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DENUMIRE:    Şcoala Gimnazială „Kicsi Antal” Turia cu personalitate juridică 

Structurile arondate:- Şcoala Gimnazială „Karatna” şi GPN nr. 2 

   - Şcoala Primară „Jókai Mór” şi GPN Gárdonyi Géza 

   - Şcoala Primară nr. 3 şi GPN nr. 3 

   - Şcoala Primară „Reményik Sándor” şi GPN Alungeni 

   - GPN nr. 1 

I. Scurt istoric al şcolilor din comuna Turia 

În Turia de jos se înfiinţează unitate şcolară confesională în anul 1648, de către preotul catolic Demeter 

Tamas. Între anii 1820-1848 învăţătorul şcolii confesionale este înv. Szanto Ferenc. Numărul elevilor înscrişi 

se situează între 70-80 elevi. Începând din anul 1848 se angajează şi un învăţător ajutor ales de comunitate în 

persoana d-lui Ferencz Mihaly. Din anul 1848 la unitatea respectivă au funcţionat învăţătorii Bokor Janos, 

Solyom Mihaly şi Solyom Jozsef învăţător ajutor. 

Momentan funcţionează ca unitate şcolară de stat cu clase primare şi grădiniţă. 

În Turia de mijloc şcoală comunală funcţionează din noiembrie 1869. Primul învăţător este Lorincz Denes, 

încadrat până în anul 1872. În anul 1872 se procedează la separarea fetelor de băieţi şi astfel funcţionează cu 

două clase separate, învăţători Konczei Sandor şi Jakab Gyula. În anul 1873 şi 1874 cu muncă voluntară şi 

ajutor de la stat se construieşte noua şcoală. Şcoala este susţinută moral şi material de familia baronului Apor. 

Baronul Apor Geza donează teren pentru şcoală, Apor Zsuzsanna înfiinţează o fundaţie cu 500 Ft pentru 

elevii săraci. Solyom Janos înfiinţează în anul 1880 o bibliotecă pentru tineret lângă şcoală. Astfel în 1874 se 

înfiinţează cercul cititorilor condis de Apor Janos. 

Astăzi unitatea poartă numele de Şcoala Gimnazială „Kicsi Antal” împreună cu grădiniţă. 

În Turia de sus după trecerea de la religia catolică la religia reformată a marea majorităţii din localnici, se 

înfiinţează la sfârşitul sec. XVI şcoala confesională reformată. Această şcoală este frecventată şi de copii din 

Volal şi Karatna în afară de cei din Turia de sus. 

În anul 1872 şcoala devine şcoală comunală. În această perioadă şcoala funcţionează cu următorii învăţători: 

Molnar Andras, Csecsi Nagy Vilma. În anul 1890 Turia de sus şi Volal se unesc din punct de vedere 

educaţional. 

Astăzi şcoala funcţionează cu clase primare şi grădiniţa. 

În Karatna funcţionează unitate şcolară din anul 1913 construit din fonduri de stat. Numele şcolii a fost dat, 

datorită denumirii localităţii care în momentul respectiv era sine stătătoare. 

Şcoala a păstrat numele până în prezent şi funcţionează ca Şcoală Gimnazială „Karatna” Turia, cu cel mai 

mare număr de elevi pe comună cooptând şi copii din Volal. 

Menţionăm cele cinci sate (Turia de jos, Turia din mijloc, Turia de sus, Karatna, Volal) se unesc din punct de 

vedere administrativ în anul 1917 formând comuna Turia, iar denumirile specifice se folosesc şi în prezent ca 

denumiri pentru delimitarea locului. 

Situarea geografică, elemente demografice şi situaţia economico-socială 

 Comuna Turia din judeţul Covasna este situat pe D.J. 113, la aproximativ 7 km de oraşul Tg. 

Secuiesc şi 8 km de staţiunea turistică Bálványos, şi este străbătută de râul Turia, pe întregul său teritoriu. Are 

o suprafaţă de 16819 ha, cu aproximativ 1372 clădiri. Lungimea comunei – de la intrare şi până la ieşire – 

este de 7 km. Numărul locuitorilor comunei este de 3972 locator. Populaţia comunei are o uşoară tendinţă de 

creştere. Situaţia socială a locuitorilor din punct de vedere ocupaţional: agricultori, crescători de animale, 

lucrători forestieri şi din populaţia activă aproximativ 20% sunt şomeri. 

Situaţia economică locală este în declin din cauza slabei competitivităţi a produselor agricole şi a şomajului. 

Date fiind situarea geografică într-un mediu turistic balnear, cu zonă forestieră abundentă şi luând în 

considerare factorul social (şomajul, recalificării profesionale) dorim să dezvoltăm: 
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 calitatea activităţii educative ceea ce presupune: formarea şi perfecţionarea cadrelor didacitce, 

înzestrarea cabinetelor şcolare cu materiale didcatice necesare pentru o cât mai bună însuşire a 

materialelor învăţate; 

 conservarea şi exploatarea unor habitate naturale protejate, a unor structuri şi formaţiuni naturale cu 

valoare ecologică, ştiinţifică şi peisagistă existente pe teritoriul comunei, realizat prin turism ecologic 

raţional; 

 oferirea dezvoltării personale a elevilor, cadrelor didactice, a membrilor comunităţii, în special 

tinerilor, prin revigorarea unor îndeletniciri, tradiţii şi obiceiuri care să asigure dezvoltarea 

sentimentului comunitar. 

De aceste proiecte de dezvoltare ar beneficia atât populaţia şcolară cât şi comunitatea. 

Satul Alungeni din punct de vedere administrativ aparţine la comuna Turia şi se află de o distanţă de 3 km pe 

drum comunal local nemodernizat. 

În localitatea Turia şi satul aparţinător Alungeni funcţionează 5 unităţi şcolare. 

II. Resurse umane 

Populaţia şcolară 

 Total copii, elevi/comună în număr de 355 de copii, este distribuită după următoarea structură: 

Şcoala Înv. primar Înv. 

gimnazial 

Înv. preşcolar Total 

Şcoala Gimnazială Kicsi 

Antal 

66 70 21 157 

Şcoala Gimnazială Karatna 16 45 16 77 

Şcoala Primară Reményik 

Sándor 

21 - 12 33 

Şcoala Primară nr. 3 47 - 18 65 

Şcoala Primară Jókai Mór 12 - 11 23 

Total elevi 162 115 78 355 

 Populaţia şcolară se constituie din elevi de etnie maghiară şi romi în proporţie de 85% cu 15%. 

 Rata abandonului prezintă 2-3 elevi/an, elevi din familii dezorganizate de romi. 

 Procentul de continuare a studiilor la diferite şcoli se situează la 90%. 

Mediul social de provenienţă a elevilor este variat: 

 Nivel de educaţie a părinţilor variază între analfabet şi studii superioare. 

 Ocupaţia părinţilor cu precădere agricultori, lucrători în domeniul exploatării forestiere, crescători de 

animale, mici comercianţi şi întreprinzători, intelectuali. 

 Există şi părinţi şomeri. 

 Ambianţa în familie, a interesului pentru educaţie şi pentru şcoală în general este bună, chiar şi la 

familiile de romi. 

 Sunt şi cazuri de familii dezorganizate (4-5 familii)/comună care nu prezintă interes pentru educaţia 

şcolară şi ambientul familial este nefavorabil pentru copii. 

 O problemă existentă la unele familii este solicitarea copiilor la diferite munci agricole în detrimentul 

pregătirii elevilor la ore. 

Colectivul de cadre didactice al unităţii şcolare: 

 Toate cadrele didactice sunt calificaţi. 

 În cadrul unităţii predomină o relaţie colegială izvorât din respect reciproc cu posibilitatea exprimării 

opiniei personale a fiecărui angajat. 
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 Relaţiile personalului didactic cu comunitatea locală se bazează pe o continuă informare reciprocă ca 

atare instruirea şi educaţia şcolară satisface şi nevoile comunităţii locale, ce rezultă o relaţie de interes 

comun pentru realizarea misiunilor propuse. 

 Ca urmare acestor relaţii, activitatea intra şi extraşcolară se desfăşoară într-un ambiant plăcut. 

Situaţia încadrării: 

Personal didactic: 5 educatoare, 10 învăţătoare, 12 profesori 

Personal nedidactic :  7,5 post 

Personal auxiliar:  2 post din care: 

- secretar 1 post 

- administrator financiar 1 post 

III. Resurse materiale 

Baza materială a unităţilor: 

UNITATEA ŞCOLARĂ AMENAJARE/DESTINAŢIE 

Şcoala Gimnazială Kicsi Antal şi 

GPN nr. 1 

- Două corpuri de clădire 

 1 sală de grădiniţă 

 9 săli de clase, din care 

- 1 cabinet TIC 

- 2 săli amenajate pentru CDI cu antreu de 

primire 

- 1 cabinet amenajat fizică-chimie 

- 1 cabinet amenajat biologie 

- 1 sală de cancelarie profesori 

 1 sală pentru educaţie fizică 

 Cancelarie pentru învăţători 

 Cabinet direcţiune 

 Secretariat/contabilitate 

 2 spaţii destinat centralei termice 

 1 grup sanitar cu apă curentă 

Şcoala Gimnazială Karatna şi GPN 

nr. 2 

- Două corpuri de clădire 

 1 sală de grădiniţă 

 6 săli de clase, din care 

- 1 cabinet AeL şi TIC 

- 1 sală pentru educaţie fizică 

- 1 cabinet amenajat fizică-chimie-biologie 

 1 sală de bibliotecă 

 Cancelarie pentru învăţători 
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 Cancelarie pentru profesori 

 2 spaţii destinat centralei termice 

 2 grupuri sanitare cu apă curentă 

Şcoala Primară nr. 3 şi GPN nr. 3  1 sală de grădiniţă 

 3 săli de clase, din care 

- 1 sală pentru educaţie fizică 

 Cancelarie pentru învăţători 

 1 spaţiu destinat centralei termice 

 1 grup sanitar cu apă curentă 

Şcoala Primară Jókai Mór şi GPN 

Gárdonyi Géza 
 4 săli de clase, din care 

- 1 sală pentru grădiniţă 

- 1 sală pentru educaţie fizică 

- 1 sală de clasă 

 Cancelarie pentru învăţători 

 1 spaţiu destinat centralei termice 

 1 grup sanitar cu apă curentă 

Şcoala Primară Reményik Sándor 

şi GPN Alungeni 
 5 săli de clase, din care 

- 1 sală pentru grădiniţă 

- 1 sală pentru educaţie fizică 

- 1 sală de clasă 

 1 sală de bibliotecă 

 Cancelarie pentru învăţători 

 1 spaţiu destinat centralei termice 

 1 grup sanitar cu apă curentă 

IV. Resurse informaţionale 

 10343 volume fond de carte 

 2 laboratoare TIC cu 1 server şi 15 calculatoare legate în reţea cu facilităţi AeL şi internet 

 Alte 8 calculatoare mai puţin performante (din donaţii) 

 Alte 8 calculatoare conectate la internet, din care: 

 1 la direcţiune 

 2 la secretariat/contabilitate 

 3 în sala CDI pentru profesori şi elevi 
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 2 laptopuri pentru profesori 

 5 imprimante laser, din care 1 aparat multifuncţional, 1 imprimantă laser color 

 3 imprimante inkjet color 

 2 copiatoare, 3 scannere, 2 videoproiector 

 2 DVD player, 1 video recorder 

 2 televizoare 

 1 cameră video digitală 

 1 aparat foto digital 

 1 fax 

 4 radiocasetofoane cu CD/combină muzicală 

V. Cultura organizaţională 

Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, 

munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, 

receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, 

individualism, competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire. 

Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de ordine interioară în concordanţă cu legislaţia şcolară aflată în 

vigoare şi aplicare şi care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice. 

În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, am putea spune că este un climat deschis, caracterizat prin 

dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă 

satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

Directorul este deschis şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, 

le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic. 

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. 
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PARTEA A DOUA 

I. Analiza relaţiei mediului intern – mediului extern a şcolii (analiza SWOT) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

● Majoritatea elevilor sunt receptivi: 

- faţă de noutăţile tehnice, 

- protecţia mediului, 

- prelucrarea lemnului. 

- Participă la cercuri turistice organizate 

la nivel judeţean şi interjudeţean, la 

concursurile în domeniu. 

- Combină cunoştinţele practice 

observate cu ocazia unor activităţi mai 

sus menţionate cu cele teoretice însuşite 

la diferite discipline predate. 

- Au capacitatea de autoorganizare şi 

prezintă inventivitate cu ocazia 

diferitelor activităţi. 

- Sunt sinceri şi muncitori. 

● Toate disciplinele sunt predate de 

cadre didactice calificate. 

- Organizează multe activităţi 

extracurriculare şi extraşcolară. 

- Prezintă interes faţă de noutăţile din 

domeniul instructiv-educativ, faţă de 

informaţiile nou apărute (internet). 

- Diversificarea metodelor de predare-

învăţare. 

- Există o bună colaborarea între cadre, 

cadru didactic –  părinţi, cadru didactic – 

elevi, cadru didactic – instituţii locale 

etc. 

● Unitatea şcolară dispune de: 

- spaţii suficiente (curte, 

grădină), 

- săli de clase spaţioase; 

- sală CDI; 

- sistem educaţional informatizat 

AeL; 

- transport şcolar asigurat pentru 

elevii din satul aparţinător Alungeni şi 

pentru elevii din clasele I-IV; 

- decontarea abonamentelor de transport 

a cadrelor didactice; 

- Parteneriate cu şcoli din străinătatea 

● Nivelul spiritual şi material a unor elevi 

proveniţi dintr-un mediu familiar inadecvat cu 

preponderenţă la elevii romi; 

- lipsa interesului pentru învăţare din partea 

elevilor şi a familiilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Implicarea unui număr mic de cadre didactice 

În alcătuirea de proiecte cu finanţare externă; 

- Posibilitatea insuficientă pentru accesul: 

- la publicaţiile de speciali-tate, 

- la internet propriu, 

- la schimburi de experienţă din ţară şi 

străinătate, 

- material didactic ajutător. 

- oferta puţin diversificaţă pentru activităţi 

extracurriculare; 

 

 

 

● Unităţile şcolare: 

- Insuficienţa fondurilor pentru modernizarea 

sălilor de clase şi a anexelor. 
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(din loc. Gádoros, din loc. Kistarcsa şi 

din Budapesta, Ungaria); 

- Parteneriat cu fundaţii din străinătate 

(Olanda, Finlanda) prin parohia 

reformată Karatna Turia; 

- În cadrul unităţii activează ansambluri 

culturale de păstrarea tradiţiilor şi 

datinilor locale (carnaval, dansuri şi 

cântece populare, cercul micilor 

meşteşugari); 

- colaborarea cu primăria locală în 

organizarea evenimentelor de tradiţie 

din viaţa comunităţii: Zilele comunei; 

- construirea unei grădiniţe cu program 

prelungit: în colaborare cu primăria, 

construcţia se află ridicată în roşu 

urmând a se perfecta actele necesare 

funcţionării unei grupe de grădiniţă cu 

program prelungit; 

- construirea unei săli de sport în incinta 

unităţii şcolare Kicsi Antal, Turia. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Disponibilitatea autorităţilor locale 

pentru susţinerea învăţământului; 

- Relaţii bune cu părinţi; 

- Relaţii bune cu Consiliul Local şi 

celelalte instituţii locale (semnificativ 

parohia reformată); 

- posibilitatea implementării unor 

programe de activităţi extraţcolare care 

să vină în întâmpinarea nevoilor elevilor 

şi a familiilor acestora; 

- Activităţi comune cu: 

- părinţi şi Consiliul Local 

(spectacole prezentate de elevi: 

la zilele comunei) 

- parohiile (serbări religioase) 

- poliţia locală 

- Parteneriate cu şcoli înfrăţite; 

- Parteneriate cu agenţi economici 

locali; 

- Înfiinţarea asociaţiei şcolare 

STUDIORUM 

- reducerea a populaţiei şcolare; 

- prejudecăţile familiilor cu situaţie financiară 

bună privind încrederea în învăţământul din 

mediul rural; 

- zonă defavorizată economic; 

- şomaj, lipsa posibilităţii de reconversie 

profesională; 

- perspectiva unui loc de muncă pentru tineri; 

- degradarea zonelor naturale protejate cu 

valoare ecologică, ştiinţifică şi peisagistică; 

- preocuparea în mică măsură a părinţilor în 

educaţia şi instruirea propriilor copii. 
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II. Viziunea şcolii 

Vrem să devenim o unitate de învăţământ în care se practică o educaţie de calitate, o şcoală integrată 

nevoilor sociale ale comunităţii, cu o ofertă educaţională diversificată, care să pregătească astăzi viitorul de 

mâine, la nivelul cerinţelor europene. 

 

III. Misiunea şcolii 

 Şcoala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie: copii, tineri, adulţi; 

 Prin activitatea intra şi extracurriculare şi extraşcolară doreşte să conştientizeze elevilor rolul şi 

importanţa instruirii şi educaţiei; 

 Acumularea de informaţii necesare în orientarea profesională pentru viitor; 

 Dobândirea cunoştinţelor necesare unei economii de piaţă; 

 Asigurarea unei educaţie astfel ca noua generaţie să fie tolerantă, deschisă faţă de problemele 

comunităţii, şi să aibă posibilitatea de a însuşi cunoştinţe de cultură generală largă; 

 Ne propunem să creîm un climat stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice, dovedind 

interes pentru nevoile comunităţii locale. 

IV. Ţinte strategice 

1. Sprijinirea elevilor mai puţin motivaţi şi mai puţin susţinuţi de familii în vederea ameliorării 

rezultatelor şcolare. 

2. Dezvoltarea CDŞ în funcţie de nevoile comunităţii. 

3. Oferirea către comunitate a unor programe de educaţie a adulţilor, cursuri cu profil: 

 Exploatarea şi prelucrarea lemnului 

 cursuri de limbi străine 

 cursuri de iniţiere în utilizarea calculatoarelor. 

4. Dezvoltarea relaţiilor comunitare. 

V. Motive şi argumente 

Motivele şi argumentele pentru care au fost alese ţintele mai sus enumerate sunt următoarele: 

1. Motiv: Crearea pentru elevi proveniţi din familii cu o situaţie materială şi spirituală 

precară de a se pregăti într-o formă organizată cu ajutorul cadrelor didactice specializate. 

Argument: Posibilitatea însuşirii a cunoştinţelor la un nivel mai ridicat şi în funcţie de 

capacităţile intelectuale a fiecărui elev. 

2. Motiv: Satisfacerea nevoi comunităţii locale pentru crearea unui învăţământ local în 

perspectiva orientării şcolare şi profesionale pentru alegerea unei meserii, date fiind 

condiţii locale optime pentru iniţierea şi realizarea acestei ţinte. 

Argumente: O posibilitate de continuarea studiilor pentru elevilor proveniţi din familii cu 

situaţie materială precară. 

3. Motiv: Pornind de la situarea geografică şi economică a localităţii şi de cererea pe piaţa 

muncii a unor meserii, ne îndreptăţeşte la înfiinţarea unor cursuri pentru adulţi cu 

profilurile amintite la ţinte. 

Argument: Asigurarea membrilor comunităţii posibilitatea de a însuşii o meserie sau 

eventual a se reprofila. 
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4. Motiv: Atragerea elevilor către creaţia literară şi dezvoltarea dragostei pentru literatură 

prin compoziţia unor poezii, fragmente narative. Dezvoltarea vocabularului literar şi 

cultivarea limbii. 

Argumente: Încadrarea cercurilor literare din clase primare şi gimnazială într-o activitate 

comună pentru dezvoltarea abilităţii comunicării orale şi scrise. 
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PLANURILE OPERAŢIONALE 

 

 

1. Sprijinirea elevilor mai puţin motivaţi şi mai puţin susţinuţi de familii în vederea ameliorării rezultatelor şcolare. 

OBIECTIVE RESURSE 
RESPONSABILITĂŢI 

(TERMENE) 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 
Identificarea  nevoilor de educaţie ale 

beneficiarilor 
- cadre didactice, elevi, părinţi 

- alocarea timpului necesar unor 

discuţii cu beneficiarii 

 

Învăţători, profesori – coordonaţi 

de directorul 

- părinţi, primăria, poliţia 

Cooptarea tuturor elevilor cu 

nevoi speciale 

Identificarea resurselor existente în 

vederea alcătuirii programului ŞDŞ 
- cadre didactice, elevi, părinţi 

- săli de clase şi dotări materiale 

existente 

- reglementări în vigoare privind 

ŞDŞ 

- Conducerea unităţii 

- cadre didactice, părinţi 

Listarea celor care necesită 

programul ŞDŞ 

Dezvoltarea ofertei ŞDŞ - cadre didactice 

- baza materială 

- cursuri de perfecţionare oferite 

de CCD, ONG, universităţi 

- Conducerea unităţii 

- cadre didactice, părinţi 

Întocmirea concretă a programului 

de activitate 

Realizarea programelor - cadre didactice, elevi 

- baza materială 

- profesori, învăţători care îşi 

desfăşoară activităţi în cadrul 

programului ŞDŞ 

Testarea elevilor la şfărşit de an / 

ciclu comparativ 
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2. Dezvoltarea CDŞ în funcţie de nevoile comunităţii 

OBIECTIVE RESURSE 
RESPONSABILITĂŢI 

(TERMENE) 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 
Identificarea cererii şi nevoilor de 

educaţie ale beneficiarilor 
- părinţi, profesori, elevi 

- chestionare adresate elevilor şi 

părinţilor 

- alocarea timpului necesar unor 

discuţii cu beneficiarii 

- reglementările în vigoare privind 

organizarea CDŞ 

învăţători, diriginţi – coordonaţi 

de directorul şcolii şi de Comisia 

pentru curriculum 

Alcătuirea unui centralizator al 

opţiunilor 

Identificarea resurselor existente în 

vederea alcătuirii CDŞ  
- profesori şi învăţători 

- spaţii şi dotări materiale 

existente 

- reglementări în vigoare cu 

privire la organizarea CDŞ 

- Comisia pentru curriculum 

- director, dir. Adj. 

- profesori, învăţători 

Listarea resurselor existente 

privind potenţialele opţionale 

Dezvoltarea ofertei curriculare - cadre didactice 

- baza materială 

- cursuri de perfecţionare oferite 

de CCD, ONG, universităţi 

- Comisia pentru curriculum 

- director, dir. Adj. 

- profesori, învăţători 

- Întocmirea unei liste cu abilităţi, 

competenţe pentru cadrele 

didactice cu atestate, diplome, 

certificate etc. 

- Achiziţionarea de noi 

echipamente şi materiale didactice 
Realizarea ofertei şcolii în funcţie de 

nevoile beneficiarilor şi de resursele 

existente 

- cadre didactice 

- baza materială 

- director, dir. Adj. 

- Comisia pentru curriculum 

Oferta pentru fiecare an de studiu 

să conţină cel puţin patru 

opţionale 
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3. Oferirea către comunitate a unor programe de educaţie a adulţilor, cursuri cu profil: 

 Exploatarea şi prelucrarea lemnului 

 cursuri de limbi străine 

 cursuri de iniţiere în utilizarea calculatoarelor. 

OBIECTIVE RESURSE 
RESPONSABILITĂŢI 

(TERMENE) 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 
Identificarea potenţialului local - Specialist în domeniu 

- Instituţii abilitate în domeniu 

- Comisia pentru relaţii cu 

comunitatea locală 

- cadre didactice 

- primăria, poliţia 

Centralizarea tuturori instituţiilor 

şi membrilor care participă la 

realizarea obiectivului 

Stabilirea unor întâlniri cu viitori 

beneficiari 
- media locală, 

- Întâlnire cu beneficiari vizaţi 

- Comisia pentru relaţii cu 

comunitatea locală 

- primăria, poliţia 

Finalizarea tuturor întâlnirilor şi 

negocierilor purtate 

Planificarea activităţilor ce se vor 

derula 
- spaţii şi dotări material necesare - Comisia pentru relaţii cu 

comunitatea locală 

- cadre didactice 

- primăria, poliţia 

Prezentarea programului final 

Realizarea unor programe pe zile / 

săptămâni / luni / an 
- cadre didactice, conducerea 

şcolii 

- bază materială 

- Comisia pentru relaţii cu 

comunitatea locală 

- cadre didactice, primăria, poliţia 

- Comisia ISU şi PM 

- Respectarea schemei de 

programe 

- Atingerea obiectivelor urmărite 

de fiecare program 
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4. Dezvoltarea relaţiilor comunitare. 

OBIECTIVE RESURSE 
RESPONSABILITĂŢI 

(TERMENE) 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

Identificarea potenţialelor 

instituţii partenere 

- biserica, poliţia, primăria, ONG, 

instituţii culturale şi educative etc. 

- Comisia pentru relaţii cu 

comunitatea locală 

- cadrele didactice 

- părinţii 

- Centralizarea potenţialilor 

parteneri 

- Întruniri ale Comisiei pentru 

relaţii cu comunitatea 

Stabilirea de contacte; negociere - biserica, poliţia, primăria, 

spitalul comunal,ONG, instituţii 

culturale şi educative etc. 

- Comisia pentru relaţii cu 

comunitatea locală 

- cadrele didactice 

- părinţii 

 

Planificarea activităţilor comune - instituţii partenere 

- şcoala 

- schema orară 

- Comisia pentru relaţii cu 

comunitatea 

- învăţători şi diriginţi 

- Alcătuirea de programe de 

activităţi de către fiecare clasă şi 

centralizat la nivelul şcolii 

Realizarea programelor - reprezentanţii instituţiilor 

partenere 

- cadrele didactice 

- conducerea şcolii 

- spaţii de întâlnire 

- bază materială 

- învăţători şi diriginţi 

- Comisia de activitate 

extracurriculară 

- Comisia ISU şi PM 

- Comisia pentru relaţii cu 

comunitatea 

- Respectarea schemei de 

programe 

- Atingerea obiectivelor urmărite 

de fiecare program 

Întocmit: 

Dir. Könczei Zita 

_________ 


