;
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Posibilitatea

sprijinul

obţinerii

de sponsorizări şi

(Primărie,

donaţii;

Biserică)

Existența unor spaţii

•

Interesul

şcolii
Poliţie,
unor

şcoli

ce pot fi închiriate în

pentru realizarea de

vederea obţinerii unor

schimburi

de

•

Existenţa

fonduri băneşti;

site-urilor
•

specializate în oferirea de
materiale

şi

soft-uri

pentru cadre didactice.

Posibilitatea

experienţă;
•

accesării

Existenţa posibilităţii

de fonduri europene

de

de

personalul

realizarea de proiecte

didactic, prin proiecte

educative, recunoscute

cu finanţare externă;

la nivel naţional.

către

•

a

aplica

pentru

Posibilitatea
promovării
şcolii

imaginii

la

nivelul

comunităţii prin site-ul
I.S.M.B., site-ul şcolii,
alte publicaţii.

Curriculum
Amenințări

•

Instabilitatea legislativa
a

•

Resurse umane

curriculumului

•

în

Scăderea motivaţiei şi
interesului

Resurse materiale –
financiare
• Ritmul accelerat al

Dezvoltare de relații
comunitare și de parteneriat
• Bugetul de timp relativ

schimbărilor

cadrelor

scăzut al părinţilor;
•

sistemul de învăţământ;

didactice

Avalanşa ofertelor de

activităţile

manuale alternative şi

datorită salariilor mici;

echipamentelor

se

Criza de timp apărută în

existente;

punct

de auxiliare şcolare din
partea editurilor;

•

urma

pentru
profesionale

actualei

economice

tehnologice conduce la

situaţii
reduce

participarea unora dintre
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uzura

•

morală

Reducerea
şcolii

în

a

finanţării
ceea

ce

priveşte achiziţionarea

Consecinţele

crizei

economice continuă să
facă

simţite

de

vedere

din
al

finanţării sponsorizării
activităţilor
şi

educative

extraşcolare

din

părinţi la viaţa şcolară şi

de

are implicaţii în relaţiile

material

cadru didactic - părinte,

consumabile, reparaţii

părinte - elev, cât şi în

capitale etc.

performanţa

şcolară

a

elevilor;
•

Creşterea

numărului
cu

cerinţe

educaţionale speciale;
O

agenţilor

didactic,

depreciere

a

profesorului în societate
(plecand de la nivelul
guvernării şi încurajată
de mass-media), ceea ce
determină dificultăţi în

didactic,
educaţiei,

cadrului
ca

principal
în

faţa

beneficiarilor direcţi şi
indirecţi.
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economici,

•

Consecinţele

crizei

economice,face ca şi
firmelor

pentru

susţinerea

activităţilor

educative

prin sponsorizări să fie

statutului

impunerea

părinţilor,

Consiliului local;

interesul

elevilor
•

partea

scăzut.

VI. VIZIUNEA ŞCOLII
,,Educarea elevilor în spiritul valorilor comunitare, capabili să
răspundă provocărilor viitorului, precum și a dascălilor profesioniști
orientați spre împărtășirea cunoștințelor
umanității, tradițiilor neamului românesc."
Dorind o viziune dinamică, științifică, pragmatică, viziunea școlii s-a centrat, raportându-ne la următoarele domenii:
•

Curriculum:
- obțnerea unor rezultate competitive asigurând calitatea procesului instructiv-educativ;
- stimularea performanțelor individuale ale elevilor, dezvoltarea personalității elevilor, formarea capacităților intelectuale,
stimularea motivației învățării, asimularea tehnicilor de muncă intelectuală;
- educația în sprijinul valorilor societății noastre.

•

Resurse material – financiare:
- amenajarea unei săli de lectură;
- continuarea informatizării prin extinderea rețelei de calculatoare și conectarea la Internet.

•

Resurse umane:
- elevul trebuie să găsească în școală un al doilea cămin, care să-i ofere nu numai cunoștințele necesare trecerii într-o treaptă
superioară a învățământului, ci și un cadru propice dezvoltării personalității lor ca viitori cetățeni, capabili să facă față cerințelor
contemporane;
- stimularea cadrelor didactice nu numai în vederea perfecționării, ci și prin implicarea lor în actul decizițional, responsabilizarea
acestora;

•

Relații comunitare:
-creșterea prestigiului școlii prin colaborarea cu parteneri direcți interesanți, participarea și obținerea unor rezultate la activitățile
propuse de către parteneri
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VII. MISIUNEA ŞCOLII
MOTTO: “Ai reuşit, continuă! N-ai
reuşit, continuă!” – F. Nansen

Misiunea şcolii este să ofere elevilor posibilitatea de a-şi contura personalitatea, de a-şi exprima deschis opiniile, de a crea oportunitatea
afirmării lor la vârsta aspiraţiilor, de a deschide calea valorilor autentice. Rezultatele elevilor trebuie să fie oglinda activităţii ştiinţifice şi culturale a
şcolii.
Demersul nostru educațional, 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.
Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale, dar pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care
să facă posibilă dezvoltarea unei societăți echitabile bazată pe cunoastere. În acest scop școala noastră își propune să dezvolte o cultură
organizațională de tip rețea care să promoveze valori și credințe împărtășite de profesori, elevi și părinți, punând accentul pe învățare și creând un
climat educativ de învățare. Învățarea trebuie să treacă dincolo de zidurile clasei, încorporând discipline și tehnologii complexe care să-i ajute pe
elevi să se integreze într-o societate în schimbare.
Învățarea trebuie centrată pe elev, înglobând cele mai noi idei și practici pedagogice. CDȘ-ul trebuie să se axeze pe noi discipline.
Ne propunem să dezvoltăm în parteneriat cu comunitatea locală, un mediu favorabil educației, bazat pe valori morale, antreprenoriale,
tehnologice, informaționale, religioase, ecologice, astfel încât fiecare elev să beneficieze de șansa de a fi educat ca bun cetățean european, creativ
dar și critic și autocritc, capabil să se integreze în orice țară europeană.
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VIII. ŢINTE, OBIECTIVE, RESURSE STRATEGICE , REZULTATE
AŞTEPTATE
Ţinte strategice
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 nu se referă la activităţile obligatorii, ci reprezintă domeniile pe
care şcoala noastră doreşte să le dezvolte sau după caz să le îmbunătăţească.
Ţintele strategice stabilite de Şcoala Gimnazială Nr.142 şi pe baza diagnozei mediului intern şi extern, având ca reper misiunea şcolii sunt:
Ţinta 1

Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea

competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei
Ţinta 2

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

Ţinta 3

Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative care să contribuie la promovarea practicilor

democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean
Ţinta 4 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de
beneficiari
Ţinta 5

Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derulare de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene
Opţiuni strategice

Opţiunile strategice derivate din misiunea şcolii şi vizand atingerea ţintelor propuse vor fi realizate prin mai multe căi, după cum urmează:
Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor
acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei
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Ţinta 1 Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă
a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora,
în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei
Motivarea alegerii ţintei:
Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate in educaţia şi formarea profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea
competenţelor acestuia, necesare pentru implinirea și dezvoltarea personală;
Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale pentru a fi pregătit pentru o treaptă superioară în educație,
școala satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, de a se adapta la schimbările permanente ale societăţii;
Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane și materiale, tehnica informațională, metodele activ-participativ;
Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul asigurării şi evaluării calitătii educaţiei.
Resurse strategice:
Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de invățămant și programe școlare, auxiliare curricular, manuale,
caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumatoare, softuri educationale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu,
echipamente IT, birotică şi consumabile;
Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEC, site ARACIP, site ISMB, legislație actualizată;
Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști, formatori, mentori;
Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru
evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;
Resurse de autoritate şi putere: MEC, ISMB, Primarie, Consiliu local.
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Opţiuni strategice:
O.1. Monitorizarea activităţii didactice din şcoală, privind învaţarea centrată pe elev;
O.2. Monitorizarea activităţii cadrelor didactice;
O.3. Monitorizare şi consiliere privind utilizarea softului educaţional în lecţii;
O.4. Susţinerea de lecţii demonstrative în cadrul Comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice;
O.5. Organizarea şi coordonarea acţiunilor de simulare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale;
O.6. Valorificarea experienţei didactice prin participarea la examenele naţionale şi la concursurile şcolare.
Rezultate aşteptate:
Toate cadrele didactice să realizeze proiectarea demersului didactic în conformitate cu documentele de politică educaţională;
Să crească interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, procent de promovabiliate în creștere și scăderea ratei
absenteismului;
Rezultate bune şi foarte bune la evaluarea națională și medii ridicate de admitere în liceu;
Să crească gradul de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare învățare măsurat prin creşterea numărului de elevi;
Mai mulți elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale.
Ţinta 2 Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă
necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate
Motivarea alegerii ţintei:
Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea
competenţelor acestuia, necesare pentru implinirea și dezvoltarea personal;
.Elaborarea curriculum-ului și proiectarea didactică pentru orele de consiliere şi orientare şi activitatea educativă trebuie să se facă având în
vedere prevenirea şi combaterea comportamentelor nesănătoase şi asigurarea siguranţei elevilor;
Crearea condiţiilor optime în şcoală contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, de a dezvolta personalităţi armonioase, autonome şi creative;
Există în şcoală resursele umane și materiale, tehnică informațională, care pot fi folosite mai eficient de către cadrele didactice.
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Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi factorii implicaţi în actul instructive - educativ.
Resurse strategice:
Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățămant și programe școlare, auxiliare curricular, manuale,
caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumatoare, softuri educationale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu,
echipamente IT, birotică şi consumabile;
Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEC, site ARACIP, site ISMB, legislație actualizată;
Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști, formatori, mentori;
Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru
evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;
Resurse de autoritate şi putere: MEC, ISMB, Primărie, Consiliu local.
Opţiuni strategice:
O.1. Iniţierea de proiecte educaţionale cu instituţiile care monitorizează respectarea drepturilor copilului;
O.2. Dezvoltarea serviciilor educaţionale de consiliere şi orientare şcolară pentru elevi şi părinţi;
O.3. Cunoaşterea factorilor de risc şi a consecinţelor actelor de delincvenţă juvenilă;
O.4. Extinderea reţelei de supraveghere video a locurilor cu potenţial de risc.
Rezultate aşteptate:
Cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi orientare şi activităţi educative având în vedere
asigurarea condiţiilor optime de studiu şi siguranţă;
Numărul elevilor implicaţi în activităţi eductive şcolare şi extraşcolare a crescut, interesul elevilor faţă de păstrarea bunurilor şi a ambientului
şcolii este mai mare;
Rezultate bune la evaluarea națională și medii ridicate de admiterea în licee;
Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul şcolii şi de condiţiile de siguranţă din şcoală măsurat prin creşterea
numărului de copii;
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Fluxul activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat este îmbunătăţit.
Ţinta 3 Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative care să contribuie la promovarea
practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean
Motivarea alegerii ţintei:
Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea
competenţelor acestuia, necesare pentru implinirea și dezvoltarea personală;
Misiunea școlii are în vedere dezvoltarea bazei materiale a şcolii;
Cadrele didactice trebuie să folosească eficient resursele umane și materiale, tehnica informațională;
Activitatea școlii trebuie îmbunătățită prin folosirea eficientă a bazei materiale.
Resurse strategice:
Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
Resurse materiale şi financiare: programe de activităţi, proiecte, softuri educationale; material didactice specifice, echipamente IT, birotică şi
consumabile;
Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEC, site ARACIP, site ISMB, legislație actualizată;
Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști, formatori, mentori;
Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru
evaluarea rezultatelor stabilite in PDI;
Resurse de autoritate şi putere: MEC, ISMB, Primarie, Consiliu local.
Opţiuni strategice:
O.1. Asigurarea unui ambient confortabil pentru elevi în cadrul şcolii la nivelul Uniunii Europene;
O.2. Dotarea corespunzătoare a laboratorului de informatică cu aparatură I.T. în pas cu dezvotarea tehnologică prin programe MEC şi proiecte;
O.3. Asigurarea de dotări specifice procesului didactic;
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O.4. Diversificarea surselor de venituri extrabugetare;
Rezultate aşteptate:
Interes crescut din partea cadrelor didactice în folosirea bazei materiale a şcolii;
Să crească interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, procent de promovabiliate în creștere și scăderea ratei
absenteismului;
Să crească gradul de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare învățare măsurat prin creşterea numărului de elevi;
Ţinta 4 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei
în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari
Motivarea alegerii ţintei:
Necesitatea impusă de legislaţia în domeniul educaţiei şi a orientărilor actuale privind corelarea obiectivelor stabilite la nivel naţional şi
teritorial în domeniul învăţămantului cu cele ale unităţii şcolare;
Crearea în şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a colectivului de cadre didactice, orientat spre performanţă;
Imbunătăţirea colaborării elevilor membri în Consiliul elevilor cu profesorii diriginţi şi colegii de clasă în vederea derulării de activităţi
educative şi extraşcolare;
Operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare;
Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, indiferent nivelul intelectual, de apartenenţa
etnică, religioasă sau de altă natură;
Existenţa profesorului psihopedagog şi a profesorului de sprijin pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale.
Resurse strategice:
Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
Resurse materiale şi financiare: documente specifice managementului şcolii, mapele comisiilor,
portofolii, echipamente IT, birotică şi consumabile;
Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEC, site ARACIP, site ISMB, legislație actualizată;
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Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști, formatori, mentori;
Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru
evaluarea rezultatelor stabilite in PDI;
Resurse de autoritate şi putere: MEC, ISMB, Primarie, Consiliu local.
Opţiuni strategice:
O.1. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze reale cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii in educaţie;
O.2. Consiliere, control, monitorizare, evaluare, bazate pe reguli şi pe proceduri;
O.3. Realizarea unei baze de date cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi in străinătate;
O.4. Delegarea responsabilităţilor în cadrul echipei manageriale avandu-se in vedere criteriile de competenţă profesională şi managerială, precum şi
principiul lucrului în echipă;
O.5. Intalniri periodice cu părinţii (şedinţe, consultaţii, lectorate);
O.6. Colaborarea cu serviciul social din cadrul primăriei pentru cazurile speciale;
Rezultate aşteptate:
Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a monitorizării atente a activităţii desfăşurate de către responsabilii de comisii şi a conducerii
şcolii;
Valorificarea mai eficientă a resurselor umane şi materiale în vederea obţinerii de rezultate şi mai bune printr-um management de calitate;
O imagine bună în comunitate şi în afara acesteia;
O relaţie mai bună cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;
Relaţia diriginte-elev capătă o altă dimensiune - dirigintele este atat managerul clasei, cât şi al activitǎţilor educative, el creează coeziunea şi
dinamica grupului, rezolvă cu tact pedagogic problemele grupului.
Ţinta 5 Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derulare de proiecte
şi parteneriate locale, naţionale şi europene
Motivarea alegerii ţintei:
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Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin participre la proiecte naţionale şi europene.
Derularea de parteneriate oferă elevilor şansa de a se dezvolta şi şcolii posibilitatea de a şi îndeplini misiunea.
Cadrele didactice dau dovadă de creativitate, de interes pentru implicarea în astfel de proiecte.
CCD oferă cursuri de formare în ceea ce priveşte managementul proiectelor Erasmus+.
Şcoala are un nivel scăzut al absorbţiei de fonduri pe proiecte europene.
Resurse strategice:
Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
Resurse materiale şi financiare: materiale de informare privind implementarea de proiecte, granturi obţinute în urma aprobării proiectelor
depuse, echipamente IT, birotică şi consumabile;
Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEC, site ARACIP, site ISMB, site ERASMUS+, legislație actualizată;
Resurse de experientă şi expertiză: echipa managerială, responsabil cu proiecte comunitare, formatori, experți din exterior;
Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru
evaluarea rezultatelor stabilite in PDI;
Resurse de autoritate şi putere : ISMB, MEC, Comisia Europeană, Primarie, Consiliu local.
Opţiuni strategice:
O.1. Stimularea elevilor şi cadrelor didactice în vederea comunicării prin intermediul internetului (email, alte aplicații, forumuri de discuţii) în
cadrul unor proiecte educaţionale;
O.2. Informarea cadrelor diactice şi a elevilor în legătură cu posibilitatea desfăşurării unor proiecte de parteneriat strategic sau de mobilitate a
cadrelor didactice şi a elevilor, cu aplicabilitate în activităţile curriculare;
O.3. Sprijinirea financiară a activităţilor de promovare a imaginii şcolii;
O.4. Iniţierea unor proiecte de colaborare cu diferite ONG:-uri, firme private;
O.5. Continuarea parteneriatelor cu institutiile din cadrul comunităţii.
Rezultate aşteptate:
Şcoala realizează proiecte şi aplică în diferite apeluri, pentru obţinerea de granturi pentru proiecte strategice sau de mobilitate;
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Interesul elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare a crescut, ceea ce se evidenţiază prin creşterea numărului celor care doresc să fie
implicaţi;
Rezultatele proiectelor desfăşurate sunt vizibile prin diverse oportunităţi de diseminare;
Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de proiectele desfăşurate;
Cultura organizaţională va deveni mai puternică, elevii, părinţii şi cadrele didactice vor deveni mai conştienţi de rolul şi de importanţa pe care il
au în şcoală.

IX. PLANUL DE DEZVOLTARE AL ŞCOLII
IX.1. Curriculum şi viaţa şcolară
Curriculum-ul desemnează, în general, ansamblul proceselor educative şi al experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe durata
parcursului său şcolar. În sens restrâns, cuprinde ansamblul acelor documente şcolare în cadrul cărora se consemnează datele esenţiale privind
procesele educative şi experienţele pe care şcoala le oferă elevului (curriculum formal sau oficial).
Curriculumul Naţional cuprinde planurile cadru de învăţământ pentru clasele I-XII/XIII, programele şcolare, ghidurile, normele
metodologice şi materialele suport şi manualele alternative.
Numărul total de ore alocat prin planurile cadru variază între un minim şi un maxim. Planurile cadru prevăd pentru majoritatea obiectelor de
studiu, o plajă orară ce presupune un număr de ore minim şi unul maxim. Această variabilitate se concretizează la nivelul şcolii prin schemele
orare. Curriculum nucleu este completat de Curriculum la Decizia Şcolii (C.D.Ş.).
Planurile cadru optimizează bugetul de timp, cuprinde activităţi comune tuturor elevilor pentru asigurarea egalităţii de şanse a acestora;
prevede apoi diferenţierea parcursului şcolar în funcţie de interesele, nevoile, aptitudinile elevilor. Programele şcolare pentru Trunchiul Comun
sunt elaborate de M.E.C.S. şi sunt respectate de cadrele didactice, fiind analizate în prima şedinţă a comisiilor metodice a anului şcolar.
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Activitatea didactică este susţinută şi de materiale auxiliare: planşe didactice (îndeosebi pentru clasele I-IV), hărţi, atlase, instrumente şi
corpuri geometrice, computere, material de laborator.
1. Curriculum la decizia şcolii
Proiectarea Curriculum-ului la Decizia Şcolii presupune o muncă laborioasă pe care o face profesorul de specialitate în cooperare cu colegii
de catedră şi cu consultarea elevilor, părinţilor, autorităţilor locale şi partenerilor economici. Punerea în valoare a măiestriei didactice a profesorului
se face prin combinarea optimă a factorilor educaţionali în dirijarea efectivă a învăţării rezultând astfel Curriculum-ul realizat. Dovezile scrise ale
realizării Curriculum-ului sunt cuprinse în documentele şcolare oficiale (cataloage, foi matricole), Rapoarte de activitate, condica de prezenţă,
procese-verbale etc. precum şi în următoarele instrumente de lucru complexe:
a. MAPA PROFESORULUI care poate conţine:
Exemple de materiale de referinţă pentru profesor care pot fi utilizate într-o varietate de activităţi.
Liste de verificare care dau posibilitatea profesorului să verifice dacă au fost acoperite toate elementele-cheie ale unităţilor de competenţă.
Liste de verificare care oferă elevului şi profesorului probe care pot fi incluse în mapa elevului.
Fişe de activitate pe care se înregistrează progresul realizat.
Modele de răspuns pentru activităţile efectuate de către elev.
Modalitatea prin care profesorul poate structura activităţile fără a fi restrictive. Astfel se lasă loc unei interpretări personale.
b. MAPA ELEVULUI
Conţine îndrumări despre modul în care să colecteze dovezi ale rezultatelor pentru mapa sa de lucrări.
Cuprinde grile care prezintă modul în care abilităţile pe care trebuie să le dobândească se corelează cu alte abilităţi din cadrul aceleaşi unităţi de
competenţă.
Prezintă obiective clare.
Oferă îndrumări privind modul şi perioada de efectuare a activităţilor.
Sugestii privind buna practică.
Îndrumări privind evaluarea între colegi/ observarea celorlalţi.
Rezultate ale lucrărilor de evaluare efectuate.
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Rezultate ale activităţilor de autoevaluare şi dovezi ale discuţiilor care au avut loc.
Opiniile elevilor privind activităţile desfăşurate.
Planuri de acţiune/ evaluări/ activităţi viitoare planificate şi efectuate de către elev.
Comentarii ale profesorului privind atitudinea şi rezultatele elevului.
Selecţia şi opţiunile privind C.D.Ş. se realizează în conformitate cu normele şi metodologiile existente la nivel naţional. Elevii îşi exprimă
opţiunile pentru C.D.Ş. în funcţie de dorinţele, aptitudinile şi interesele lor, fiind aduse la cunoştinţa părinţilor prin intermediul diriginţilor.
Personalul didactic de la Şcoala Gimnazială Nr. 142 şi-a propus şi îşi propune să limiteze aprofundările şi extinderile şi să menţină o ofertă
C.D.Ş. realistă, în care elevii să îşi împlinească posibilităţile de formare, iar Şcoala să-şi consolideze personalitatea.
IX.2. Activităţile extracurriculare
Activităţile extracurriculare sunt selectate şi structurate în funcţie de interesele elevilor şi de obiectivele educaţionale urmărite: educaţia
pentru valori, educaţia pentru cetăţenie democratică, educaţia pentru sănătate, educaţia pentru protejarea mediului înconjurător (ecologică), educaţia
pentru timpul liber, educaţia pentru valorile europene.
Ca pondere aceste activităţi se prezintă astfel :
•

Cultural-Artistice – sunt organizate în vederea educării pentru valori a tinerilor şi constau în: vizionarea pieselor de teatru, puse în scenă de
Teatrul Masca din Bucureşti şi altor instituţii teatrale, spectacole, filme documentare etc.; participarea trupei de teatru a Şcolii şi câştigarea
unor premii importante; serbări prilejuite de evenimente marcante; comemorări şi celebrări precum: Ziua Eroilor, Ziua Naţională, Ziua Europei,
Ziua Unirii; spectacole cultural-artistice organizate cu prilejul „Zilei şcolii”, Balul „Iernii”; workshop-uri, dezbateri şi seminarii de informare
vizând construcţia europeană, expoziţii de pictură, filatelie, fotografie, foto-documentare, cu prilejul evenimentelor anterior menţionate şi
pentru Sărbatorile de Crăciun şi de Paşte.

•

Civice – organizarea unor acţiuni împotriva violenţei domestice, consumului de alcool, droguri şi tutun, de conştientizare a dreptului şi
obligaţiei de a vota responsabil, de informare cu privire la cetăţenia europeană, toleranţă faţă de minorităţile etnice, persoanele cu dizabilităţi
psihomotorii şi asistaţi sociali.
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•

Sportive – participarea elevilor Şcolii la campionate şi cupe şcolare organizate la nivel municipal şi judeţean, la nivel zonal, naţional (Tenis de
masă, Fotbal masculin şi feminin, Volei, Baschet, Şah)

•

Ecologice – participarea elevilor din C.N.E.T. la concursuri vizând proiecte de mediu, „Protectie civilă” şi „Micii pompieri”, Proiectul Naţional
de Ecologizare „Let’s do it România”, Proiectul „Ora Pământului”, campanii de împădurire, colectarea deşeurilor materiale.

•

Alte activităţi:
- Proiecte şi programe de prevenire şi combatere a consumului de droguri; participarea la Concursul naţional de proiecte antidrog.
- Organizarea de activităţi şi vizite documentare, excursii şi tabere şcolare: la obiective istorice în baza unor parteneriate.
- Activităţi de informare a elevilor, părinţilor şi comunităţii locale cu privire la istoricul şi performanţele Şcolii: expoziţii foto-documentare,
broşuri, pliante, albume, CD-romuri, site-uri şi bloguri, materiale video, emisiuni radio şi TV.
IX.3. Resursele materiale şi financiare
Şcoala Gimnazială Nr.142 beneficiază de spaţii proprii începând din anul 1978. Starea clădirii se prezintă în condiţii bune, existând

posibilitatea desfăşurării unei act instructiv-educativ remarcabil. Corpul clădirii a beneficiat de reabilitarea BEI, folosirea eficientă a fondurilor
extrabugetare şi a celor de la guvern. S-au realizat lucrări de amenajare a sălilor de clasă, laboratoarelor, cabinetelor, holurilor, scărilor etc. cu
lamperie, gresie, parchet, perdele longitudinale, mobilier, table magnetice şi interactive.
Clădirea beneficiază de încălzire RADET, grupuri sanitare recondiţionate, iluminat corespunzător, pavoazare, incluzând expoziţii personale
ale elevilor şi cadrelor didactice etc.
Biblioteca este într-o stare bună, acest spaţiu fiind reconditionat si reamenajat în vara anului 2010, numărând aproximativ 16.000 volume,
inclusiv sala de lectură multimedia prevăzută cu 3 calculatoare, imprimantă, televizor, scaner şi xerox.
Sala de sport se află de asemenea în bune condiţii, a fost igienizată (interior şi exterior), dispunând de grupuri sanitare şi de magazii pentru
materiale sportive.
Sala de conferinţe inaugurată în anul 2011, beneficiază de mobilier adecvat pentru 60 de persoane, instalaţie de videoproiecţie. Este frumos
amenajată din fondurile BEI.
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Totodată s-au realizat cabinete metodice, pentru profesorii de matematică, limbi străine, profesorii de limba română, geografie, biologie,
chimie, fizică, informatică beneficiind de spaţii în cadrul laboratoarelor şi cabinetelor existente.
Avem de asemenea un spaţiu corepunzător pentru cabinetul de consiliere psihopedagogică, dotare ISMB şi un sediu pentru Logopedie
dotare ISMB.
Dispunem de un cabinet medical, încadrat cu medic şi asistent medical, dotat corespunzător prin BEI. Foarte utilul cabinet stomatologic
care funcţionează şi este dotat corespunzător BEI cu un medic specialist şi un asistent.
Şcoala are grupuri sanitare, sala de sport, laboaratoare, semiinternat, bibliotecă, logopedie.
Materialul didactic este constituit din hărţi, planse, aparate si dispozitive de laborator, auxiliare didactice, etc. S-au achiziţionat cu fonduri
BEI, calculatoare şi imprimante, CD writer, boxe-audio, table, camere video de supraveghere, materiale sportive, toate acestea fiind folosite de
către cadrele didactice şi elevii şcolii, în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare, în cadrul programelor de instruire programată etc., precum şi de
cadre didactice şi elevi din alte unităţi şcolare în cadrul activităţilor de perfecţionare, cercetare.
Cele două Laboratoarele de informatică sunt dotate cu calculatoare conectate la Internet, un laborator este dotat de ISMB şi un laborator
este dotat de BEI .
S-a realizat sistemul de supraveghere cu camere video pentru şcoală, exterior şi sistem de alarmă, de foc , tot prin BEI şi buton de panică
prin Primărie.
Pentru buna desfăşurare a procesului didactic, în 2020-2024 ne propunem:
1. Reparaţii curente
•

Igienizarea în interior şi exterior a clădirii Şcolii

•

Zugrăveli şi vopsitorii interioare

•

Revizuirea şi repararea instalaţiilor electrice, termice şi sanitare în toate spaţiile de învăţământ

•

Refacerea împrejmuirii metalice a gardului şcolii cu vopsea

•

Mentenanţa iluminatul incintei şi a spaţiilor exterioare.

2. Obiecte de inventar
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•

Procurarea materialului didactic pentru sport (mingi de handbal, fotbal, baschet)

•

Procurarea hărţilor geografice

•

Imbogățirea fondului de carte al bibliotecii

•

Achiziţionarea unor calculatoare performante (cel putin 30) şi a 2-3 imprimante multifuncţionale

•

Achiziţionarea mai multor videoproiectoare şi ecrane pentru videoproiecţii

Fondurile necesare îndeplinirii ţintelor şi obiectivelor Şcolii Gimnaziale Nr. 142 în următorii ani sunt estimate astfel:
IX.4. Resursele umane
Managerul Şcolii Gimnaziale Nr. 142, pornind de la premisa ca resursele umane trebuie privite ca un capital autentic, ca o investitie
rentabila a fost in permanenta preocupat de:
•

atragerea resurselor umane de care organizaţia a avut nevoie pentru realizarea obiectivelor propuse;

•

dezvoltarea resurselor umane care funcţioneaza în scoală;

•

motivarea resurselor umane angajate; menţinerea resurselor umane care corespund cerinţelor din Şcoală.

La începutul fiecarui an şcolar, echipa managerială manifestă o preocupare deosebită pentru ocuparea catedrelor didactice cu personal
calificat, specializat, preocupat de realizarea unei activităţi responsabile şi eficiente. Atât predarea disciplinelor din curriculum nucleu, cât şi a celor
din curriculum la decizia şcolii se face cu personal specializat. Orele din C.D.Ş., în general, sunt ore suplimentare pentru propunătorii cursurilor
respective.
Miscarea personalului didactic de la Şcola Gimnazială Nr. 142 este redusă, numărului mare de titulari şi a preponderenţei cadrelor didactice
de vârstă medie. În urmatorii ani, pâna în 2024, urmează să se pensioneze un număr restrâns de profesori, ceea ce va genera menţinerea nivelului
ridicat din punct de vedere al calităţii corpului didactic.
Personalul didactic auxiliar si nedidactic este calificat pentru posturile pe care le ocupa. Este însa insuficient pentru volumul de munca
existent, compus din personal didactic auxiliar (7 persoane) şi personal nedidactic (10) .
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În general, problemele de sănătate şi familiale nu împietează desfăşurarea în condiţii normale a procesului de învatamant. Directorul asigura
echilibrul între nevoile instituţiei şi nevoile personalului, manifestând grijă pentru atragerea/mentinerea resurselor umane care corespund nevoilor
instituţiei şi se muleaza pe exigenţele acesteia.
Personalul cu calităţi şi competenţe deosebite este stimulat şi motivat corespunzator, în codiţiile legislaţiei actuale (calificative, gradaţii de
merit, recompense morale). Sunt evidentiate calităţile personale, identificate punctele slabe, sustinuţi cei aflati în dificultate şi sustinute nevoile de
formare.
Ne propunem ca în perioada 2020-2024:
•

Să înregistrăm o cât mai redusă mişcare a personalului didactic, exceptând necesarul pentru completarea cu personal în urma pensionărilor,
rezervărilor, vacantărilor;

•

Să completăm necesarul personalului de întretinere şi pază;

•

Susţinerea fiecarui profesor în participarea la cursuri de formare (cel puţin 90 de credite în următorii 5 ani);

•

Să încadrăm personal calificat (eventual prin concurs intern).
IX.5. Relaţiile cu comunitatea
Relaţia Şcolii, în general, cu comunitatea, este din ce în ce mai bună. Există un consens axiologic între comunitate şi Şcoală, ambele

interesate în dezvoltarea educaţiei şi, în particular, în susţinerea unităţilor de învăţământ.
Parteneriatul Şcoală - comunitate include diferite instituţii: Primăria, alte instituţii de învăţământ, instituţii de cultură, Inspectoratul de
Poliţie, Direcţia de Sănătate Publică, Centrul de Asistenţă Psihosocială, Asociaţia pentru Siguranţă Comunitară şi Antidrog, Biserica etc.
Toate promovează sau trebuie să promoveze valori comune cum sunt: egalitatea şanselor în educaţie, dezvoltarea spiritului civic, a
mentalităţilor comunitare, încurajarea iniţiativei, participării, armonizarea condiţiilor specifice cu exigenţele sociale, toleranţă, respectul pentru
ceilalţi etc.
În cadrul acestor parteneriate colaborarea cu părinţii rămâne prioritară. La nivelul fiecărei clase sunt constituite comitetele de părinţi (un
preşedinte şi doi membrii). Activitatea acestora se concretizează în: alegerea disciplinelor opţionale, implicarea în activităţi extraşcolare (serbări,
excursii, contribuţii la fondul de dezvoltare al şcolii etc.)
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Consiliul Elevilor este o prezenţă activă în viaţa şcolii, membrii acestuia implicându-se în organizarea activităţilor educative şi
extracurriculare. Au loc întâlniri periodice între Consiliul Elevilor şi profesorul coordonator cu programe educative. Problemele elevilor sunt aduse
în discuţie şi în Consiliul de Administraţie de către reprezentantul elevilor în această structură de conducere.
Relaţiile cu Primăria şi Administraţia şcolilor funcţionează în condiţii optime. Grație acestei colaborari au fost efectuale lucrari importante,
vizând întreţinerea şi modernizarea bazei materiale a Şcolii, precum şi susţinerea unor activităţi curente organizate de ISMB, CCD (formare
continuă, olimpiade, evaluare naţională etc.).

X. PROIECTUL PLANULUI DE ŞCOLARIZARE
AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 142
2016-2020
Clasa

Nr. Clase /
2016-2017

Nr. Clase /
2017-2018

Nr. Clase /
2018-2019

Nr. Clase /
2019-2020

PREGATITOARE
I
a II a
a III a
a IV a
aVa
a VI a
a VII a
a VIII a

4
4
4
3
2
3
2
2
2

4
4
4
4
3
2
3
2
2

4
4
4
4
4
3
2
3
2

4
4
4
4
4
4
3
2
3

Total

26

28

30

32
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XI. PROPUNERE PLAN OPERAŢIONAL DE
DEZVOLTARE ŞCOLARĂ
PENTRU 1 AN

PROGRAMUL: Calitatea procesului instructiv-educativ
ŢINTA STRATEGICĂ: Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării armonioase a
personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora
ACTIVITATEA I: Centrarea procesului instructiv-educativ pe elev, prin implicarea activă a acestuia în propria formare

OBIECTIV

REZULTATE AȘTPTATE

TERMEN

RESPONSABILITĂȚI

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ

Proiectarea demersului

2020 - 2021

Director adjunct

Planificările anuale și ale

didactic s-a realizat în

Responsabilii comisii

unităţilor de învăţare

conformitate cu

metodice

respectă în proporție de

Implementarea de strategii
didactice care să faciliteze
formarea de competențe

documentele de politică

90% cerințele

educaţională

metodologice impuse de
curriculumul
național/programele pe
discipline

Utilizarea în procesul
didactic a informațiilor

Elevii devin participanți

permanent

46

Responsabili comisii

În proiectarea didactica a

extra-curriculare obținute
de elevi din alte surse decât

activi la procesul de

metodice

cadrelor didactice se
regăsesc în proporție de cel

instruire

școala (presa, radio, TV,

puțin 50% secvențe de

internet, lecturi diverse),

valorificare a informațiilor

făcând apel și la experiența

venite de elevi, a

lor de viață

experienței de viața a
acestora

Valorificarea tuturor
oportunităţilor de formare
şi dezvoltare a
competentelor de lectură la
toate disciplinele

Îmbunătăţirea

În proiectele didactice ale

competenţelor de bază la
lectură

cadrelor didactice, la toate
permanent

Responsabili comisii

Creșterea interesului pentru

către dialogul participativ
stimulat

Creșterea mediei fiecărei

demersului

didactic din cadrul lecţiilor

de

observare,

secvențe de lectură în
proporție de cel puțin 60%

lectură
Centrarea

disciplinele, se regăsesc

metodice

Activizarea predăriiînvățării

clase fața de comparare,
permanent

Responsabili comisii
metodice

permanent

sinteză şi gândire critică,
instruire

diferenţiată,

analiză, comparare, sinteză

semestrul trecut cu cel

şi gândire critică, instruire

puțin 5%

diferenţiată, utilizarea TIC
;
Propunerea prin lecţiile

Activizarea predării-

2020-2021
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Responsabili comisii

În

proiectele

didactice

deschise susţinute în cadrul

învățării

metodice

existente

în

mapele

comisiilor metodice de

comisiilor metodice si ale

variante de activităţi de

profesorilor există variante

învăţare centrate pe elev,

de activități de învățare

care să asigure atingerea

centrate pe elev

obiectivelor şi standardelor
cerute;
Abordarea evaluării din
perspectiva metodelor
alternative de evaluare a
rezultatelor şcolare :
observare sistematică,
analiza produselor

În planificările unităților de
Prin utilizarea metodelor

permanent

alternative elevii

Responsabili comisii

învățare este prevăzută

metodice

evaluarea prin metode

demonstrează ceea ce ştiu

alternative, iar în cadrul

dar, mai ales, ceea ce pot să

asistentelor la ore este

facă

demonstrată utilizarea

activităţii, proiect,

acestora

portofoliu etc. ;
Personalizarea predăriiînvăţării în funcţie de

Creșterea interesul elevilor
pentru ore, măsurat în

nivelul fiecărei clase şi la

rezultate școlare bune și

gradul de receptivitate al

foarte bune, procent de

acesteia;

10 % dintre elevi și-au
permanent

Responsabili comisii

îmbunătățit performantele

metodice

școlare față de evaluarea
anterioară

promovabilitate în creștere
și scăderea ratei
absenteismului
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Aplicarea unor strtegii de

Ameliorarea rezultatelor

învățare diferențiată pentru

școlare ale elevilor cu

elevii cu cerințe

dificultăți de învățare.

educaționale speciale și

Cunoașterea nivelului real

pentru cei cu nivel

al elevului și adaptarea la

intelectual mai scăzut (dar

permanent

Responsabili comisii

Cel puțin 2 % dintre elevii

metodice

cu probleme de învățare au
înregistrat progres

particularitățile sale

nu cu dosar de CES)
Aplicarea de probe de

Apreciere unitară la nivel

evaluare scrisă cu subiect

de școală a performanțelor

Responsabili comisii

școlare

metodice

unic (iniţiale şi finale) ;

2020-2021

Director adjunct

Existența la mapele
comisiilor metodice a
fişelor de analiză a
probelor de evaluare

Informarea tuturor elevilor

Rezultate mai bune la

în legătură cu calendarul de

evaluări

permanent

Director adjunct

Toți elevii cunosc datele
probelor de evaluare

evaluare;
Utilizarea rezultatelor

Cunoașterea nivelului real

evaluărilor ca feed-back în

al elevului și adaptarea la

proiectarea procesului-

permanent

Responsabili comisii
metodice

particularitățile sale

îmbunătățit performantele
școlare față de evaluarea
anterioară

instructiv educativ viitor;
Valorificarea elevilor

10 % dintre elevi și-au

Creșterea interesului

Martie 2021

Director adjunct

capabili de performanţă în

elevilor pentru activitatea

Responsabili comisii

vederea participării lor la

de performanță

metodice

A crescut cu 10% numărul
elevilor care au obținut
premii și mențiuni la

olimpiade şi concursuri -

olimpiadele și concursurile

selectarea din timp a

județene față de anul școlar

acestora şi realizarea

trecut și s-au obținut premii
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programelor de pregătire;

la olimpiadele si
concursurile naționale

ACTIVITATEA II: Monitorizarea progresului în procesul intructiv-educativ

REZULTATE AȘTPTATE

TERMEN

RESPONSABILITĂȚI

Monitorizarea calității

Îmbunătățirea calității

permanent

Director adjunct

activităţii comisiilor şi

activității comisiilor şi

Responsabili comisii

colectivelor de lucru şi

colectivelor de lucru

metodice

OBIECTIV

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ
Existența fișelor de
monitorizare Fiecare
responsabil de comisie

realizarea de rapoarte

realizează raportări despre

statistice pentru verificarea

activitatea comisiei de care

atingerii obiectivelor ;

răspunde și le prezintă în
CP/CA

Verificarea aplicării

Optimizarea evaluării

corecte a formelor de

elevilor

periodic

Director adjunct
Responsabili comisii

evaluare

metodice

Rapoartele scot în evident
aplicarea corectă a
formelor de evaluare

Organizarea de

Îmbunătățirea prestației

interasistențe, în vederea

didactice a membrilor

schimbului de experiență

comisiei

periodic

Responsabili comisii
metodice

S-au realizat la fiecare
disciplină cel puțin 3
interasistențe

între membrii comisiei
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Informarea periodică a

Părinții au luat cunoștință

părinților despre situația

despre situația școlară și

școlară și disciplinară a

disciplinară a copiilor lor,

elevilor

în cadru organizat sau nu

lunar

Învățători/diriginți

Creșterea numărului de
părinți care iau legătura cu
școala față de anul școlar
anterior

(ședințe, consultații,
întâlniri la solicitarea școlii
sau a părintelui)

Realizarea graficului de

O bună pregătire metodică

asistenţe, participarea la

și în specialitate a

ore împreună cu

personalului didactic de

responsabilii de

predare din școală

2020-2021

Director/ Director adjunct

Au fost văzute cel puțin o
data pe semestru toate
cadrele didactice

comisii/catedre

Informarea CP si a CA prin

Toți cei implicați în

Cel puțin o dată pe

Responsabili comisii

rapoarte de analiza despre

procesul educațional

semestru

metodice

progresului școlar al
elevilor şi performantele

cunosc rezultatele elevilor

Fiecare responsabil de
comisie realizează raportări
despre activitatea comisiei

școlii

de care răspunde și le

acestora la olimpiadele și

prezintă în CP/CA

concursurile școlare, alte

Existenta rapoartelor

activități educative în care

statistice/ din procesele

sunt implicați elevii școlii

verbale de la CP şi CA
reiese prezentarea acestora
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ACTIVITATEA III: Organizarea eficientă a procesului instructiv-educativ

OBIECTIV
Pregătirea metodică pentru

REZULTATE AȘTPTATE

TERMEN

RESPONSABILITĂȚI

Cadrele didactice

permanent

Responsabili comisii

lecţii reflectată în

realizează proiectarea

proiectarea didactică pe

demersului didactic in

unităţi de învăţare sau
schiţe de proiect de lecţie

metodice

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ
Cel puțin 80% din cadrele
didactice proiectează corect
demersurile didactice

conformitate cu cerințele
curriculumului

pentru toate cadrele
didactice, indiferent de
grad didactic sau vechime
Construirea unitară a
probelor de evaluare, pe an

Evaluarea elevilor se
realizează pe bază de probe

de studiu şi obiect de

de evaluare ce respectă

învățământ

standardele de evaluare

Conceperea şi aprobarea

permanent

Activitățile din proiectul Să

proiectului Să știi mai

știi mai multe, să fii mai

multe, să fii mai bun şi

bun au fost apreciate atât

Responsabili comisii
metodice

Documentele din
portofoliile cadrelor
didactice

2020-2021

Director adj. Consilier
educativ

Toate activitățile propuse
au fost realizate
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implementarea lui în bune

de elevi, cât și de părinți

condiţii
Elaborarea ofertei

Oferta educațională reflectă

educaţionale pentru anul

atât așteptările

școlar 2016-2017 pe baza

beneficiarilor direcți, cât și

studierii planului cadru, în

ale comunității

Martie 2021

Director adj Consilier
educativ

Panoul cu oferta
educațională
Pliante de prezentare

raport cu interesele şi
aptitudinile elevilor şi
nevoile comunității

Dezvoltarea unor programe

Creșterea gradului de

de educaţie diferenţiată

satisfacție al elevilor și

(pentru copiii cu cerinţe

părinților față de metodele

educative speciale , precum

utilizate în predare-învățare

Responsabili comisii
Permanent

metodice

Existenta programelor
Progresul elevilor măsurat
prin rezultatele la
învățătură

şi pentru copii capabili de
performanţe)
ACTIVITATEA IV: Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice

OBIECTIV

REZULTATE AȘTPTATE

TERMEN

RESPONSABILITĂȚI

Perfecţionarea prin

O bună pregătire metodică

permanent

Director

examenele de grad didactic

și în specialitate a

Responsabil comisie

sau cursuri de perfecționare

personalului didactic de

perfecționare
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INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ
Majoritatea cadrelor
didactice participă la

metodică şi în specialitate
(la 5 ani)

predare din școală,

perfecționare indiferent de

demonstrată prin lecțiile

formă

susținute la clasă și prin
rezultatele elevilor
Perfecţionarea personalului

O bună pregătire metodică

prin studiu individual,

și în specialitate a

documentare ştiinţifică,

personalului didactic de

participare la cercurile

predare din școală,

metodice, sesiuni de

demonstrată prin lecțiile

comunicare metodico-

susținute la clasă și prin

ştiinţifică, simpozioane,

Permanent

Responsabili comisii
metodice

Diplome
Adeverințe de participare

rezultatele elevilor

schimburi de experienţă,
seminarii de formare
Prezentarea ofertelor în
vederea formării continue
din partea CCD şi altor

Cadrele didactice cunosc

De câte ori apar oferte

oferta în domeniul formării

Responsabili comisie
perfecționare

profesionale

luat cunoștință de oferta de
programe de perfecționare

instituţii abilitate
Reactualizarea situației

Exista o situație la zi a

perfecționării cadrelor

perfecționării cadrelor

Resp. comisie

didactice

perfecționare

didactice din școală

Toate cadrele didactice au

Semestrial

Director
Toate cadrele didactice au
completat macheta și au
depus documentele
solicitate

Participarea cadrelor

Creșterea numărului de

In termenul dat de

Resp. comisie

didactice la Programele

cereri de participare la

organizatori

perfecționare
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Existenţa a cel puțin 4

Erasmus+, alte programe

programele europene din

cadre didactice participante

europene, precum şi

partea cadrelor didactice

în programele europene

realizarea de programe de

ale școlii

cooperare cu școli din alte
țări

ACTIVITATEA V: Pregătirea evaluărilor naţionale la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a şi a admiterii în învăţământul liceal
OBIECTIV

REZULTATE AȘTPTATE

TERMEN

RESPONSABILITĂȚI

Prelucrarea metodologiei

Toţi elevii se vor înscrie și

octombrie-iunie 2021

Director/ Diriginții claselor

de desfăşurare a evaluărilor
naționale, prezentarea

vor fi admişi în

a VIII-a, profesorii de lb.

învățământul liceal

rom., lb. engleză,

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ
Toți elevii și părinții
acestora cunosc modul de
desfășurare a evaluării

calendarului evaluărilor și

matematică, fizică,

naționale și a modului de

admiterii 2021, a

biologie, învăţătorii

admitere în învățământul

programelor și a

claselor a II-a şi a IV-a

liceal

metodologiei de înscriere
în învățământul liceal, a
rețelei de unități liceale din
București, elevilor și
părinților acestora

Realizarea programului de
pregătire pentru evaluarea
națională la disciplinele

Creșterea numărului de
elevi cu medii peste 5 la
cele două probe ale

Pe parcursul anului școlar
în fiecare săptămână câte o
oră la fiecare disciplină de
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Responsabilii catedrelor de
limba română şi
matematică

Procentul de note peste 8 a
crescut cu 10%

limba şi literatura româna
şi matematică

evaluării naționale

examen

PROGRAMUL: Condiţii de studiu şi de siguranţă
ŢINTA STRATEGICĂ: Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate
ACTIVITATEA I: Asigurarea resurselor pentru începerea în bune condiții a anul şcolar 2020-2021
OBIECTIV
Asigurarea cu manuale , cu
documentele curriculare

REZULTATE AȘTPTATE

TERMEN

RESPONSABILITĂȚI

Toți elevii au manuale la

Septembrie 2020

Director

toate disciplinele

Bibliotecar

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ
Toți elevii au manuale la
toate disciplinele

oficiale ale manualelor şi

Existenţa documentelor

materiale auxiliare ( caiete

curriculare oficiale,

de exerciţii , culegeri de

manualelor şi materialelor

teste şi de probleme,
auxiliare

planşe, hărţi, seturi de
diapozitive )
Realizarea orarului şcolii
cu un bloc fix pentru

Elevii primesc orarul în

15 septembrie 2020

Director

Septembrie 2020

Responsabil comisia de

Orar

prima zi de școală

disciplinele opţionale
Realizarea şi aprobarea

Orarul și schemele orare

orarelor și schemelor orare

sunt realizate în termenul

şi comunicarea acestora

stabilit și sunt comunicate

elaborare a schemelor orare
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Scheme orare

elevilor şi părinţilor
Definitivarea încadrării
personalului didactic,
constituirea catedrelor şi a

elevilor și părinților
Toate posturile și orele

Încadrarea cu personal cu

Septembrie 2020

vacante sunt încadrate cu

Director

personal calificat

pregătire de specialitate
100%

posturilor, acoperirea
orelor vacante
Realizarea lucrărilor de

La 31.08.2020 școala este

reparaţii la instalaţiile

pregătită pentru începerea

sanitare, electrice şi

August 2020

Director

Baza materiala funcțională

Administrator

anului școlar

termice, igienizarea
localului şi recondiţionarea
mobilierului şcolar în
vederea începerii anului
școlar
Pregătirea şcolii pentru

Școala este pregătită pentru

sezonul rece (verificarea

sezonul rece din punct de

instalaţiei termice)
Amenajarea
corespunzătoare a sălilor

Septembrie 2020

Director

Instalația funcționează la

Administrator

parametri normali

Administrator

Ambientul creat

vedere termic
Începerea şcolii în condiții

Septembrie 2020

bune

de clasă, a laboratoarelor, a
cabinetelor, a bazei
sportive şi predarea
inventarului clasei către
fiecare învăţător/diriginte
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Exercitarea controlului

S-a realizat arhivarea şi

Octombrie 2020- Februarie

Director / director adjunct

documentelor specifice

inventarierea documentelor

2021

Secretar şef

permanent

Toate cadrele didactice

prin: constatarea evidenţei
documentelor la fiecare

Existenţa documentelor

din anul şcolar trecut şi
anul şcolar curent

comisie, păstrarea,
arhivarea şi inventarierea
documentelor din anul
şcolar trecut şi anul şcolar
curent
Obţinerea de mijloace

Îmbunătățirea bazei

financiare prin

materiale a școlii şi a

autofinanţare, sponsorizări,

ambientului claselor

Contracte de sponsorizare,
procese verbale, facturi

donaţii, colectarea de
materiale refolosibile etc.
cu respectarea legislației în
vigoare

ACTIVITATEA II: Analiza si diagnoza activității educaționale pentru anul școlar 2020-2021
REZULTATE AȘTPTATE

TERMEN

RESPONSABILITĂȚI

Realizarea analizei şi

Analiza şi diagnoza

Octombrie 2021

Director adjunct

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ
Rapoartele de analiză scot

diagnozei activităţii

activităţii desfăşurate în

Responsabili comisii

în evidenţă progresul făcut

desfăşurate în cadrul

cadrul comisiilor metodice

metodice

OBIECTIV
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şi punctele slabe

comisiilor metodice şi pe
probleme, activităţii
educative, în cadrul altor
compartimente din cadrul
Realizarea Raportului de
Analiză pentru Şcoala

Raportul privind starea

Octombrie 2021

Director adjunct

învățământului stabilește,

Responsabili comisii

Gimnazială Nr.142 în anul

împreună cu planul

metodice

scolar 2020-2021,

operațional și planul

prezentarea lui în şedinta

managerial semestrial

de analiză a consiliului

orientarea procesului

profesoral şi stabilirea

instructiv-educativ în anul

orientărilor prioritare ale

Raportul de analiză

şcolar 2021-2022

procesului instructiveducativ în anul şcolar
2021-2022
ACTIVITATEA III: Proiectarea si organizarea activității pentru anul școlar 2020-2021
REZULTATE AȘTPTATE

TERMEN

RESPONSABILITĂȚI

Constituirea comisiilor şi

Toate cadrele didactice își

Septembrie 2020

Director

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ
Fişele posturilor

repartizarea atribuțiilor şi

cunosc sarcinile si

sarcinilor pentru membrii

atribuțiile în comisiile din

Septembrie 2020

Responsabili comisii

Existenţa planificărilor

OBIECTIV

colectivelor de lucru
Realizarea în termen a

care fac parte
Toate cadrele didactice au

59

proiectării semestriale şi
depunerea la timp a

depus planificările în

metodice Director adjunct

vizate

termenul stabilit

planificărilor după ce au
fost vizate de responsabilii
de comisii
Elaborarea şi aprobarea
documentelor de
planificare şi organizare a

Toate documentele au fost

Octombrie 2020

Director Responsabili

elaborate și aprobate în

comisii metodice Director

termenul stabilit

adjunct

Existenta tuturor
documentelor

activității la nivelul C.A.,
C.P., comisii metodice,
comisii pe probleme,
CEAC
Proiectarea și aplicarea
testărilor inițiale în
conformitate cu
documentele MEN,

S-au aplicat teste inițiale la

Octombrie 2020

toate disciplinele și s-a

Responsabili comisii

Toate cadrele didactice au

metodice

aplicat teste inițiale și au

realizat analizarea acestora

realizat fişe de analiză Fișe

în cadrul comisiilor

de analiză procese verbale

aplicarea lor şi proiectarea
demersurilor în funcție de
rezultatele obținute
Prezentarea CDS ,

Oferta CDS oferă elevilor

aprobarea în Consiliul de

posibilitatea satisfacerii

administrație şi avizarea

dorinţei de informare şi de

din partea inspectorilor de

cunoaştere în diferite

specialitate

domenii de activitate

Mai 2021

Director

Toate opționalele aprobate
de CA au primit avizul
inspectorilor de specialitate
Fişele de avizare
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Planificarea şi organizarea

Pregătirea elevilor pentru

Septembrie 2020

pregătirii pentru evaluarea

evaluarea națională se face

săptămânal

națională 2021

Director

Afişarea programului de
pregătire

după un program și o
programă bine stabilite

Selectarea elevilor,
planificarea şi organizarea
pregătirii pentru

Responsabili comisii

Creșterea cu 10% a elevilor

olimpiadele și concursurile

metodice

care participă la concursuri

școlare

Director adj.

Rezultate bune la

Octombrie 2020

concursurile şi olimpiadele

Creșterea numărului de
premii şi mențiuni cu 10%

școlare
Elaborarea şi aprobarea

Planul operațional

Proiectului de Dezvoltare

realizează orientarea

Instituţională 2020-2024, a

procesului instructiv-

Planului operațional al

educativ în anul şcolar

școlii şi a altor documente
manageriale pentru anul
școlar 2020-2021

Octombrie 2020

Director

Existența programului de
pregătire afișat

2020-2021 ținând cont de
țintele și strategia PDI
2020-2024

Întocmirea și aprobarea

Realizarea planului de

planului de școlarizare

școlarizare pentru anul

elevi la clasele pregătitoare

pentru anul școlar 2020-

școlar 2020-2021

și de grădiniță; Corelarea

Ian-feb. 2020

2021

Director

Concordanta cu numărul de

cu strategia I.S.J., cu
criteriile de evaluare, cu
nevoile specifice ale
Comunității locale
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ACTIVITATEA IV: Organizarea resurselor umane

OBIECTIV

REZULTATE AȘTPTATE

TERMEN

RESPONSABILITĂȚI

Încadrarea personalului
didactic conform pregătirii
şi continuităţii
Normarea personalului
didactic auxiliar şi
nedidactic conform
normativelor şi volumului
de muncă
Cuprinderea elevilor în
colective în conformitate
cu normativele în vigoare
in ceea ce privește numărul
de elevi la clasă
Identificarea elevilor cu
CES

Personalul didactic este
încadrat conform pregătirii
și continuității
Personalului didactic
auxiliar şi nedidactic este
normat conform
normativelor şi volumului
de muncă
Elevii sunt încadrați în
colective în conformitate
cu normativele în vigoare
în ceea ce privește numărul
de elevi la clasă
Elevii diagnosticați cu CES
au depus documentele la
școală pentru a fi luați în
evidența cabinetului psihopedagogic, a învățătorului
de sprijin și învățătorului
/dirigintelui clasei
Toate fișele au fost
completate corect și la
termen

Septembrie 2020

Director adjunct
Responsabili comisii
metodice
Director adjunct
Responsabili comisii
metodice

Completarea fisei postului
pentru tot personalul şi
asigurarea corectitudinii şi
transparentei în relaţiile cu
acesta
Mobilizarea cadrelor
didactice în scopul
cuprinderii copiilor în
școală şi grădiniţele
arondate

Evidența clară a copiilor
din circumscripție pentru
clasa pregătitoare

Septembrie 2020

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ
Completarea statelor de
functii
Completarea statelor de
funcţii/fişe de normare

Înscrierea elevilor în
registrele matricole şi
catloage

Septembrie 2020

Director

A doua jumătate a lunii
septembrie 2020

Director Profesor psiholog

Dosare și fișe de evidență

Septembrie 2020

Director

Toate cadrele didactice au
completat fișa postului
Fişele postului completate
corect

Lunile mai-iunie 2021

Director

Numărul de elevi înscrisi la
clasa pregătitoare și clasa I
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ACTIVITATEA V: Menținerea în spațiul şcolar a unui climat de siguranţă fizica și psihică pentru elevi şi personalul didactic şi
nedidactic
OBIECTIV

REZULTATE AȘTPTATE

TERMEN

RESPONSABILITĂȚI

Aplicarea procedurii

Respectarea de către elevi a

zilnic

Director Coordonatorul

privind ţinuta vestimentară
a elevilor

procedurii privind ținuta

serviciului pe școală

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ
Toti elevii şcolii vin în
uniformă

vestimentară

Menţinerea în bună stare de

Creșterea gradului de

funcţionare a sistemului de

securitate din școală

permanent

Director

Septembrie 2020

Director Administrator

Sistemul este funcțional

monitorizare video pentru
holurile şi curtea şcolii
Cunoașterea de către tot

Tot personalul școlii

personalul școlii a

cunoaște normele de

normelor de securitate si
sănătate a muncii si
semnarea fişelor specifice

Procese verbale/fişe
specifice

securitate și sănătate în
spațiul școlar şi nu există
incidente pe parcursul
anului școlar

Instruirea tuturor elevilor

Toți elevii cunosc normele

în legătură cu normel de

de securitate şi sănătate a

securitate și sănătate a
muncii în clase,
laboratoare, sala de sport și

Septembrie 2020

Director
Administrator

muncii în clase,
laboratoare, sala de sport şi
nu există incidente pe
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Procese verbale

semnarea de către aceștia a

parcursul anului școlar

proceselor verbale
Cunoașterea de către elevi

Creșterea gradului de

și părinți a prevederilor RI

securitate din școală

permanent

Învățători/diriginți

permanent

Director

Procese verbale ședințe

și a procedurilor de acces
în perimetrul școlar
Asigurarea spaţiilor

Păstrarea în siguranță a

necesare arhivării şi

documentelor școlare

Documentele sunt păstrate
în condiții de siguranță –

păstrării documentelor

fișete metalice, cu cheie

şcolare
Asigurarea condiţiilor
necesare privind
iluminatul, încălzirea ,

Condiții optime de

permanent

desfășurare a activității

Director
Administrator

Condiţii bune de
funcţionare, fără incidente

școlare

alimentarea cu apa,
canalizare, etc.
Asigurarea respectării

Condiții optime de

normelor de igienă şcolară,

desfășurare a activității

de protecţie civilă şi P.S.I.

școlare

Creşterea eficienței
serviciilor medicale pentru

Servicii medicale pentru

permanent

Director

Demonstrarea realizării

Administrator

prin fișele de instruire şi
procesele verbale

permanent

Director

elevi, prompte și eficiente

Se face zilnic verificarea
stării de sănătate a elevilor
Cel puţin un curs de prim

elevi

ajutor şi 2 lecţii de educaţie
sanitară pe an
Colaborarea cu organele de

O mai bună asigurare a

permanent
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Director Administrator

În planificările orelor de

poliţie şi poliţia comunitară

pazei şi siguranţei elevilor,

în vederea asigurării pazei

prevenirea actelor de

şi siguranţei elevilor şi

violenţă, abandonului

pentru prevenirea actelor

şcolar şi combaterea

de violenţă, abandonului

delincvenţei juvenile

dirigenţie există cel puţin o
temă cu acest subiect

şcolar şi combaterea
delincvenţei juvenile
Realizarea de activităţi de

Scăderea numărului de acte

semestrial

Învățători/diriginți

Cel puțin o dată pe

consiliere şi în cadrul

de indisciplină și

semestru o întâlnire cu

Consiliului elevilor cu

prevenirea absenteismului

poliţistul de proximitate

participarea poliţistului de

și abandonului școlar

proximitate
Stabilirea legăturilor cu

Scăderea numărului de acte

familia pentru prevenirea şi

de indisciplină și

combaterea absenteismului,

prevenirea absenteismului

a repetenţiei, a abandonului

și abandonului școlar

periodic

Învățători/diriginți

Procese verbale ședințe

şcolar

ACTIVITATEA VI: Organizarea şi desfăşurarea în bune condiții și în acord cu reglementările legislative în vigoare a examenelor
de corigenţă

OBIECTIV
Stabilirea comisiilor pentru

REZULTATE AȘTPTATE

TERMEN

RESPONSABILITĂȚI

S-au numit comisiile

Iunie 2021

Director
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INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ
Decizii comisii de

examenul de corigenţă

corigență

pentru examenul de
corigență în termenul
stabilit și s-au predat
deciziile de numire

Realizarea programului de

Programul de pregătire s-a

pregătire suplimentară a

derulat conform graficului

Sfârșitul lunii august 2021

Director adjunct
Responsabili comisii

elevilor corigenţi

Toți elevii au participat la
programul de pregătire

metodice

Susţinerea examenelor de

Examenul de corigență s-a

corigenţă la clasele a VIII

derulat fără probleme

aug 2020-sept..2021

Director Director adjunct

Participarea la examenul de
corigență a fost de 100%

şi II-VII în conformitate cu
Regulamentul de
organizare si funcționare a
învăţământului
preuniversitar

ACTIVITATEA VII: Monitorizarea mişcării elevilor şi frecvenţei pe parcursul anului şcolar
REZULTATE AȘTPTATE

TERMEN

RESPONSABILITĂȚI

Monitorizarea frecvenței și

Existența unei statistici la

permanent

Director Secretar-șef

prezentarea lunară către

nivel de școală în ceea ce

OBIECTIV

ISM de informări privind

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ
Raportarea zilnică și
transmiterea către ISM

privește frecvența

frecvenţa elevilor la ore
Monitorizarea mişcării

Situație la zi în ceea ce

permanent

66

Director

Documente completate la

elevilor pe parcursul anului

privește mișcarea elevilor

zi în ceea ce privește

şcolar
Completarea corectă a
documentelor şcolare în
ceea ce priveşte frecvenţa

mișcarea elevilor
Completarea corectă a

permanent

Director adj

absențelor și motivarea în

Nu sunt greșeli de
completare

termenul legal acestora

PROGRAMUL: Realizarea de activităţi educative pentru exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean
ŢINTA STRATEGICĂ: Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative care să contribuie la
promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean

ACTIVITATEA I: Întărirea rolului Consiliului Şcolar al Elevilor în viaţa şcolii
REZULTATE AȘTPTATE

TERMEN

RESPONSABILITĂȚI

Reorganizarea Consiliului

Implicarea activă a

octombrie

Director Consilier educativ

Şcolar al Elevilor: alegeri

Consiliului elevilor în viaţa

OBIECTIV

democratice pentru
preşedinte, vicepreşedinte

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ
Dosarul Consiliului Şcolar
al Elevilor

şcolii, pe tot parcursul
anului şcolar

şi secretar, alegerea
directorilor de
departamente şi stabilirea
graficului de activităţi
Implementarea de proiecte
la nivelul Consiliului

Îmbunătăţirea relaţiilor

semestrial

dintre elevi în cadrul şcolii

Director Consilier educativ

Arhiva foto Proiectele
implementate
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elevilor în vederea
interiorizării sentimentului
de apartenenţă la şcoală şi
dezvoltării culturii
organizaţionale la elevi
Creşterea vizibilităţii

Fluidizarea cominicării

Consiliului Şcolar al

elevi-cadre didactice

semestrial

Consilier educativ
Responsabili Consiliul

Elevilor în cadrul şcolii,

Articole publicate Arhiva
foto

elevilor

prin promovarea
activităţilor acestuia pe
site-ul şcolii, în Buletinul
Informativ al oraşului, la
panourile special destinate,
în cadrul şedinţelor
Consiliului Profesoral,
Consiliului de
Administraţie şi Consiliului
Reprezentativ al Părinţilor

ACTIVITATEA II: Crearea cadrului potrivit manifestării personalităţii elevilor şi interiorizării valorilor morale

OBIECTIV
Susţinerea de activităţi de

REZULTATE AȘTPTATE

TERMEN

RESPONSABILITĂȚI

Creşterea interesului

permanent

Director adjunct
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INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ
Planificările diriginților

consiliere şi orientare în
conformitate cu programa
pentru Consiliere şi

elevilor şi cadrelor

Responsabil comisie

didactice pentru activităţile

diriginți

Fişele de asistenţe la orele
de consiliere şi orientare

de sonsiliere şi orientare

orientare,cu scopul educării
elevilor în spiritul valorilor
morale autentice
Creşterea interesului

Îmbunătăţirea

permanent

Consilier educativ

Creşterea numărului

elevilor pentru activităţile

performanţelor elevilor la

elevilor care obţin premii la

extracurriculare la nivelul

concursurile

concursuri sau participă la

şcolii: concursuri şcolare,

extracurriculare

activităţi

concursuri artistice şi

Diplomele obţinute

sportive, activităţi culturalartistice şi sportive,
excursii, vizite
Implicarea elevilor şcolii în

Menţinerea curăţeniei în

acţiuni de voluntariat,

perimetrul şcolii şi

pentru întreţinerea şi

păstrarea în condiţii bune a

curăţarea spaţiilor verzi ale

lunar

Învățători/diriginți

Arhiva foto
Programele de activitate

mobilierului din clasă

şcolii, a mobilierului din
clasă, a terenului de sport
Valorificarea

Schimbarea atitudinii

evenimentelor istorice şi

elevilor faţă de ceilalţi şi

culturale, a evenimentelor

faţă de mediul înconjurător,

din viaţa elevilor, pentru

prin adoptarea unei

lunar

Învățători/diriginți

Arhiva foto

Consilier educativ

Programele de activitate
Procese verbale
Acorduri de participare
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cultivarea respectului faţă

atitudini potrivite situaţiei

de om, faţă de proprietatea

date

Produsele activităţii

publică şi privată , pentru
respectarea şi protejarea
frumuseților patriei şi a
echilibrului ecologic, în
spiritul dezvoltării durabile

PROGRAMUL: Managementul la nivelul şcolii şi al clasei
ŢINTA STRATEGICĂ: Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile
exprimate de beneficiari
ACTIVITATEA I: Îndeplinirea atribuţiilor manageriale la nivelul clasei şi al şcolii
REZULTATE AȘTPTATE

TERMEN

RESPONSABILITĂȚI

Constituirea comisiilor şi

Activitatea comisiilor se

septembrie

Director

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ
Fişele postului

repartizarea atributiilor şi

îmbunătăţeşte

permanent

Director

Personalul școlii

OBIECTIV

sarcinilor pentru membrii
colectivelor de lucru în
vederea valorificării
potenţialului individual
prin consultare şi implicare
Aplicarea de către

Personalul școlii aplică

personalul şcolii a

documentele de politică

demonstrează în activitatea
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documentelor de politică
educaţională elaborate
extern şi intern, a
regulamentelor în vigoare,
a ordinelor, notelor şi
precizărilor ISJ, respectiv

educaţională elaborate

desfășurată cunoașterea

extern şi intern, a

documentelor și se

regulamentele în vigoare,

conformează acestora

ordinele, notele şi

Documentele sunt puse la

precizările ISJ, respectiv

dispoziția personalului

M.E.N.

școlii prin afișare sau la
biblioteca școlii

M.E.N.
Reorganizarea Consiliilor

Eficientizarea activității

claselor, a comitetelor de

Consiliilor claselor, a

părinți şi a programelor de

comitetelor de părinți

septembrie

Responsabil comisia

Existenţa la mapa

diriginți Director adj.

învățătorilor/diriginților şi
afișarea în fiecare clasă a

activitate cu obiective

componenței CC şi a

specifice fiecărui colectiv

programelor de activitate

Prelucrarea legislației şi a

Cunoașterea de către elevi,

La începutul anului școlar

regulamentelor școlare în

părinți a legislaţiei şcolare

și când apar noutăți

și părinții acestora cunosc

Mai-iunie 2021

metodologiile de evaluare,

vigoare, a metodologiilor

Diriginți

Cel puţin 90% dintre elevi

de evaluare, de admitere în

de admitere în

învățământul liceal elevilor

învățământul liceal

şi părinţilor acestora
Completarea bazelor de

Se pune la dispoziția

date necesare unei bune

tuturor cadrelor didactice

desfășurări a procesului

baza de date cu elevii ai

educațional ( elevi cu
părinți plecați în
străinătate, elevi navetiști,

Octombrie 2020

Director
Secretar şef

căror părinți sunt plecați în
străinătate, cu elevi
navetiști, cu CES
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Existenta bazei de date

elevi cu CES)
Valorificarea cutumelor

Vizibilitatea școlii și a

şcolii şi promovarea lor în

rezultatelor ei la nivelul

copii ce se înscriu la Școala

comunității și în afara

Gimnazială nr.142 fața de

comunitate, prin
organizarea de activităţi,

permanent

Echipa managerială

Creșterea numărului de

anul școlar anterior

acesteia

prezentarea rezultatelor în

Articole din presa,

buletinul informativ,

materiale pe internet, site-

revista scolii, site-ul școlii

ul scolii, buletinul

și al orașului etc.

informativ al şcolii

Monitorizarea calității

Îmbunătățirea activității

activităţii comisiilor şi

comisiilor și colectivelor

Responsabili comisii

de lucru

metodice

colectivelor de lucru

semestrial

Director adjunct

Fiecare responsabil de
comisie metodică a realizat
rapoarte de monitorizare
Existența fișelor de
monitorizare Procese
verbale ședințe CP și CA

Încurajarea și susținerea
administrativă a
inițiativelor ce au ca scop

Promovarea școlii în

Când este cazul

Echipa managerială

comunitate prin inițiativele

Aprecieri ale activității
școlii materializate prin

de la nivelul ei

diplome, parteneriate,

creșterea calității educației

prezenţa pozitivă a şcolii în

și promovarea școlii în

mass-media, pe internet

comunitate sau la nivel

etc.

județean, național,
internațional
Evaluarea diriginților prin

Cadrele didactice

semestrial
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Director adjunct

2 lecții demonstrative

asistente la ore, realizarea

realizează proiectarea

Responsabili comisii

de ore demonstrative de

demersului didactic în

metodice

dirigenție

Toți diriginții asistați la oră

conformitate cu cerințele
programei

ACTIVITATEA II: Monitorizarea corectitudinii întocmirii şi eliberării actelor de studii şi a documentelor şcolare
REZULTATE AȘTPTATE

TERMEN

RESPONSABILITĂȚI

Verificarea corectitudinii

Toate cataloagele,

31.08.2021

Director adjunct

completării cataloagelor,

registrele matricole şi alte

registrelor matricole şi a

documente şcolare au fost

OBIECTIV

altor documente şcolare în

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ
Numărul de greșeli a scăzut
față de anul anterior

verificate

conformitate cu
Regulamentul privind
actele de studii şi
documentele şcolare în
învăţământul preuniversitar
– O.M. 3502/03.03.2005
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ACTIVITATEA III: Desfăşurarea şedinţelor Consiliului de Administraţie şi Consiliului Profesoral

OBIECTIV
Respectarea legislaţiei
pentru efectuarea şedinţelor
de lucru

REZULTATE AȘTPTATE

TERMEN

Toate ședințele se

Lunar

RESPONSABILITĂȚI
Director

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ
Procese verbale CP și CA

desfășoară respectând
legislația și normativele în
vigoare

Stabilirea unei tematicii
lunare realiste şi utile,
pentru discutarea în cadrul
şedinţelor

Toate ședințele se

Director adjunct
Lunar

Procese verbale CP și CA

desfășoară respectând
legislația și normativele în
vigoare

Informarea prompta
persoanelor implicate în
realizarea materialelor
supuse dezbaterii

Toate ședințele se

Director adjunct
Lunar

Materialele dezbătute

desfășoară respectând
legislația și normativele în
vigoare

Convocarea în timp util, cu
facilitarea accesului la
documentele supuse
dezbaterii

Toate ședințele se

Secretar-șef
Lunar

desfășoară respectând
legislația și normativele în
vigoare
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Nu se înregistrează absente
nemotivate

ACTIVITATEA IV: Completarea Raportului anual de evaluare internă de către CEAC

OBIECTIV
Finalizarea Raportului de
evaluare internă pentru
anul 2019-2020
Propunerea şi discutarea

REZULTATE AȘTPTATE

TERMEN

RESPONSABILITĂȚI

Raportul de evaluare

Octombrie 2020

Coordonator CEAC

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ
Raportul finalizat

Octombrie 2020

Coordonator CEAC

Planul de îmbunătățire

Semestrial

Director

Fişele de monitorizare

August 2021

Coordonator CEAC

internă este finalizat la
timp
Planul de îmbunătăţire a

Planului de îmbunătăţire a

calităţii pentru anul şcolar

calităţii pentru anul şcolar

2019-2020 este prezentat și

2020-2021
Monitorizarea activităţii
CEAC
Prezentarea stadiului de

aprobat în CA
Colectarea datelor necesare
completării Raportului
Competarea RAEI

competare a Raportului de

Toate cadrele didactice au
depus dosarele la CEAC

evaluare internă a calităţii
pentru anul 2020-2021
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PROGRAMUL: Dimensiunea europeană a şcolii
ŢINTA STRATEGICĂ: Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de parteneriate la nivel local, naţional şi european

ACTIVITATEA I: Implicarea cadrelor didactice în programul Erasmus+

REZULTATE AȘTPTATE

TERMEN

RESPONSABILITĂȚI

Participarea tuturor

Informarea corectă a

Ianuarie 2021

Director Responsabil

cadrelor didactice la

cadrelor didactice în

OBIECTIV

şedinţele de informare în
legătură cu programul
Erasmus+
Conceperea de proiecte de
mobilitate şi parteneriate
strategice în cadrul

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ
Procesul verbal

proiecte comunitare

legătură cu posibilităţile de
finanţare a proiectelor
europene
Director Responsabil

Procese verbale şedinţe

implică în realizarea de

proiecte comunitare

Cel puţin o aplicaţie

proiecte europene

Director adjunct

Cadrele didactice se

Ianuarie 2021

pentru proiecte de

programului Erasmus+, în

mobilitate şi cel puţin o

vederea aplicării la

aplicaţie pentru

termenele stabilite pentru

parteneriate strategice

aprobarea finanţării
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ACTIVITATEA II: Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea

OBIECTIV
Iniţierea de programe
comunitare şi unor
activităţi extraşcolare
diversificate în regim de
parteneriat la iniţiativa
partenerilor sociali/
autorităţilor si cu
participarea cadrelor

REZULTATE AȘTPTATE

TERMEN

RESPONSABILITĂȚI

Realizarea de programe

Ori de câte ori este cazul

Director

comunitare şi de activităţi

Consilier educativ

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ
Programul activităților
Arhiva foto

extraşcolare la iniţiativa
partenerilor sociali/
autorităţilor şi cu
participarea tuturor
cadrelor didactice şi a
elevilor

didactice şi a elevilor la
derularea acestora
Organizarea zilelor școlii

Prezentarea școlii în

februarie 2021

comunitate

Director
Consilier educative
Director adj

Articole din ziar şi alte
publicaţii
Cartea de impresii
Arhiva foto

Armonizarea ofertei

Oferta educațională reflectă

educaţionale cu cerinţele

atât așteptările

comunităţii locale ( se va

beneficiarilor direcți, cât și

ţine cont de resurse umane

Mai 2021

Consilier educativ

Oferta educațională
Arhiva foto

ale comunității

şi materiale, solicitările
părinţilor şi elevilor,
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domeniile actuale de
interes, probleme legate de
apartenenţa la Comunitatea
Europeană)
Prezentarea rezultatelor

Cunoașterea școlii și a

obţinute de elevii şcolii la

rezultatelor ei la nivelul

olimpiade, concursuri
şcolare, concursuri sportive

periodic

Director adjunct

Articole

Consilier educativ

Diplome obținute

periodic

Articole, informări

comunității și în afara
acesteia

în Buletinul informativ , pe
site-ul și pe blogul școlii
Organizarea de activităţi în

Cunoașterea școlii și a

cadrul comunității,

rezultatelor ei la nivelul

prezentarea rezultatelor în
buletinul informativ ,

permanent

Procese verbale

comunității și în afara
acesteia

revista şcolii, site-ul
orașului etc. în vederea
păstrării şi îmbogăţirii
elementelor valoroase din
tradiţia şcolii şi
promovarea lor în afara
acesteia
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ACTIVITATEA III: Extinderea si eficientizarea parteneriatelor

REZULTATE AȘTPTATE

TERMEN

RESPONSABILITĂȚI

Continuarea parteneriatelor

Activități comune cu

permanent

Director Consilier educativ

educaţionale şi iniţierea

instituțiile partenere

OBIECTIV

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ
Contracte de parteneriat
Diplome

altora cu instituţii sau şcoli

Activități comune

din ţară sau străinătate
Numărul participanților a

cultural-artistice

Derularea Parteneriatului

Implicarea cadrelor

Septembrie 2020

didactice şi a elevilor şcolii August 2021

crescut cu 10%

în toate activitățile
proiectului
Colaborarea cu organele de

Acțiuni comune în vederea

poliție, sanitare, poliţie

creării unei stări de

comunitară, pompieri etc.

siguranța elevilor în

permanent

Director

Contracte de parteneriat

Când este cazul

Director

Cel puțin 3 colaborări

perimetrul școlar și în afara
acestuia
Colaborarea cu O.N.G. –
uri, asociaţii, fundaţii,
instituţii de cultură şi artă

Activități de colaborare cu
O.N.G. – uri, asociaţii,

Consilier educativ

fundaţii, instituţii de
cultură şi artă partenere
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Grupul de lucru pentru realizarea evaluării periodice a proiectului de dezvoltare al Școlii Gimnaziale Nr. 142 Bucureşti - este alcătuit din
Consiliul de Administraţie şi responsabilii Comisiilor metodice.
A fost ales acest grup de lucru deoarece :
➢ sunt interesaţi în obţinerea unor rezultate bune ;
➢ au spirit de iniţiativă ;
➢ au experienţă în activităţi de evaluare ;
➢ au avut o contribuţie importantă la elaborarea planului de dezvoltare ;
➢ cunosc foarte bine toate activităţile din şcoală .

Întocmit,
Prof. înv. pr. Mihalcea Ana-Corina

80

