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Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2014-2019 s-a realizat plecând de la
o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de
învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern.
Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi
mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra
activităţii unităţii.
Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor
generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora.
Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care reprezintă
capitalul de referinţă) şi a "oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de comunitate.
Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii
şcolare, corelate cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate. Analiza condiţiilor
socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut pe baza programelor existente
la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului economic pe termen mediu şi
lung, valorificând datele, prognozele şi documentele elaborate de Consiliul Judeţean Covasna,
Primăria Comunei Breţcu, a Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna, a Casei Corpului Didactic
Covasna, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă şi Direcţia Judeţeană de Statistică.
S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor şi
comisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultarile cu elevii,
propunerile avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale şi de agenţii
economici -parteneri tradiţionali ai instituţiei.
Programele Ministerului Educaţiei, Naţionale şi ale Guvernului României privind
reforma şi modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor principale de
dezvoltare instituţională în perioada 2014-2019.
Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, valorile
şi practicile societăţii democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea
în viaţa privată şi publică.
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Un învăţământ bun este „…orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi
volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de
utilitate directă, în profesie şi în societate.”
„Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi
armonioasăa individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui
sistem de valoricare sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea
spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune
socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.”
(Legea Educaţiei Naţionale, 2011)

“Calitatea „nu este niciodată un accident: ea este întotdeauna rezultatul efortului inteligent”.
(John Ruskin)

„Pentru fiecare om viaţa sa este o şcoală de la leagăn până la mormânt, tot ce suntem, ce facem,
ce gândim, vorbim, auzim, dobândim, posedăm, nu este altceva decât o anumită scară pe care
urcăm din ce în ce mai mult, spre a ajunge cât mai sus, fără însă a putea atinge vreodată suprema
treaptă.”
(Comenius)

Pentru a aduce schimbări benefice, trebuie să fim deschişi la nou, să cooperăm, să ştim să
ne alegem partenerii de competiţie, să constituim parte esenţială din comunitate.
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I. CARACTERISTICI ALE COMUNEI BREŢCU
I. 1. LOCALIZARE
Comuna Breţcu se compune din satele Breţcu, Oituz -la 15 km de centrul de comună şi
Mărtănuş la 3 km de centrul de comună.

I.2. CARACTERISTICI DEMOGRAFICE
Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Braţcu se ridică la 3.551
de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră
3.908 locuitori.
Scăderea efectivului populaţiei Comunei Breţcu raportat la scăderea efectivului populaţiei
din Judeţul Covasna între recensămţntul din 18 martie 2002 şi 20 octombrie 2011.
Populaţia judeţului covasna
2002
2011
222449
210177
100,00%

94,48%

Populaţia comunei Breţcu
2002
2011
3908
3511
100,00%

89,84%
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Majoritatea locuitorilor sunt maghiari (71,46%). Principalele minorităţi sunt cele de
români (22,9%), rromi (2,25%) şi ceangăi (1,04%). Pentru 2,34% din populaţie, apartenenţa
etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt romanocatolici (73,63%), dar există şi minorităţi de ortodocşi (20,51%) şi reformaţi (2,08%). Pentru
2,37% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională.

Componenţa etnică şi confesională a Comunei Breţcu conform datelor recensământului din
2011

I.3. INFRASTRUCTURĂ ŞI ECONOMIE
Breţcu este localitate de tranzit între localităţile din Moldova şi Braşov, prin drumul
Naţional European E574 transportul auto este corespunzător, şi este cap de linie CFR.
Localitatea dispune de un oficiu de Poştă, este racordată la reţeaua telefonică digitală şi reţeaua
de telefonie mobilă, există TV prin cablu, internet prin fibră optică, racord la magistrala de gaz
metan. În localitate există la ora actuală sunt înregistraţi 610 persoane active şi 146 şomeri.
Restul populaţiei active este fără ocupaţie sau în căutarea unui loc de muncă.
Din nefericire, numărul şomerilor, mai ales în rândul populaţiei tinere, este relativ mare.
Ocupaţia localnicilor variază de la locurile de muncă oferite de intreprinderile care funcţionează
în localitate şi în zonă până la activităţi agricole şi de creştere a animalelor. Mulţi tineri aleg să
muncească în străinătate din cauza veniturilor mici ce se pot obţine în zonă.
Comunităţile etnice şi confesionale trăiesc în bună înţelegere
Principalele deomenii de activitate ai agenţilor economici din raza comunei Breţcu
Nr. crt.
1
2
3

Domeniul de activitate
Comert
Comert
Comert

Actvitatea desfasurata
Bar
Benzinarie-motel
Comert cu amanuntul

Nr. agenţi
economici
4
1
12
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Comert
Comert
Comert, turism
Prestatii
Prestatii
Productie
Productie, comert
Productie, comert
Productie, comert
Productie, comert
Productie, comert
Productie, comert
Servicii
Servicii
Servicii
Servicii
Servicii
Servicii
Servicii
Servicii
Servicii
Servicii
Servicii
Servicii
Servicii

Comert cu legume,fructe
Net-caffe
Motel
Intretinere drumuri
Masina de taiat lemne
Dulgherie
Brutarie
Fabrica de cherestea
Fabrica de pantaloni
Kurtoskalacs.
Monumente funerare
Prel. Si expl. Lemnului
Asociatie nonprofit
Banca
Cabinet med. De familie
Car
Cfr
Coafura
Inst. Apa si gaz
Mecanic
Medic veterinar
Ocol silvic privat
Posta
Reparatii auto
Sc. Conducere auto

1
1
1
2
1
1
1
1
1
6
1
10
2
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

Comuna dispune de 700 hectare de teren agricol, 1183 hectare de fâneaţă şi 1539 hectare
de păşuni. Suprafaţa pădurilor este de 6868 hectare din care 836 sunt proprietăţi personale, 2514
aparţin composesoratului şi asociaţiilor, 2541 sunt de stat şi 2277 sunt păduri în posesia unităţii
administrativ teritoriale.
Comuna are 5,6 hectare de spaţii verzi, 13,5 km de reţea de apă cu o staţie de pompare de
capacitate de 530 m3/zi şi 13 km de canalizare cu o staţie de epurare cu o capacitate de 259 m 3/zi.
Lungimea drmurilor comunale este de 6 km.
În ultimii ani s-a investit mult în realizarea reţelei de apă şi canalizare, şi în prezent în
modernizarea drumurilor comunale.
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II. DESCRIEREA ŞCOLII

II.1. PREZENTAREA REŢELEI ŞCOLARE
Unitatea de învăţământ centru financiar este ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”COMENIUS”
Adresa: Breţcu, nr.521, tel/fax: 0267-3368028, e-mail: sccomenius@yahoo.com
Director: prof. Pava Zoltan-Tibor
Director adjunct: prof. Movileanu Ioan
Structuri arondate:
1. Şcoala Gimnazială Oituz - primar, gimnazial şi Grădiniţa cu program normal Oituz:
527061, Oituz, nr. 11, jud. Covasna, tel. /fax. 0267-368106
2. Şcoala Primară Mărtănuş - primar şi Grădiniţa cu program normal Mărtănuş:
52762, Mărtănuş nr. 154, jud. Covasna tel. /fax. tel. /fax. 0267-891477
3. Grădiniţa cu Program Normal „Pinocchio”: 527060,Str.Principală Breţcu, jud.Covasna
4. Grădiniţa cu Program Prelungit: 527060, Str. Şcolii nr.521 Breţcu, jud.Covasna

II.2. SCURT ISTORIC
Primele consemnări referitoare la învăţământul din comună datează din 1823, dar este
foarte probabil, că au funcţionat instituţii de învăţământ din cele mai vechi timpuri. În acele
vremuri educarea copiiilor s-a realizat în instituţii distincte pentru băieţi şi pentru fete .
Din 1920 a funcţionat o şcoală confesională catolică şi o şcoală de stat cu 2 secţii: cu
limba de predare maghiară şi română. Actuala clădire a şcolii s-a construit între anii 1935-37 şi
avea 7 săli de clasă. La acestea au fost adăugate între 1960 şi 1970 alte 8 săli.
În anii 1970 au fost înfiinţate clasele liceale treapta I cu profil mecanic şi agricol. Din
1985 au funcţionat clase liceale- învăţământ seral. Între 1995-98 a funcţionat o clasă
complementară industrie uşoară iar din 1997 o clasă profesională profil confecţii.
În anul 2001 s-au efectuat lucrări de modernizare. Din anul 2002 şcoala noastră poartă
numele “Comenius” şi are o ofertă educaţională eficientă şi valoroasă.
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II.3. SPECIFICUL ŞCOLII
Şcoala noastră are porţile deschise în faţa tuturor celor care au nevoie de educaţie (copii,
tineri, adulţi), pentru a-i ajuta să conştientizeze că prin educaţie vor dori să creeze valori şi vor
deveni ei înşişi adevărate valori. Obiectivul major al educaţiei permanente este adaptarea şi
integrarea elevilor în societatea modernă, pluralistă şi multiculturală.

II.4. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
Prima condiţie a dezvoltării organizaţionale este formarea unei culturi puternice, proces
în care competenţele umane ale managerului sunt hotărâtoare.
Managerul poate să-şi propună, să menţină sau să schimbe cultura organizaţională.
Înainte de a-şi propune una din alternative, trebuie să identifice tipul de cultură, s-o înţeleagă
precum îsi înţelege propria personalitate.
Tipul dominant de cultură al organizaţiei noastre este cultura de tip sarcină. Acest tip de
cultură este centrat pe exercitarea sarcinii şi orientat spre persoană. Sarcinile sunt distribuite în
raport cu potenţialul indivizilor, valorificarea maximă a acestuia fiind una din valorile de bază
Sub raport managerial se practică o conducere flexibilă şi stimulativă, bazată pe valori,
cum arfi: încrederea în om, în capacităţile sale creative şi de autocontrol. Cadrele didactice se
simt implicate stimulativ în procesul educaţional şi totodatăau încredere în organizaţie.

II.5. DATE STATISTICE REFERITOARE LA UNITATEA ŞCOLARĂ ÎN MOMENTUL
REDACTĂRII PDI
II.5.1. GRUPE/CLASE ŞI POPULAŢIA ŞCOLARĂ

La nivelul centrului financiar funcţioează 29 de clase/grupe după următoarea structură
limbi de predare şi efective:

8 grupe de preşcolari
Unitatea
Grădiniţa cu Program Normal Breţcu
Grădiniţa cu Program Normal Breţcu
Grădiniţa cu Program Normal Breţcu
Grădiniţa cu program Prelungit Breţcu

Nivelul grupei
mixtă
mixtă
mixtă
mixtă

Limba de predare
maghiară
maghiară
română
maghiară

Efective
16
18
13
25
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Grădiniţa cu program Prelungit Breţcu
Grădiniţa Mărtanuş
Grădiniţa Mărtanuş
Grădiniţa Oituz

mixtă
mixtă
mixtă
mixtă

română
română
maghiară
mixtă

14
10
15
10
TOTAL 121

Nivelul grupei
P
I
II
III
IV
Simultan P-I-III
Simultan II-IV
Simultan I-IV + ŞD
Simultan P-I-III
Simultan II-IV
Simultan P-I-IV
Simultan P-I-IV
Simultan P-I-IV

Limba de predare
maghiară
maghiară
maghiară
maghiară
maghiară
română
română
maghiară
maghiară
maghiară
română
maghiară
română

Efective
22
21
22
17
12
20
15
12
13
17
7
6
12
TOTAL 196

13 clase la ciclul primar
Unitatea
Şcoala Gimnazială „Comenius” Breţcu
Şcoala Gimnazială „Comenius” Breţcu
Şcoala Gimnazială „Comenius” Breţcu
Şcoala Gimnazială „Comenius” Breţcu
Şcoala Gimnazială „Comenius” Breţcu
Şcoala Gimnazială „Comenius” Breţcu
Şcoala Gimnazială „Comenius” Breţcu
Şcoala Gimnazială „Comenius” Breţcu
Structura Mărtănuş
Structura Mărtănuş
Structura Mărtănuş
Structura Oituz
Structura Oituz

7 clase la nivel gimnazial şi o clasă Şansa a doua nivel secundar inferior
Unitatea
Şcoala Gimnazială „Comenius” Breţcu
Şcoala Gimnazială „Comenius” Breţcu
Şcoala Gimnazială „Comenius” Breţcu
Şcoala Gimnazială „Comenius” Breţcu
Şcoala Gimnazială „Comenius” Breţcu
Şcoala Gimnazială „Comenius” Breţcu
Structura Oituz
Şcoala Gimnazială „Comenius” Breţcu

Nivelul grupei
V
VI
VII
VIII
Simultan V-VII
Simultan VI-VIII
Simultan V-VIII
ŞD an IV

Limba de predare
maghiară
maghiară
maghiară
maghiară
română
română
română
maghiară

Efective
33
27
18
24
16
14
13
12
TOTAL 157

EFECTIVUL TOTAL AL POPULAŢIEI ŞCOLARE ESTE 474

Media pe şcoală elevi/clasă (grupă)
Nivel
Învăţământ preşcolar:
Învăţământ primar:
Învăţământ gimnazial:
Total centru financiar

Medie elevi
15,13
15,07
19,63
16,34

Există 2 elevi cu CES, 1 la ciclul gimnazial Şcoala Gimnazială „Comenius” Breţcu şi 1 la ciclul
primar structura Oituz
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Elevi cu situaţia familială specială
Situaţia familială
1. Elevi din familii cu nivel economic scăzut, pentru care s-a întocmit dosarul pentru bursă
socială, indiferent dacă beneficiază de aceasta, sau nu i s-a putut acorda din restricţii financiare
2. Elevi cu probleme deosebite de sanatate
3. Elevi care trăiesc în familii monoparentale

Nr. elevi
3
13
27

Elevi navetişti
Din localitatea

Nr. elevi
42
5
4

Mărtămuş
Oituz
Lemnia

Modul în care se efectuează naveta
Cu microbuzul şcolar
Cu microbuzul şcolar
Cu mijloace de transport în comun

Evoluţia efectivelor în ultimii 5 ani
Anul şcolar
Nivel preşcolar
Nivel primar
Nivel Gimnazial
Efectivul total

2009-2010
149
185
163
497

2010-2011
148
177
147
472

2011-2012
151
178
138
467

2012-2013
121
199
147
467

2013-2014
121
196
157
474

II.5.2. RESURSE UMANE

Personalul didactic
Situaţia

personalului calificat

pe grade didactice

domiciliului cadrelor didactice

În funcţie de angajare

Categoria
Total cadre didactice
Necalifiat
Calificat
Doctorat
Grad I
Grad II
Grad DEF
Fără definitivat
Cu domiciliul în
localitatea unde predă
domiciliază în altă
localitate decât şcoala în
care predau (navetişti)
Titulari
Deteşaţi
Suplinitori
Normă întreagă în şcoală
Normă parţială în şcoală

Număr cadre didactice

Procente

40
0
40
0
13
9
17
1
28

100.0%
0.0%
100.0%
0.0%
20.0%
22.2%
55.6%
2.5%
70.%

12

30.%

35
0
5
38
2

87,5 %
0%
12.5 %
95 %
5%

* Religia este predată de 2 cadre didactice associate
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Indicatori de evaluare pentru cadre didactice:
Anul şcolar

2009-2010
Nr.
3
12

2010-2011
Nr.
4
6

2011-2012
Nr.
4
10

2012-2013
Nr.
2
5

Participare la cursuri de
formare neacreditate

30

25

20

15

Participare la cursuri de
formare acreditate

6

8

12

18

Gradaţii de merit
Participare la perfecţionare
prin grade didactice

Personalul didactic auxiliar: 4 persoane pe 3,5 posturi: 1 secretar, ½ contabil, ½ bibliotecar , ½
administrator la GPP şi 1 administrator/laborant
Personalul nedidactic: 12 persoane pe 11,5 posturi 1 mecanic de intretrinere, 1 fochist, 1
conducător auto, 2 îngrijitori copii, 6 personal de ingrijire si ½ norma bucătar.

II.5.3. BAZA MATERIALĂ ŞI RESURSE FINANCIARE

Şcoala functioneaza in acest sediu de la darea in folosinţă a cladirii.
Clădiri şi săli de clasă
Numar sali:
(a) Şcoala coordonatoare

(b) Structuri subordonate

Utilizate pt.
procesul
propriu

Spaţiu excedentar
in conservare

Neutilizate
datorită stării
tehnice

Utilizate pt.
procesul
propriu

Spaţiu excedentar
in conservare

Neutilizate
datorită stării
tehnice

15

0

0

14

0

0

a. Săli de clasă, laboratoare, cabinete: în 6 clădiri 29 săli de clasă şi grupă, 1 laborator de
fizică-chimie, 1 laborator de informatică şi 1 laborator de biologie
b. Baza sportivă: sală de sport cu 50 locuri
c. Grădiniţa cu Program Prelungit dispune de bucătărie proprie cu o capacitate de pregătire
pentru 100 de persoane şi o sală de mese pentru 50 de copii.
d. Şcoala nu dispunde de cabinet medical şi de cabinet de asistenţă psihopedagogică
e. În toate structurile există curent electric, telefon şi apă curentă.
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f. Grupurile sanitare sunt în clădire la unitatea centru şi structurile din Breţcu, iar la Oituz şi
Mărtănuş în curte.

Biblioteca şcolară
 Dispune de un fond de carte insumand 9600 volume.
 Spatiul in care functionează este dotat cu 20 de bănci şi scaune pentru elevi, 2
calculatoare pentru cadre didactice, o imprimantă multifuncţională în reţea, un calculator
şi o imprimană pentru CEAC şi o tablă interactivă cu un laptop pentru cadre didactice.
Toate calculatoarele sunt legate la internet şi în spaţiul bibliotecii este pus în funcţiune şi
un router wireless pentru internet.
 Nu exista sistem informatizat de evidenta a volumelor.
 Fondul de carte a fost imbogatit.

Situatia mobilierului scolar si a dotarii claselor
 Toate salile de clasa beneficiaza de mobilier scolar modern, dar in unele dintre ele se
impune reinnoirea acestuia.
 Dotarea cu mijloace de învăţământ este relativ bună, dar ar trebui reînnoită şi completată.
 Din fonduri proprii au fost achiziţionate (închiriate) două table interactive şi o staţie de
amplificare.
 In continuare se impune schimbarea tablelor scolare in sali de clasa, in perspectiva
dotarilor salilor de clasa cu videoproiectoare si echipament pentru table interactive.

Situatia manualelor şcolare
Elevii scolii au beneficiat de manuale scolare gratuite. A fost acoperit necesarul de
manuale pentru toti elevii, desi multe dintre manualele redistribuite nu mai corespund din punct
de vedere al calitatii, fiind deteriorate si cu termenul de 5 ani de folosire depasit.
Manualele scolare au fost selectionate dupa consultarea profesorilor de specialitate sau a
invatatorilor din oferta de manuale alternative aprobate de M.E.N.
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Dotarea cu calculatoare
Unitatea
coordonatoare
1. Număr de computere utilizate în administraţie
(cabinet director, cancelarie, secretariat, bibliotecă etc.)
2. Număr de computere utilizate exclusiv de cadrele
didactice
3. Număr de computere utilizate în activităţi cu elevii şi
de către elevi
4. Număr de computere cu acces la internet, utilizate în
activităţi cu elevii şi de către elevi
Total computere

Structurile
subordonate

Total

4

-

4

6

-

6

6

6

10

10

20

6

26

 In şcoală există un laborator AEL dotat cu 10 calculatoare legate in reţea. Aceste
calculatoare sunt conectate si la internet.
 Cele 10 calculatoare utilizate de elevi sunt eligibile doar pentru a rula Windows XP, în
consecinţă s-ar impune schimbarea sau recondiţionarea lor.
 In scoala exista 3 calculatoare folosite pentru lucrarile de secretariat si administratie, care
sunt conectate la internet.
 Exista calculatoare si imprimante si in CDI, laboratorul CEAC şi sala profesorală.
 Secretariatul şi Centrul de Documentare şi Informare dispun de copiatoare
multifuncţionale, iar CEAC-ul de o imprimantă laser.

Resurse financiare
Cheltuieli de
personal
Cheltuieli materiale
Ajutor social - burse

Anul 2010
1.577.221

Anul 2011
1.371.849

Anul 2012
1.489.634

Anul 2013
1.664.000

21.4667
1.8040

210.000
35.733

241.097
18.760

252.000
9.000

Facilităţi pentru elevi
Anul 2010
Lapte şi corn
Rechizite şcolare

124

Anul 2011
Anul 2012
număr beneficiari
Tuţi elevii de la nivelul primar şi gimnazial
132
109

Anul 2013

155
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II.5.4. CALITATEA MANAGEMENTULUI ŞCOLAR

Director: prof. Pava Zoltan-Tibor, vechimea în învăţământ 13 ani vechimea în funcţie 0 ani,
gradul didactic I obţinut în anul 2009, membru în Corpul Naţional de Experţi în Management
Educaţional din anul 2012.
Director adjunct: prof. Movileanu Ioan, vechimea în învăţământ 34 ani vechimea în funcţie 7
ani gradul didactic I obţinut în anul 2010.
Conducerea şcolii este exercitată de directori şi organismele colective de conducere. Sunt
constituite consiliul de administraţie, consiliul profesoral, colectivele de catedră şi consiliul
reprezentativ al părinţior. Aceste organisme îşi desfăşoară activitatea pe baza programelor
proprii. Atribuţiile şi sarcinile personalului didactic, auxiliar şi administrativ sunt prevăzute în
fişa postului. Activitatea de îndrumare şi control din şcoală urmăeşte eliminarea nereuşitelor,
disfuncţionalităţilor procesului

de predare-învăţare.Calitatea managementului din şcoală

presupune aplicarea metotedelor, tehnicilor şi instrumentelor eficiente, o colaborare fructuoasă
între toate organismele de conducere a şcolii.

II.5.5. EFICIENŢA INTERNĂ ŞI EXTERNĂ A ŞCOLII

Indicatori de calitate pentru elevi
Anul şcolar
Indicatori de
calitate %
Rata de
promovabilitate
Elevi cu nota
scăzută la purtare
Sit. neîncheiată
Elevi repetenţi
Abandon şcolar

2009-2010
Prim.
Gimn.

2010-2011
Prim.
Gimn.

2011-2012
Prim.
Gimn.

2012-2013
Prim.
Gimn.

91,89

85,89

92,89

97,95

93,82

96,37

99,48

93,87

14

4

9

5

9

-

10

13

15
-

16
7
-

14
-

3
-

11
-

7
3
-

4
-

7
2
-

Rezultate la învăţătură
Anul şcolar
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Medii 5-6,99
31
37
33
36

Gimnaziu
Medii 7-8,99
72
59
58
63

Medii 9-10
47
48
32
39

Nr. elevi repetenţi
Anul şcolar
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Ciclul primar
15
14
11
4

Gimnaziu
7
3
3

14

Frecventarea cursurilor de către elevi
Anul şcolar

Nr. elevi cu frecv.
100 % (%)
53
56
47
52

2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Absenţe nemotivate
(%)
47
44
53
48

Neşcolarizaţi
(%)
-

Abandon şcolar
(%)
-

Rezultatele elevilor la evaluări externe
a) Situaţia privind rezultatele la Examenul de Capacitate (Testarea Naţională) / Evaluare
Naţională
Anul şcolar
Total elevi clasa a
VIII-a, din care:
Prezentaţi la examen
Admişi
Respinşi
Promovabilitate %

2009-2010
37

2010-2011
38

2011-2012
25

2012-2013
33

37
31
6
83,78%

38
28
10
73,68 %

24
19
5
79,17 %

33
21
12
63,64 %

b) Situaţia cuprinderii absolvenţilor clasei a VIII-a în forme de învăţământ liceal sau SAM (cifre
şi procente)
Promoţia

Nr. absolvenţi

2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

37
38
25
33

Licee filieră
teoretică
9
18
10
8

Licee filiera
vocaţională
-

Licee filiera
tehnologogică
28
20
13
23

SAM/ înv.
profesional
-

c) Rezultate obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare
Anul şcolar

2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Total
participanţi
53
67
48
86

Premii obţinute
I
1
25
10

Etapa judeţeană
II
III
M
12
24
2
16
22
6
2
14
16
5
6

I
1
-

Etapa naţională
II
III
M
5
-

I
-

Internaţionale
II
III
-

M
-

Demersul didactic în cazul majorităţii învăţătorilor s-a bazat pe utilizarea tehnicilor active
de învăţare, pe dezvoltarea gândirii logice, critice la elevi, asigurându-se un nivel optim între
predare-învăţare- evaluare şi compensare- ameliorare pe parcursul lecţiilor. Majoritatea
învăţătorilor acordă atenţie sporită elevilor cu un ritm mai lent de învăţare şi se preocupă şi de
elevii capabili de performanţe deosebite, participând cu entuziasm la diverse concursuri sau
spectacole.
S-au făcut progrese atât în activitatea de planificare -proiectare cât şi în schimbarea
mentalităţii şi atitudinii în relaţionarea atât cu elevii cît si cu părinţii.
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Calitatea învăţământului din şcoală este realizată prin efortul conjugat al tuturor cadrelor
didactice. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii conlucrează efficient cu comisiile şi
conducerea şcolii.
Calitatea învăţământului presupune o relaţie coerentă între finalităti, obiective,
conţinuturi, resurse şi produs. Aceasta nu poate fi asigurată numai de şcoală, ea fiind dependentă
într-o măsură însemnată de deciziile politice, de idealul educational, de statutul personalului
didactic, de stabilirea şi asumarea conştientă prin programe a scopului de atins. Scopul educaţiei
este atins practic atunci când se observă schimbarea mentalităţii şi în acest caz putem vorbi de
calitatea educatiei.
La nivelul proiectării ea depinde de tipul de curriculum proiectat care este necesar să aibă
deschidere spre elevi, părinţi, autorităţi locale; aceasta înseamnă o nouă perspectivă oferind
elevilor pe lângă comune necesare pentru formarea individului si elemente specifice
corespunzătoare intereselor , posibilităţilor şi nivelului cultural al fiecăruia, elemente care de fapt
sunt cele care definesc specificul unei şcoli. Curriculumul disciplinar nu mai reprezintă o tablă
de materii a manualului, ci un set de obiective, ţinte de atins şi de evaluat.
O şcoală de calitate este cea care înţelege, caută şi acceptă noul. Fiecare cadru didactic
are libertatea şi responsabilitatea de a organiza procesul de învăţământ în raport cu experienţa sa,
cu condiţiile concrete ale fiecărei clase şi ale fiecărui elev în parte. Epoca informaţională şi
societatea cunoaşterii spre care tindem necesită schimbarea perspectivei, atitudinilor şi gândirii.
Mutaţiile sociale şi culturale care au loc determină şi o schimbare a viziunii instituţiei şcolare.
Şcoala nu mai reprezintă singura sursă de modele şi singurul instrument de transmitere de
cunoştinţe. Accentul se deplasează de la acumularea de informaţie spre formarea de competenţe,
aptitudini şi atitudini. Abandonarea învăţământului de tip reproductiv în favoarea rezolvării de
probleme şi abordării transcurriculare.
Calitatea învăţământului se realizează atunci când cadrul didactic stabileşte o relaţie de
parteneriat cu elevii săi, el este nu numai cel care predă o anumită materie dar şi un bun consilier
al elevului şi părinţilor acestuia, care comunică şi determină comunicarea instituţională, care
proiecteazî actul didactic pe termen lung.
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II.5.6. ECHIPA DE PROIECT

Proiectul de dezvoltare instituţională este expresia unei analize, unei gândiri şi decizii
colective; exprimă efortul de echipă aflată într-un permanent proces de inovare.
Componenţa echipei:
1. Pava Zoltan-Tibor – director
2. Movileanu Ioan – director adjunct
3. Ferentzi Vasile Ştefan – responsabil CEAC
4. Iacob Claudia – responsabil consiliul pentru curriculum
5. Markos Zsofia – responsabil pentru dezvoltarea şi formarea continuă
6. Biszak Tünde Éva – responsabil cu imaginea şcolii
7. Timár Réka Delinke – responsabil comisia metodică a învăţătoarelor

III. PROIECTAREA OFERTEI – ELEMENTE DE DIAGNOZĂ
III.1. ANALIZA PEST(E)

III.1.1. POLITIC
Şcoala se află în contextul politic actual, o societate în schimbare, în căutarea şi
promovarea valorilor reale, este supusă tranziţiei întregului sistem şi tuturor subsistemelor.
Politicile educaţionale interne sunt în concordanţă cu strategiile Europene, Naţionale şi Judeţene
ale educaţiei adaptate la condiţiile şi specificul local.

Politici educaţionale europene şi naţionale
În decursul ultimelor decenii toate ţările europene au încercat să răspundă la noile
provocări şi exigenţe prin reforme ale sistemelor educative la scară naţională, căutând un
echilibru just între principiile de calitate, eficacitate, diversitate, echitate, precum şi între
competenţele administraţiei centrale şi celei locale şi autonomia fiecărei instituţii de învăţămînt.
Toate aceste reforme s-au axat pe cîteva direcţii specifice, care se pot rezuma la
următoarele:
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 reorientarea programelor şi obiectivelor educaţiei spre rezultatele aşteptate în cadrul
diverselor procese educative, în termeni de cunoştinţe, competenţe şi capacităţi; egalitatea
de şanse în materie de acces la educaţie şi inserţia activă în sistemul educativ;
 descentralizarea şi autonomia instituţiilor educative; orientarea instituţiilor educative
către exigenţele mediului lor specific;
 ameliorarea calităţii educaţiei, elaborarea modalităţilor de evaluare a fiecărui elev sau
student, cadru didactic, a instituţiei de învăţămînt, precum şi a sistemului în ansamblu (la
scară naţională) şi redefinirea rolului inspecţiei;
 statutul şi formarea cadrelor didactice, avînd în vedere că aceştia sunt factorii esenţiali ai
promovării reformelor;
 finanţarea educaţiei şi instruirii sub diferitele sale forme.

Iniţiative strategice naţionale
1. Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant.
2. Finanţare eficientă prin alocarea a 6 % din PIB pentru educaţie.
3. Realizarea în practică a învăţării de-a lungul vieţii şi a mobilităţii
4. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei educaţiei şi formării
5. Promovarea echităţii, a coeziunii sociale şi a cetăţeniei active
6. Stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile
de educaţie şi de formare
 Restructurarea curriculum-ului naţional.
 Dezvoltarea unui curriculum de formare privind integrarea competentelor cheie în
procesul didactic
 Elaborarea de resurse didactice inovative pentru implementarea competenţelor
cheie in curriculum
7. Dezvoltarea unor oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru
formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi
dezavantajate, cu precădere rurale, în învăţământul preuniversitar din România
Este important să se amintească cele 8 domenii de competenţe-cheie care determină
profilul de formare a elevului:
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 competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor
naţionale;
 competenţe de comunicare în limbi străine;
 competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;
 competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare
şicunoaştere;
 competenţe sociale şi civice;
 competenţe antreprenoriale;
 competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală;
 competenţa de a învăţa să înveţi.

III.1..2. ECONOMIC

Activitatea economică
 reducerea activităţii economice a unor întreprinderi din zonă influenţează bugetele
familiilor cu copii;
 diminuarea activităţii unor firme private cu productivitate bună reduce posibilităţile de
sponsorizare a şcolii.

Politica monetară şi valutară
 fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valorile de referinţă pot afecta contractele de
achiziţii pe termen mediu şi lung.
Politica bugetară
 la nivel local politica bugetară este, în general, favorabilă şcolii, asigurându-se sursele
financiare necesare asigurării în condiţiile crizei actuale pentru des făşurarea procesului
instructiv-educativ.
 veniturile bugetare ale primăriilor sunt destul de mici, astfel se întâmpiună dificultăţi în
finanţarea unor reparaţii mai mari
Venitul disponibil al familiei
 scăderea veniturilor familiei generează demotivarea elevilor şi reducerea posibilităţilor de
susţinere a intereselor elevilor de implicare în mai multe activităţi ale şcolii.
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III.1..3. SOCIAL

Situaţia economică a familiilor crează în multe cazuri condiţii sociale nefavorabile.
Problemele majore întâmpinate, care afectează educaţia copiilor sunt:
 copii ai căror părinţi lucrează în străinătate, ei fiind în grija unei sigure părinte sau al
bunicilor
 copii proveniţi din fanilii cu venitui foarte mici asigurându-se cu greu necesarul
minim de subzistenţă în familie
 copii proveniţi din familii fără venituri, care trăiesc din ajutoarele sociale acordate de
primărie sau munca ocazională
 copii orfani sau semiorfani
Mulţi elevi au sarcini gospodăreşti deoarece prin agricultură şi creşterea animalelor
familiile să poată suplini veniturile familiilor.

III.1.4. TEHNOLOGIC

În localitate există reţea telefonică digitală şi reţea de telefonie mobilă, există televiziune
prin cablu şi internet prin fibră optică.
Elevii şcolii beneficiază prin trunchiul comun de educaţie tehnologică, şi prin curriculum
la decizia şcolii studiază tehnologia informaţiei şi comunicării. Şcoala dispune de calculatoare
folosite în educaţia copiilor, dar numărul acestora ar trebui suplimentat iar cele existente ar trebui
upgradate pentru a fi compatibile cu noile sisteme de operare şi softuri educaţionale.

III.1..5. ECOLOGIC

Pe măsura ce tehnologia se perfecţioneaza, stilul nostru de viaţă se schimbă. Preocupările
în domeniul ecologic, din grija faţăde generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării,
folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens şcoala noastră
participă la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele didactice partener sociali,
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Ministerul Educaţiei Naţionale şi Inspectoratul Judeţean Şcolar Covasna. Aceste activităţi se
referă la:
 educaţie civică, ecologică şi forestieră
 acţiuni de igienizare şi colectare a materialelor reciclabile
 plantare de pomi
 educaţie pentru sănătate

III.2. ANALIZA RELAŢIEI MEDIUL INTERN - MEDIUL EXTERN ŞCOLII (S.W.O.T)
PUNCTE TARI

 Existenţa autobuzului şcolar în vederea
asigurării transportului copiilor din Oituz şi
Mărtănuş

 Sprijinirea cadrelor didactice care fac naveta
prin decontarea cheluielilor de transport
M
E

 Existenţa reţelei telefonice la unitatea centru şi
structurile din Oituz şi Mărtănuş

 Existenţa internetului la şcoala centru şi

D

asigurarea accesului la internet pentru cadre
didactice şi elevi.

I

 Existenţa unui colectiv de cadre didactice cu

U

pregătire profesională foarte bună, toate
cadrele didactice sunt calificate

L

 87,5% din cadrele didactice sunt titulari
 95% din cadrele didactice au norma întreagă
în unitate

 Existenţa unor cadre didactice cu mai multe
I
N
T

specializări

 Condiţii bune de desfăşurare a procesului de
învăţare, în săli de clasă spaţioase

 Majoritatea cadrelor didactice participă la
perfecţionarea prin grade didactice.

E

 Disponibilitatea cadrelor didactice la

R

participarea la cursuri de formare

N

 Existenţa unui mobilier şcolar adecvat

PUNCTE SLABE

 Unele clase funcţionează cu subefective cu
aprobare specială şi populaţia şcolară este în
scădere

 Numărul mare de cadre didactice care fac
naveta (30%)

 Inexistenţa internetului la structurile Oituz şi
Mărtănuş

 Existenţa unui număr mare de şomeri şi
persoane adulte fără ocupaţie sau în căutarea
unui loc de muncă.

 Grupele de la învăţământul preşcolar şi clasele
de predare în limba română la nivel primar şi
gimnazial funcţionează în regim simultan

 Inexistenţa sistemului informatizat de evidenţă
a volumelor din bibliotecă

 Lipsa manualelor şcolare de bună calitate
 Toaletele de la structurile din Mărtănuş şi
Oituz sunt în afara clădirii, şi nici unul ditre
toalele nu corespunde 100% normativelor în
vigiare

 S-ar impune reabilitarea externă a clădirii din
centru şi structurile Mărtănuş şi Grădiniţa cu
Program Normal Breţcu

 În unele cazuri s-ar impune schimbarea sau
repararea mobilierului

 Existenţa elevilor cu situaţia neîncheiată,

 Existenţa resurselor TIC necesare proiectării şi

repetenţi şi nota scăzută la purtare

desfăşurării eficiente a activităţălor:
calculatoare, laptopuri, proiectoare, table
interactive, televizor, DVD player,
imprimante, copiatoare, scannere etc.

 Număr relativ mare de elevi cu absenţe
nemotivate

 Promovabilitatea la examenele naţionale este
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 Fncţionarea programului laptele şi cornul şi
programului de acordare a rechizitelor şcolare
gratuite

 Rata de promovabilitate peste 90%
 Majoritatea elevilor promovaţi îşi continuă
studiile la liceu sau şcoli profesionale

 Un număr mare de elevi participă la
concursuri şcolare judeţene

 Ofertă variată de activităţi extracurriculare,
extraşcolare şi cultural sportive cu sprijinul şi
sub îndrumarea unor cadre bine pregătite

 Colaborarea cu primăria locală în organizarea
evenimentelor de tradiţie din viaţa comunităţii:
Zilele Comunităţii, Întâlnirea la 50 ani ai
fiilor satului, Comemorări

 Funcţionarea Grădiniţei cu Program Prelungit
într-o clădire nouă.

în scădere (63%)

 Foarte puţine rezultate bune la olimpiade
judeţene

 Numărul mic al cadrelor didactice cu gradaţie
de merit

 Numărul mic al proiectelor pentru obţinerea
gradaţiei de merit.

 Slabă motivare financiară datorită salariilor
mici.

 Lipsa de interes a unor cadre didactice cu
vechime în învăţământ pentru participarea la
examenele pentru obţinerea gradelor didactice
II şi I.

 Conservatorismul şi rezistenţa la chimbare a
unor cadre didactice.

 Demers didactic preponderent informativ,
tendinţa de formalism şi lipsa de interes a un
unor cadre didactice pentru formarea continuă;

 Lipsa interesului pentru învăţare din partea
elevilor şi familiilor;

 Implicarea unui număr mic de cadre didactice
în alcătuirea de proiecte cu finanţare externă
sau parteneriate;

 Inexistenţa unui spaţiu adecvat pentru
depozitarea materialului didactic şi a arhivei
şcolii

 Inexistenţa unui cabinet medical al şcolii cu
personal medical propriu

 Inexistenţa unui post pentru asigurarea
permanentă a pazei

 Inexistenţa profesorilor de sprijin pentru elevii
cu CES

 Prejudecăţile familiilor copiilor cu CES
privind diagnosticarea acestor probleme;
OPORTUNITĂŢI

 Disponibilitatea Consiliului Local de a
menţine clasele din localităţile Oituz şi
Mărtănuş
M
E
D
I
U
L

 Interesul autoritaţilor locale pentru
îmbunătăţirea calităţii învăţământului

 Accesibilitatea bună pe drunuri publice a
şcolii centru şi a structurilor arondate

 Preocuparea autorităţilor locale de a genera

AMENINŢĂRI

 Scăderea populaţiei cu peste 10% în ultimii 10
ani

 Scăderea populaţiei şcolare în viitor
 Mulţi tineri aleg să muncească în străinătate
din cauza veniturilor mici ce se pot obţine în
zonă

 Costuri mari de intreţinere a echipamentelor
TIC a instalaţiei de încălzire centrală şi al
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locuri de muncă

 Disponibilitatea unor agenţi economici locali
de a contribui la organizarea unor activităţi sau
evenimente.
E
X
T
E
R
N

 Disponibilitatea O.N.G.-urilor de a participa la
parteneriate locali de a contribui la
organizarea unor activităţi sau evenimente.

 Continuarea programului de “A doua şansă”
 Posibilitatea implementării unor programe de
activităţi extraşcolare care să vină în
întâmpinarea nevoilor elevilor şi familiilor
acestora.

autobuzului şcolar.

 Creşterea preţurilor utilităţilor şi a
combustibilului pentru autobuzul şcolar

 Părinţi multor copii lucrează în străinătate, ei
fiind în grija unei sigure părinte sau al
bunicilor

 Părinţi multor copii au venitui foarte mici
asigurându-se cu greu necesarul minim de
subzistenţă în familie

 Multe familii sunt fără venituri şi trăiesc din
ajutoarele sociale acordate de primărie sau
munca ocazională

 Nivel socio-cultural mediocru al familiilor din
care provin un număr semnificativ de elevi
(rromi);

 Preocuparea în mică măsură a părinţilor în
educaţia şi instruirea propriilor copii.

IV. MISIUNE, VIZIUNE ŞI VALORI ÎMPĂRTĂŞITE
IV.1. MISIUNEA ŞCOLII
Şcoala îşi propune ca, împreună cu comunitatea locală, să asigure elevilor condiţii optime de învăţare,
să dezvolte competenţe şi capacităţi de comunicare eficientă şi să formeze atitudini necesare integrării şi
adaptării la schimbări într-o societate democratică, ale cărei valori sunt spiritul de iniţiativă, capacitatea de
asumare a răspunderii şi respectarea legilor. Prin grija pentru perfecţionare şi prin adoptarea unui stil
democratic de către cadrele didactice, cu rezultatele elevilor noştri, avâ nd ca sprijin familia şi ceilalţi factori
implicaţi în procesul instructiv–educativ, împreună vom aduce progresul şi performanţa, pentru a se şti că
existăm şi că putem mai mult!
IV.2. VIZIUNEA ŞCOLII
 Educaţia pentru o muncă de calitate trebuie să vizeze dezvoltarea capacităţilor de
proiecţie/planificare, de decizie şi de asumare a riscului, de colaborare şi de
evaluare/reevaluare a rezultatelor.
 Ea trebuie să stimuleze, în acelaşi timp, responsabilitatea pentru munca realizată, însoţită de
acceptarea evaluărilor obiective.
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 Seriozitatea şi calitatea bună a muncii depuse nu exclud realizarea acesteia într-o atmosferă
plăcută, destinsă, stimulantă.
 Această atmosferă trebuie să se întoarcă în sălile de clasă, astfel încât elevii să guste plăcerea
efortului cu sens, avantajele muncii în grup, bine coordonat

IV.3. VALORI ÎMPĂRTĂŞITE


promovarea învăţământului aflat permanent în serviciul şi în ritmul de evoluţie ale unei
societăţi bazate pe valorile cunoaşterii;



creşterea importanţei contactului familie-şcoală pentru reuşita copiilor;



formarea personalităţii prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale;



educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al
demnităţii şi al toleranţei;



educaţia pentru cetăţenie democratică;



formarea capacităţii intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice, prin
asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice si estetice;



asigurarea condiţiilor optime necesare desfăşurării activităţii şcolare; neutralizarea
cauzelor care duc la migrarea elevilor din învăţământul gimnazial la alte şcoli din oraş

V. ŢINTE STRATEGICE

V.1. ARGUMENTAREA ALEGERII ŢINTELOR STRATEGICE

În urma analizei SWOT ce se bazează pe datele prezentate din capitolele I. şi II. s-au
identificat principalele puncte slabe ale şcolii. O prioritate în formularea ţintelor strategice este
remedierea sau ameliorarea acestor puncte slabe.
O altă prioritate în formularea ţintelor strategice înseamnă adaptarea acestora la ţintele şi
politicile educaţionale naţionale prezentate în analiza PEST(E). Tot această analiză prezintă
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contextele economice, sociale, tehnologice şi ecologice pe care trebuie să le avem în vedere,
pentru a ne putea fixa ţinte cât mai realiste pentru următorii 5 ani.
Pentru realizarea ţintelor strategice putem să ne folosim de oportunităţile oferite de
mediul extern, dar trebuie să luăm în considerare şi factorii care ne ameninţă, iar pentru punctele
tari existente trebuie să ne fixăm ţinte prin care le menţinem.
Ţintele strategice se pliază pe propria viziune şi misiune, şi urmăresc valorile împărtăşite,
formulate anterior.

V.2. ŢINTELE STRATEGICE

1. Adaptarea ofertei educaţionale prin aplicarea unei educaţii centrate pe elev, care să trezească
interesul copiilor pentru studiu şi să ţină cont de nevoile comunităţii locale şi dezvoltarea
relaţiei şcolii cu familia;
2. Menţinerea, modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale, a infrastructurii de tehnologie
informaţională şi de comunicaţie şi a mediului şcolar pentru promovarea unui învăţământ de
calitate în perioada 2014-2019.
3. Transformarea şcolii într-o organizaţie care învaţă, reducerea stilului tradiţional al cadrelor
didactice, prin aplicarea unor strategii alternative de predare-învăţare-evaluare de către
aceştia, în perioada 2014-2019;
4. Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare si evaluare a calităţii.
5. Promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, naţional, prin participarea la olimpiade şi
concursuri şcolare, proiecte şi parteneriate locale, judeţene, naţionale şi chiar internaţionale,
prin popularizarea ofertei şi activităţilor educaţionale şi a rezultatelor acestora.
6. Menţinerea promovabilităţii ciclului gimnazial la cel puţin 90% şi creşterea promovabilităţii
la examenele naţionale la cel puţin 85%;
7. Atragerea elevilor proveniţi din familii pasive sau dezorganizate în vederea reducerii
absenteismului şi abandonului şcolar
ŢINTA STRATEGICĂ 1.

Adaptarea ofertei educaţionale prin aplicarea unei educaţii centrate pe elev, care sa trezeasca
interesul copiilor pentru studiu şi să ţină cont de nevoile comunităţii locale şi dezvoltarea relaţiei
şcolii cu familia;
Direcţii strategice
Dezvoltare
curriculară

Acţiuni propuse
Adaptarea curriculumului şcolar la cerinţele
comunităţii locale şi a nevoilor de
dezvoltare personală a elevilor. Consultarea
beneficiarilor în realizarea ofertei
curriculare

Responsabili
Consiliul pentru
curriculum,
conducătorii de
clase/grupe şi cadrele
didactice

Termene
anual
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Promovarea educaţiei incluzive pentru
elevii cu dificultăţi de învăţare (menţinerea
la cursuri şi a copiilor de rromi)

Cadrele didacice

permanent

permanent
Stimularea perfecţionării cadrelor didactice
pentru formarea continuă în vederea
promovării didacticii moderne.

Diversificarea
ofertei de activităţi
extraşcolare,
extracurriculare,
culturale şi sportive

Implicarea
comunităţii locale şi
a părinţilor în
activităţile şcolii şi
dezvoltarea relaţiei
şcolii cu familia.

Proiectarea
activităţilor
extraşcolare,
extracurriculare, culturale şi sportive
adaptate la nevoile beneficiarilor

Comisia pentru
dezvoltarea şi
formarea continuă
şi
cadrele didactice
Comisia pentru
proiecte şi programe
educative

anual

Relaizarea unor activităţi în parteneriat cu
ONG-uri, sau alte şcoli

Comisia pentru
proiecte şi
parteneriate

anual

Atragerea de resurse financiare
suplimentare pentru realizarea activităţilor
şi premierea copiilor
Popularizarea activităţilor pe diverse căi de
comunicare

Directorul şi cadrele
didactice implicate

permanent în
funcţie de nevoi

Responsabilul cu
imaginea şcolii

permanent

Consultarea părinţilor la stabilirea ofertelor
de activităţi

Conducătorii de
clase/grupe

anual

Implicarea şcolii în diferite activităţi şi
manifestări culturale sau comemorative ale
comunităţii locale.

Cadrele didactice

permanent

Implicarea părinţilor în activităţile
extraşcolare, extracurriculare, culturale şi
commemorative.

Conducătorii de
clase/grupe

permanent

Consilierea părinţilor şi elevilor în vederea
orientării şcolare şi profesionale.

Comisia pentru
orientare şcolară şi
profesională

permanent

ŢINTA STRATEGICĂ 2.

Menţinerea, modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale, a infrastructurii de tehnologie
informaţională şi de comunicaţie şi a mediului şcolar pentru promovarea unui învăţământ de
calitate.
Direcţii strategice
Menţinerea bazei
materiale şi a
infrastructurii de
tehnologie
informaţională şi de
comunicaţie
existente

Acţiuni propuse
Respectarea contractelor de închiriere a
celor două table interactive existente a
serviciilor de internet şi a contractelor de
servicii de intreţinere a acestora.

Responsabili
Directorul şi
administratorul
financiar

Termene
lunar

Asigurarea consumabilelor necesare pentru
utilizarea eficientă a echipamentelor TIC în
proiectarea şi desfăşurarea activităţilor
şcolare.

Directorul şi
administratorul
financiar

permanent
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Modernizarea şi
dezvoltarea bazei
materiale şi a
infrastructurii de
tehnologie
informaţională şi de
comunicaţie.

Consolidarea,
întreţinerea şi
modernizarea
clădirilor aparţinând
şcolii.

Recondiţionarea permanentă a materialelor
didactice existente şi menţinerea
funcţionalităţii acestora.

directorul, cadrele
didactice şi
personalul de
întreţinere

permanent

Upgradarea calculatoarelor existente
Identificarea unor resurse financiare pentru
modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale.

directorul
Directorul şi cadrele
didactice

2014
permanent şi în
funcţie de nevoi

Extinderea reţelei de inernet la şcoala centru

Directorul

permanent în
funcţie de nevoi

Introducerea internetului la structurile din
Oituz şi Mărtănuş

Directorul

2014

Identificarea unor soluţii pentru reînnoirea
parcului de calculatoare în vederea trecerii
la noile sisteme de operare.

Directorul

2015

Îmbogăţirea fondului de carte a bibliotecii
şcolii

Directoul şi cadrele
didactice

permanent

Realizarea bazei de date informatice a
volumelor din bibliotecă
Reabilitarea externă a clădirii şcolii centru

Directorul şi
bibliotecara
Directorul şi
Consiliul Local

2015

Accesibilizarea clădirilor pentru persoanele
cu handicap

Directorul şi
Consiliul Local

2014

Reamenajarea curţii şcolii centru

Directorul şi
Consiliul Local

2015

Directorul, Consiliul
Local
şi muncitorii de
intreţinere

2016

Construirea unei magazii de lemne pentru
Grădiniţa cu Program Normal Breţcu

Directorul şi
Consiliul Local

2014

Identificarea fondurilor pentru reabilitarea
Grădiniţei cu Program Normal Breţcu

Directorul şi
Consiliul Local

2018

Zugrăvirea internă a sălilor de clasă

Directorul şi
Consiliul Local

o dată în ciclul
2014-2019

Transformarea centralelor termice de la
şcoala centru de pe centrală cu gaze naturale
pe centrale cu lemne sau rumeguş.

Directorul şi
Consiliul Local

2016

Reabilitarea acoperişului şcolii centru

2017
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ŢINTA STRATEGICĂ 3.

Transformarea şcolii într-o organizaţie care învaţă, reducerea stilului tradiţional al cadrelor
didactice, prin aplicarea unor strategii alternative de predare-învăţare-evaluare de către aceştia, în
perioada 2014-2019;
Direcţii strategice
Antrenarea cadrelor
didactice în activităţi
de perfecţionare în
vederea
îmbunătăţirii
competenţelor lor de
predare-învăţareevaluare

Reducerea stilului
tradiţional al
cadrelor didactice,
prin aplicarea unor
strategii alternative
de predare-învăţareevaluare de către
aceştia.

Acţiuni propuse
Monitorizarea participării cadrelor
didactice la activităţi de perfecţionare şi
formare continuă.

Responsabili
Comisia pentru
dezvoltare şi
formarea continuă

Termene
anual

Implicarea tuturor cadrelor didactice în
activităţile comisiile metodice la nivel de
şcoală şi la nivel judeţean.

Responsabilii
comisiilor metodice

permanent

Popularizarea ofertelor de formare continuă
a Casei Corpului Didactic Covasna şi a altor
furnizori de activităţi de perfecţionare
Planificarea la nivel de comisii metodice a
unor activităţi care vizează aplicarea unor
strategii alternative de predare-învăţareevaluare

Comisia pentru
dezvoltare şi
formarea continuă
Responsabilii
comisiilor metodice

permanent

Monitorizarea aplicării metodelor
alternative şi moderne de către cadrele
didactice cu ocazia asistenţelor la ore.

Directorul, directorul
adjunct şi
responsabilii
comisiilor metodice,
CEAC

permanent

semestrial

ŢINTA STRATEGICĂ 4.

Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare si evaluare a calităţii.
Direcţii strategice
Sprijinirea CEAC de
către conducerea
şcolii în realizarea
activităţilor de
evaluare şi asigurare
a calităţii

Realizarea unor
proceduri interne de
evaluare şi asigurare
a calităţii

Acţiuni propuse
Comunicare deschisă şi eficientă cu între
responsabilul şi membrii CEAC şi
conducerea şcolii.

Responsabili
Directorul şi
Consiliul de
Administraţie

Termene
permanent

Asigurarea materialelor şi a logisticii
necesare desfăşurării activităţii CEAC

Directorul şi
Consiliul de
Administraţie

permanent

Sprijinirea formării şi dezvoltării continue
pe teme de management al calităţii a
responsabilului şi a membrilor CEAC.
Participarea membrilor CEAC la formările
de management al calităţii

Directorul şi
Consiliul de
Administraţie
CEAC

permanent

Consultarea manualelor şi materialelor
referitoare la asigurarea a calităţii elaborate
de ARACIP.

CEAC

Consultarea legislaţiei referitoare la
asigurarea calităţii în educaţie şi la

CEAC

permanent

permanent
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funcţionarea diferitelor compartimente din
şcoală
Elaborarea şi revizuirea procedurilor interne
de asigurare a calităţii şi cooperarea cu
comisiile şi a compartimentele fincţionale în
implementarea acestora

permanent

CEAC,
compartimentele
funcţionale şi
Consiliul de
Administraţie

permanent

ŢINTA STRATEGICĂ 5.

Promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, naţional, prin participarea la olimpiade şi
concursuri şcolare, proiecte şi parteneriate locale, judeţene, naţionale şi chiar internaţionale, prin
popularizarea ofertei şi activităţilor educaţionale şi a rezultatelor acestora.
Direcţii strategice
Participarea elevilor
la participarea la
olimpiade şi
concursuri şcolare,
proiecte şi
parteneriate locale,
judeţene, naţionale
şi chiar
internaţionale

Promovarea imaginii
şcolii prin
popularizarea ofertei
şi activităţilor
educaţionale şi a
rezultatelor acestora.

Acţiuni propuse
Popularizarea în rândul elevilor a
concursurilor şcolare, a proiectelor
educaţionale şi a cercurilor în vederea
creşterii interesului de participare a
acestora.

Responsabili
Comisiile metodice şi
cadrele didactice

Termene
permanent

Realizarea unei oferte programe de
pregătire suplimentară sau cercuri pentru
elevii capabili la performanţă în vederea
participării acestora la concursuri şcolare şi
proiecte educaţionale.

Comisia pentru
proiecte şi programe
educative şi cadrele
didactice

anual

Sprijinirea participării la concursuri şcolare
prin asigurarea sau facilitarea transportului
elevilor şi a cadrelor didactice la activităţile
propriuzise
Realizarea unei broşuri anuale cu oferta
şcolii.

Directorul şi
Consiliul de
Administraţie

permanent

responsabilul pentru
imaginea şcolii

anual

responsabilul pentru
imaginea şcolii

anual

Colaborarea cu televiziunea locală în
vederea popularizării ofertei, şi a
activităţilor şcolii.

responsabilul pentru
imaginea şcolii

permanent

Realizarea paginii WEB al şcolii şi
împrospătarea informaţiilor de pe acesta.

responsabilul pentru
imaginea şcolii şi
Consiliul de
Administraţie

din 2015 şi
permanent

Continuarea realizării panoului “MOMENTE
MEMORABILE”

Realizarea unui avizer la intrarea în şcoala
centru pentru informarea beneficiarilor

Directorul

2014
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ŢINTA STRATEGICĂ 6.

Menţinerea promovabilităţii ciclului gimnazial la cel puţin 90% şi creşterea promovabilităţii la
examenele naţionale la cel puţin 85%;
Direcţii strategice
Adaptarea
strategiilor didactice
la nevoile elevilor.

Creşterea
promovabilităţii la
examenele naţionale
la cel puţin 85%;

Acţiuni propuse
Realizarea evaluărilor iniţiale şi formative
ritmice la fiecare clasă.

Responsabili
cadrele didactice

Termene
permanent

Utilizarea rezultatelor evaluărilor la
proiectarea activităţilor de învăţare.

cadrele didactice

permanent

Organizarea diferenţiată a activităţilor la
clasă în funcţie de nevoile şi capacităţile
elevilor.

cadrele didactice

permanent

Organizarea unei sesiuni de activităţi de
remediere pentru elevii corigenţi înainte de
examenul de corigenţă.
Realizarea unui program de pregătire
suplimentară la disciplinele la care se
susţine Evaluarea Naţională.

cadrele didactice

anual

cadrele didactice
de specialitate şi
comisiile metodice

anual

Analiza anuală a rezultatelor la Evaluarea
Naţională în comparaţie cu rezultatele la
clasă şi rezultatele la nivel Naţional şi
stabilirea unui plan de măsuri pentru fiecare
an şcolar.

cadrele didactice
de specialitate şi
comisiile metodice

ŢINTA STRATEGICĂ 7.

Atragerea elevilor proveniţi din familii pasive sau dezorganizate în vederea reducerii
absenteismului şi abandonului şcolar
Direcţii strategice
Menţinerea
facilităţilor acordate
elevilor

Acţiuni propuse
Asigurarea transportului elevilor cu
autobuzul şcolar

Responsabili
Directorul şi
Consiliul Local

Termene
permanent

Facilitarea derulării programului “Laptele şi
Cornul”

Directorul şi Comisia
pentru aplicarea
programului “Laptele
şi Cornul”

permanent

Acordarea echitabilă a bureslor sociale

Comisia de acordare
a bursei şcolare şi
conducătorii de
clase/grupe

permanent

Facilitarea obţinerii calculatoarelor prin
programul EURO 200

Consiliul de
Administraţie şi
conducătorii de
clase/grupe

anual

Facilitarea accesului la rechizitele şcolare
gratuite

conducătorii de
clase/grupe

anual
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Colaborare cu
familia şi cu
organele abilitate în
vederea reducerii
absenteismului şi a
abandonului şcolar.

Comunicare directă cu familiile elevilor cu
absenţe nemotivate şi cu risc de abandon
şcolar

conducătorii de
clase/grupe

permanent

Colaborare cu sreviciul de asistenţă socială
din comună şi Poliţia locală în vederea
rezolvarea situaţiilor speciale de absenteism
sau abandon şcolar.

Directorul şi
conducătorii de
clase/grupe

permanent

V.3. REZULTATE ASTEPTATE
1. Asigurarea tuturor educabililor condiţii optime de pregătire, şanse egale, iar cadrelor didactice
posibilitatea de a se exprima într-un mediu favorabil dezvoltării personale.
2. Pregătirea elevilor în perspectiva integrării în învăţământul liceal şi profesional.
3. Creşterea interesului elevilor pentru continuarea studiilor de-a lungul întregii vieţi.
4. Formarea unei atitudini pozitive şi responsabile a elevilor faţă de acţiunile personale cu impact
asupra mediului social şi dezvoltarea competenţelor socio-culturale, care permit integrarea în
diverse grupuri sociale.
5. Dotarea cu echipamente şi alte surse materiale disponibile şcolii şi după finalizarea
proiectului.
6. Dezvoltarea de structuri de comunicare, relaţionare şi parteneriate sociale şi stabile.

DIRECTOR,
prof. Páva Zoltán-Tibor
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