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ARGUMENT
Planul de dezvoltare instituţională ne arată direcţiile majore de progres, iar modul de
întocmire a acestuia permite consultarea părţilor interesate şi implicarea în asumarea ţintelor,
obiectivelor şi acţiunilor strategice propuse. La nivelul fiecarei unităţi şcolare proiectul de
dezvoltare instituţională are o importanţă deosebită deoarece concentrează atenţia asupra
finalităţilor

educaţiei,

asigurând

concentrarea

tuturor

domeniilor

funcţionale

ale

magementului (curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, relaţii sistemice şi
comunitare) şi asigură coerenţa strategiei pe termen lung a şcolii.
Actualul Plan de dezvoltare instituţională are în vedere dezvoltarea şcolii
Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu” Udeşti în perioada septembrie 2016 – septembrie 2020.
Durată de viaţă de 4 ani a fost aleasă de echipa de proiect ţinând cont de modificările
legislative cuprinse în Legea Educaţiei Naţionale (Legea nr. 1/2011 cu completări ulterioare),
modificări ce se referă la structura nivelului gimnazial, recrutarea personalului la nivelul
unităţii, precum şi de evoluţia economică a zonei în care se află situată şcoala, de mobilitatea
şi cerinţele profesionale ale pieţii muncii. Şcoala funcţionează şi se dezvoltă prin efortul
combinat al structurii de conducere a şcolii, al personalului şcolii, elevilor şi părinţilor, aceştia
alcătuind comunitatea educaţională.
Pentru formularea viziunii şi a misiunii, pentru stabilirea ţintelor strategice şi pentru
dezvoltarea culturii organizaţionale s-a folosit principiul continuităţii în politica educaţională
a echipei manageriale şi a cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu”
Udeşti, continuitate susţinută de expectanţele părinţilor şi ale comunităţii locale.
S-au reformulat ţintele strategice pentru perioada avută în vedere, astfel încât Proiectul
de Dezvoltarea Instituţională 2016 - 2020 să reflecte modificările legislative, cerinţele
societăţii actuale şi valorile europene.

ACTE NORMATIVE
 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/Ian.2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
aprobat prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5115/2014;
 Programul Naţional de Guvernare 2013-2016, Guvernul României;
 Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei;
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 Ordin nr. 5082/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016;
 Ordin nr. 5081/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale
pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016;
 Ordin

nr. 5488/29.09.2011 privind aprobarea Regulamentului‐cadru pentru

organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare;
 Ordin nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea
continuă a personalului din învăţământul preuniversitar;


Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea
personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016,
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5451/2013;

 Ordin nr. 3677/24.06.2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr.
3530/30.05.2014 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004
privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de
calculatoare, pentru anul 2014;
 Ordin nr. 3905 din 18.07.2014 privind acreditarea programelor de formare continuă
 Ordin nr. 5567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară;
 Ordin nr. 6143 din 1 noiembrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de evaluare
anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar;
 Strategiile M.E.N. privind reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de
învăţământ preuniversitar;
 Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N.C. Ş.;


Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României - orizonturi 2013-20202030;

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie;
 Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea
europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale („ET 2020”);
 Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă,
publicate în Monitorul Oficial;
 Metodologia

formării

continue

a

preuniversitar;
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personalului

didactic

din

învăţământul

 Planul de implementare a strategiei judeţene privind accesul la educaţie al grupurilor
dezavantajate;
 Raportul I.S.J. Suceava privind starea învăţământului în judeţul Suceava în anul
şcolar 2015 - 2016;

CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALĂ A UNITĂŢII
ŞCOLARE
I.1. Date de identificarea a unităţii şcolare
Denumirea unităţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti
Adresa unităţii de învăţământ: Localitatea Udeşti, judeţul Suceava, cod poştal 727535
Telefon / Fax: 0230538124
E-mail:scoalaudestisv@gmail.com
Site:www.scoalaudesti.ro
Nivelurile de învăţământ existente în unitate: preşcolar, primar, gimnazial
Forma de finanţare: de stat
Tipul şcolii: şcoală gimnazială, cursuri de zi
Limba de predare: limba română
Număr de grupe şi clase: 62
Număr de grupe învăţământ preşcolar: 10
Număr de clase învăţământ primar: 30
Număr de clase învăţământ gimnazial: 22
Număr de preşcolari şi elevi înscrişi la începutul anului şcolar 2016 -2017: 1104
Număr de personal didactice: 80
Număr de norme didactice: 82,3
Număr de personal didactic auxiliar: 4
Număr de norme didactice auxiliare:4
Număr de personal nedidactic: 15
Număr de norme nedidactice:13
Structurişcolare
-

Şcoala Primară Luncuşoara

-

Şcoala Primară Chilişeni

-

Şcoala Primară Racova

-

Şcoala Gimnazială Plăvălari

-

Şcoala Gimnazială Reuseni
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II.1.1.

-

Şcoala Gimnazială Poieni

-

Şcoala Gimnazială Ştirbăţ
ISTORICUL ŞCOLII GIMNAZIALE „ACAD. H. MIHĂESCU” UDEŞTI,

JUDEŢUL SUCEAVA


Sâmburii învăţământului udeştean
Înainte de înfiinţarea şcolii (1863), sătenii se adunau la locuinţa preotului sau a

vornicului satului unde învăţau a citi şi a scrie după o bucoavnă (abecedar) tipărită la Buda şi
adusă de peste munţi, sau după cărţi bisericeşti, aşa-zisele „ Călindare” tipărite de dascălul
Vasile Ţintilă din Tereblecea (1818) şi de către Profirie Dimitrovici (1814).
Prin iarna anului 1818, în casa vornicului Manolache Botuşanu era o adevărată
şcoală. Tot în această perioadă umblau prin sat şi învăţători ambulanţi. Există în Udeşti şi nu
numai aici un adevărat curent spre învăţătură, spre trezirea conştiinţei naţionale. În fruntea
acestui curent se aflau printre alţii: catihetul Profirie Dimitrovici, fraţii Doxache, boierii
George şi Alecu Hurmuzache, unii dintre ei foşti elevi ai renumitului profesorul Anton
Pumnul din Cernăuşi, venit aici de la Blaj.


Şcoala Poporală din Udeşti
Învăţământul primar din satul şi comuna Udeşti a început să se dezvolte mai cu seamă

în secolul al XIX-lea. În anul 1863 a luat fiinţă „Şcoala Poporală” din Udeşti, însă din
primele pagini ale „Cronicii” acestei şcoli, începută în primii ani ai existenţei ei – 1866, aflăm
că prin îndemnul Înaltului Consistariu greco-oriental bucovinean din Cernăuţi şi al
Căpităniei c.r. din Suceava, a preotului paroh Vasile Popovici, al mai multor ţărani udeşteni,
împreună cu dregătorii comunali care erau români, se aprobă în anul 1863 înfiinţarea şcolii
din Udeşti.
Şcoala s-a ţinut într-o casă privată timp de doi ani şi jumătate (proprietatea lui
Mandache Ciubotaru), învăţător fiind absolventul candidat Ilie Cosmiuc. În 1866 au cumpărat
de la un evreu locul (cca. 9 prăjini) unde acum este şcoala, şi în perioada 1866 -1867 s-a
terminat construcţia şcolii.
Primul învăţător Ilie Cosmaciuc a funcţionat la această şcoală patru ani, după care s-a
mutat la Slatina. Au urmat învăţătorii: Victor Coreţchi (1870 – 1873), Gheorghe
Bocancea(1874 - 1878), apoi Leon Turtureanu (1879 -1887), a revenit Ilie Cosmaciuc
(1887), Gheorghe Munteanu (1893-1898), Olga Zarafu (1896).
Dacă la început au fost înscrişi doar 5 copii, în anul şcolar 1879-1880 au fost înscrişi
60 de copii. În august 1893 s-au înfiinţat două clase, iar numărul copiilor a ajuns la 188.
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În 1894 s-a pus la cale întemeierea unei noi clădiri şcolare, pentru care au fost
oarecare înţelegeri între administratorul moşiei Udeşti şi conducătorii comunei.
În iunie 1895, cu un capital de 3000 de florini, s-a început construcţia şcolii, care a
fost dată în funcţiune în octombrie 1895, cu un mobilier nou de 14 bănci, un dulap de cărţi,
două catedre şi două table, în această şcoală învăţând 230 de copii.
În anul 1899 a fost înfiinţat Cabinetul de lectură „Unirea sub Oadeci” de către preotul
Doroftei de la Stroeşti şi a învăţătorului Constantin Mleşniţă din Tişăuţi. Scopul societăţii era
de luminare a poporului de la sate. Membrii fondatori: Constantin Jescu, Alecu Cimpoeşu,
Vasile G. Mihăiescu, Mihai Dragoman, Leon Popovici, Constantin Gavril Griga, Gheorghe
Ciubotaru, Ion Varzare, Ion Ciubotaru şi Grigore Filimon.
În 15 septembrie 1918 şcoala şi-a redeschis porţile după doi ani de inactivitate, având
trei cadre didactice: Emanoil Mihăiescu, Valeria Mihăiescu, Domnica Păcuraru.
Anul şcolar 1919 – 1920 s-a început cu următorul corp didactic: diriginte Vlad
Cosmaciuc,

învăţător Dimitrie Gherman, învăţătoare Glicheria Bumbu, învăţătoarea

Eugenia Franciuc, învăţător Fevronia Hladiuc, iar în 1921 a venit şi Gheorghe Solomon.
Cursurile erau frecventate de 245 de elevi din 366 înscrişi.
În următorii ani au mai activat ca învăţători Augustin Făgăraş, Maria Făgăraş,
Elisabeta Cortuşan, Galafira Găitan, Casandra Botuşan, Maria Găitan, Galafira
Găitan, Olga Popovici, Eufrosina Ciubotaru, Iosefina Pavlovici şi Victoria Pavlovici.
În anul şcolar 1927-1928 s-au înfiinţat două ateliere practice: unul de coşărie, condus
de maistrul Nicolae Roşu, şi unul de ţesătorie, condus de maistru Maria Naharescu. În anul
şcolar 1931-1932 atelierul de coşărie s-a transformat în atelier de lemnărie, condus de
Gheorghe Motrici, absolvent al şcolii de meserii.
În anul şcolar 1933-1934 găsim ca director al şcolii pe Constantin Scorţaru, iar
printre învăţători pe Simion Donici, Adrian Mogoşciuc, Leontina Nemeş, Gheorghe
Hladiuc, Gheorghe Gherine, Gavriil Munteanu şi Viorica Popovici.
În anul 1935 s-a pus temelia noului local de şcoală, cu trei săli de învăţătură,
cancelarie, baie modernă cu aburi.
În anul 1959 şcoala îl are ca director pe Nicolae Bortă, iar din corpul didactic fac
parte Oltea Bortă, Mina Cimpoeş, Ioan şi Ioana Căpitan, Ecaterina şi Teodor Chivu,
Rahila Jescu, Dormidont şi Ana Mogâlniţchi, Eleonora Popovici, Adriana Popovici,
Nicolina Pantiuc, Lucreţia şi Gavriil Muntean, Silvia Platon, Olga Rotaru. Secretară era
Eleonora Burac.

8

Cu toate dificultăţile timpului, la 20 decembrie 1964 a avut loc sărbătorirea
centenarului şcolii din Udeşti, deosebit de bine organizat, sub atenta coordonare a doamnei
director înv. Lucreţia (Mihăescu) Munteanu.
În anul 1985, la Udeşti, s-a dat în folosinţă un nou local de şcoală cu opt săli de clasă,
un laborator, o sală de bibliotecă, cancelarie, secretariat şi biroul directorului.


Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti
Din anul 1998 şcoala din Udeşti poartă numele savantului udeştean Haralambie

Mihăescu şi se numeşte acum Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti.
În anul 2007 a început construcţia Grădiniţei, cu fonduri de la Guvernul României,
însă lucrările au stagnat în următorii doi ani din cauza lipsei banilor, moment în care
conducerea Primăriei Udeşti a decis că trebuie să ia pe cont propriu acest proiect şi astfel la
începutul anului şcolar 2010-2011 a fost inaugurată această clădire modernă (centrală termică,
toaletă, mobilier nou). Grădiniţa de la Udeşti a fost ridicată din temelii şi găzduieşte trei grupe
de preşcolari cu o capacitate de 25 de locuri fiecare şi o sală de clasă în care funcţionează
clasa pregătitoare.
În prezent învăţământul din satul Udeşti se desfăşoară în trei corpuri de clădire: şcoala
nouă, şcoala veche şi grădiniţă.
Unităţile de învăţământ subordonate Şcolii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu” Udeşti
sunt următoarele: Şcoala Primară Luncuşoara, Şcoala Primară Chilişeni, Şcoala Primară
Racova, Şcoala Gimnazială Plăvălari,Şcoala Gimnazială Reuseni, Şcoala Gimnazială
Poieni şi Şcoala Gimnazială Ştirbăţ.


Structurile şcolare:



Şcoala Primară Luncuşoara şi Şcoala Primară Ruşii – Mănăstioara

În 1897 se construieşte un local propriu de şcoală cu 2 săli de clasă (pentru satele Ruşii
Mănăstioara şi Luncuşoara) şi locuinţă pentru director.
În deceniul IV al secolulul XX s-a înfiinţat şcoala de la Luncuşoara. Copiii de vârstă şcolară
au frecventat şcoala primară din satul Ruşii Mănăstioara, iar cei din clasele V-VIII şi, ulterior
V-X, la şcoala din Reuseni.
Datorită numărului mic de elevi, începând cu anul şcolar 2013 – 2014, Şcoala Primară
Ruşii - Mănăstioara s-a desfinţat.
În anul şcolar 2015 – 2016 la Şcoală Primară Luncuşoara efectivul de elevi a fost: 64
preşcolari şi elevi;
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Şcoala Primară Chilişeni

În anul 1884 a luat fiinţă Şcoala Poporală din Chilişeni, care avea o singură clasă şi un
cadru didactic. Şcoala funcţiona într-un local închiriat în sat, iar de la 1 septembrie 1887 a
funcţionat în local propriu. La această şcoală învăţau copiii din sat şi din satul Poieni.
În anul şcolar 2015 – 2016 la această şcoală efectivul de elevi a fost: 108 preşcolari şi
elevi;


Şcoala Primară Racova

Datorită numărului mic de şcolari, şcoala din Racova s-a deschis abia la 1 octombrie 1916
într-un local închiriat din sat (Racova din Vale). Până la această dată copiii din satul Racova
frecventau şcoala din Giurgeşti, comuna Valea Glodului. Din 1920 şcoala a funcţionat în
fostul pichet de grăniceri români. În urma renovărilor s-au amenajat 3 săli de clasă şi o
cancelarie, 2 săli fiind folosite pentru clasele primare şi o sală pentru grădiniţă.
În anul şcolar 2015 – 2016

la această şcoală efectivul de elevi a fost: 20 elevi

(învăţământ simultan);


Şcoala Gimnazială Plăvălari

În anul 1884 îşi deschide porţile şi şcoala din satul Plăvălari, dar în diferite localuri închiriate
din sat. Numărul mare de elevi din Plăvălari şi cei din satul Securiceni, a determinat
construirea unui locaş propriu al şcolii din Plăvălari.
În anul şcolar 2015 – 2016 la această şcoală au fost înscrişi 195 preşcolari şi elevi;


Şcoala Gimnazială Reuseni

Porţile şcolii din satul Reuseni s-au deschis pe 27 octombrie (9 noiembrie) 1906,
funcţionând cu un singur post, până la această dată copiii mergeau la şcoala din satul
Plăvălari. Din anul şcolar 1953 – 1954 la şcoala din Reuseni s-a înfiinţat şi ciclul II, clasele VVII, aceasta ca urmare a creşterii numărului de elevi, la care s-au adăugat şi absolvenţii clasei
a IV de la şcolile din Ruşii Mănăstioara şi Luncuşoara. Acest fapt a făcut ca să fie amenajată
şi dată în folosinţa şcolii clădirea fostului conac moşieresc, în care s-au pregătit şi pus la
dispoziţie învăţământului 3 săli de clasă, o cancelarie şi o sală pentru material didactic. Din
anul 1971 - 1972 şcoala de la Reuseni includea şi treapta I de liceu (clasele IX –X), ajungând
astfel la un număr total de 193 de elevi.
În anul şcolar 2015 – 2016 la această şcoală au fost înscrişi 143 preşcolari şi elevi.


Şcoala Gimnazială Poieni

Înainte de înfiinţarea şcolii din satul Poieni (1905) copiii din sat urmau şcoala de la
Chilişeni. Învăţământul din satul Poieni se desfăşura până în anul 1922 în casa lui Daniel
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Lăcătuş, fostă prăvălie sătească. În anul 1922 a fost contruit localul propriu. Între anii 19541958 s-a construit un nou local de şcoală cu 4 săli de clasă şi cu o anexă.
În anul şcolar 2015 – 2016 la această şcoală efectivul de elevi a fost: 148 preşcolari şi elevi;


Şcoala Gimnazială Ştirbăţ

Şcoala din Ştirbăţ ia fiinţă la 1 octombrie 1890, înainte de această dată copii din sat
învăţau la şcoala din Siliştea, cât şi la Liteni. În primii ani de la înfiinţare, şcoala a funcţionat
în fosta locuinţă a Ruxandei Ştirbăţ, din apropierea pârâului Racova, care constituia graniţa
între Austria şi România. În anul 1909 se pune temelia actualului local, (tip Casa Şcoalelor),
cu locuinţă aparte pentru director, construcţia dispunând de 2 săli de clasă şi cancelarie, care
se dă în folosinţă în anul 1915.
În anul şcolar 2015 – 2016 la această şcoală au fost înscrişi 129 preşcolari şi elevi.
II.2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN AL UNITĂŢII ŞCOLARE
Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti este o instituţie de învăţământ
preuniversitar, subordonată Inspectoratului Şcolar Județean Suceava şiMinisterului Educaţiei
Naționaleși CercetăriiȘtiințifice, având caatribuţie fundamentală formarea tinerilor.
Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu”îşi desfăşoară activitatea pe baza Legii
Educaţiei Naţionale nr.1/2011cu modificărileși completărileulterioare, a altor acte normative
ce decurg din executarea prevederilor acestei Legi, a ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice.
Grupurilesau segmentele de populaţievizate(grupuri ţintă):


Preşcolari şi elevi



Personal didactic,didactic auxiliar şi nedidactic



Părinţi
II.1. Resurse umane

Învăţământul în comuna Udeşti are vechi tradiţii. Prima şcoală, conform documentelor
existente în arhivă, datează din anul 1863.
II.1.1. Elevi
La şcolile de pe raza comunei sunt şcolarizaţi, în anul şcolar 2016 - 2017, 1104 elevi
din care 206 copii în învăţământul preşcolar, 506 elevi în învăţământul primar şi 392 elevi în
învăţământul gimnazial. Din 1104 copii, 120 de preşcolari şi elevi sunt de etnie rromă,
distribuiţi astfel: 29 de preşcolari în grădiniţe, 62 de elevi în clasele P – IV şi 9 elevi în clasele
V – VIII.
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Dinamica efectivelor de elevi în perioada septembrie 2012 – septembrie 2016
2012 – 2013
Preşcolar: 11 grupe – 282 preşcolari
Primar: 27 clase – 483 elevi
Gimnazial: 24 clase – 417 elevi
2013 – 2014
Preşcolar: 10 grupe – 280 preşcolari
Primar: 29 clase – 524 elevi
Gimnazial: 22 clase – 387 elevi
2014 – 2015
Preşcolar: 10 grupe – 236 preşcolari
Primar: 29 clase – 520 elevi
Gimnazial: 22 clase – 400 elevi
2015 – 2016
Preşcolar: 10 grupe – 226 preşcolari
Primar: 30 clase – 503 elevi
Gimnazial: 22 clase – 383 elevi
2016 – 2017
Preşcolar: 10 grupe – 206 preşcolari
Primar: 30 clase – 206 elevi
Gimnazial: 22 clase – 392 elevi
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Efectivele de preşcolari şi elevi în anul şcolar 2012 – 2013
Preşcolari

Elevi învăţământ primar

Elevi învăţământ gimnazial

Total
Preşcolari
VIII Total
V- şi elevi
VIII
33
138
350

Nr.
Crt.

Şcoala

GPN

Preg.

I

II

III

IV

Total
0-IV

V

VI

VII

1.

Udeşti

77

24

19

38

37

17

135

30

44

31

2.

Plăvălari

48

7

19

14

22

16

78

21

14

13

12

60

186

3.

Reuseni

26

13

7

15

9

7

51

18

17

15

24

74

151

4.

Poieni

41

-

14

13

9

12

48

13

14

12

18

57

146

5.

Ştirbăţ

22

5

12

5

7

7

36

30

22

19

17

88

146

6.

Luncuşoara

29

7

8

5

11

7

38

-

-

-

-

-

67

7.

-

-

-

1

-

5

6

-

-

-

-

-

6

8.

Ruşii
Mănăstioara
Chilişeni

25

9

16

22

13

12

72

-

-

-

-

-

97

9.

Racova

14

3

4

3

6

3

19

-

-

-

-

-

33

10.

TOTAL
preşcolari/
elevi

282

68

99

116

114

86

483

112

111

90

104

417

1182

13

Efectivele de preşcolari şi elevi în anul şcolar 2013 – 2014
Preşcolari

Elevi învăţământ primar

Elevi învăţământ gimnazial

Total
Preşcolari
VIII Total
şi
Velevi
VIII
31
125
358

Nr.
Crt.

Şcoala

GPN

Preg.

I

II

III

IV

Total
0-IV

V

VI

VII

1.

Udeşti

80

41

20

20

38

34

153

22

28

44

2.

Plăvălari

50

13

12

18

14

22

79

16

21

14

13

64

193

3.

Reuseni

26

8

13

8

15

8

52

15

17

15

17

64

142

4.

Poieni

47

16

10

14

11

9

60

15

13

14

12

54

161

5.

Ştirbăţ

18

6

6

14

5

7

38

17

24

20

19

80

136

6.

Luncuşoara

31

9

7

9

5

11

41

-

-

-

-

-

72

7.

Chilişeni

28

15

8

22

14

17

76

-

-

-

-

-

104

8.

Racova

-

8

4

4

3

6

25

-

-

-

-

-

25

9.

TOTAL
preşcolari/
elevi

280

116

80

109

524

85

103

107

92

387

1191

105 114
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Efectivele de preşcolari şi elevi în anul şcolar 2014 – 2015
Preşcolari

Elevi învăţământ primar

Elevi învăţământ gimnazial

Total
PreVIII Total şcolari
Vşi
VIII
elevi
44
127
338

Nr.
Crt.

Şcoala

GPN

Preg.

I

II

III

IV

Total
0-IV

V

VI

VII

1.

Udeşti

61

27

42

19

23

39

150

33

25

25

2.

Plăvălari

47

19

13

13

17

15

77

21

16

21

14

72

196

3.

Reuseni

23

12

9

16

8

14

59

18

13

19

15

65

147

4.

Poieni

27

18

16

9

15

11

69

17

13

13

14

57

153

5.

Ştirbăţ

20

3

6

6

13

5

33

26

14

19

20

79

132

6.

Luncuşoara

29

7

8

6

9

5

35

-

-

-

-

-

64

7.

Chilişeni

29

15

17

15

15

14

76

-

-

-

-

-

105

8.

Racova

-

2

8

4

4

3

21

-

-

-

-

-

21

9.

TOTAL
preşcolari/
elevi

236

103

119

88

520

115

81

97

107

400

1156

104 106
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Efectivele de preşcolari şi elevi în anul şcolar 2015 – 2016
Preşcolari

Elevi învăţământ primar

Elevi învăţământ gimnazial

Total
PreVIII Total şcolari
Vşi
VIII
elevi
25
116
306

Nr.
Crt.

Şcoala

GPN

Preg.

I

II

III

IV

Total
0-IV

V

VI

VII

1.

Udeşti

54

27

27

40

18

23

135

35

35

22

2.

Plăvălari

38

23

19

13

13

17

85

14

24

15

19

72

195

3.

Reuseni

26

6

13

9

16

8

52

16

19

13

17

65

143

4.

Poieni

29

9

18

16

9

13

65

14

16

12

12

54

148

5.

Ştirbăţ

23

4

2

6

5

13

30

22

23

16

15

76

129

6.

Luncuşoara

22

13

7

8

5

9

42

-

-

-

-

-

64

7.

Chilişeni

16/
10r
2

17/
14r
8

14/
10r
4

15/
13r
4

74/
58r
20

-

-

-

-

108

Racova

12/
1r
2

-

8.

34/
25r
-

-

-

-

-

-

20

9.

TOTAL
preşcolari/
elevi

226

96

104 117

84

102

503

101

116

78

88

383

1112
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Efectivele de preşcolari şi elevi în anul şcolar 2016 - 2017
Preşcolari

Elevi învăţământ primar

Elevi învăţământ gimnazial

Total
PreVIII Total şcolari
Vşi
VIII
elevi
23
115
302

Nr.
Crt.

Şcoala

GPN

Preg.

I

II

III

IV Total
0-IV

V

VI

VII

1.

Udeşti

49

26

25

29

41

17

138

23

36

33

2.

Plăvălari

37

16

23

21

13

13

86

16

14

23

15

68

191

3.

Reuseni

20

11

6

13

8

15

53

16

17

20

14

67

140

4.

Poieni

23

15

9

17

17

10

68

15

15

17

12

59

150

5.

Ştirbăţ

21

5

2

6

6

6.

Luncuşoara

18

11

6/
1
r
13

7

10

6

25/
1
r
47

26/
12
r
-

22/
11
r
-

20/
4
r
-

15/
2
r
-

83/
29
r
-

129/
30
r
65

7.

Chilişeni

12/
11
r
2

17/
11
r
2

16/
13
r
7

13/
12
r
4

74/
61
r
15

-

-

-

-

Racova

16/
14
r
-

-

8.

38/
29
r
-

-

-

-

-

-

112/
90
r
15

9.

TOTAL
preşcolari/
elevi

206/
29
r

100/
14
r

96/
12
r

108/ 118/ 84/
11
13 12
r
r
r

506/
62
r

79/
2
r

392/
29
r

1104/
120
r

17

96/ 104/ 113/
12 11
4
r
r
r

Nivelul educaţional al părinţilorpreşcolarilor şi elevilor în anul şcolar 2015 – 2016
Nr.
crt.
1.

Ciclu de
învăţământ
Preşcolar

2.
3.
4.

Total
Total %
Primar

5.

6.
7.
8.

Primar şi
gimnazial

Total
Total %
Total

Structura
GPN Plăvălari
GPN Reuseni
GPN Luncuşoara
GPN Udeşti
GPN Poieni
GPN Chilişeni
GPN Ştirbăţ
PJ
PJ
Şcoala Primară
Luncuşoara
Şcoala Primară
Chilişeni
Şcoala Primară
Racova
Şcoala
Gimnazială
Plăvălari
Şcoala
Gimnazială
Reuseni
Şcoala
Gimnazială
Udeşti
Şcoala
Gimnazială
Poieni
Şcoala
Gimnazială
Ştirbăţ
PJ
PJ
PJ

Studii
primare
17
1
18
8,29
-

Studii
gimnaziale
18
14
3
4
2
11
11
63
29,03
23

Studii
medii
19
7
17
43
18
8
7
119
54,84
21

Studii
superioare
2
4
1
6
3
1
17
7,83
-

39

19

19

1

-

1

18

-

-

42

122

3

-

15

108

7

1

21

192

8

-

10

113

6

8

19

94

2

48
5,27
66

149
16,36
215

687
75,41
763

27
2,96
43

18

Preşcolari şi elevi cu cerinţe educative speciale cuprinşi în învăţământul de masă în anul
şcolar 2015 – 2016
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

Ciclu de învăţământ
preşcolar
primar
gimnazial
Total

Nr. preşcolari/ elevi
1
2
7
10

Nr. crt.

PJ

Nr. preşcolari / elevi

1.

Unitate coordonatoare

6

2.

Structuri

4

3.

Total
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Structura etnică a preşcolarilor şi elevilor în anul şcolar 2015 – 2016
Nr. crt.

Ciclu de învăţământ

Structura etnică

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preşcolar
Primar şi gimnazial
Total
Preşcolar
Primar şi gimnazial
Total

români
români
români
rromi
rromi
rromi

Nr. crt.

Etnie

1.
2.
3.

Rromi
Română
Total

În grădiniţă
nr. copii
25
192
217

În şcoală nr.
elevi
58
853
911

Număr preşcolari /
elevi
201
828
1029
25
58
83

Grădiniţă %

Şcoală %

11,52
88,48
100,00

6,37
93,63
100,00

Structura etnică a preşcolarilor şi elevilor în anul şcolar 2016 – 2017
Nr. crt.

Ciclu de învăţământ

Structura etnică

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Preşcolar
Primar
Gimnazial
Total
Preşcolar
Primar
Gimnazial
Total

români
români
români
români
rromi
rromi
rromi
rromi
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Număr preşcolari /
elevi
177
444
363
984
29
62
29
120

Nr. crt.

Etnie

1.
2.
3.

Rromi
Română
Total

În grădiniţă
nr. copii
29
177
217

În şcoală nr.
elevi
91
807
911

Grădiniţă %

Şcoală %

13,36
81,56
100,00

9,98
88,58
100,00

Familii monoparientaleîn anul şcolar 2015 – 2016

Nr. crt.
1.
2.
3.

Nr. preşcolari/ elevi
4
32
36

PJ
Unitate coordonatoare
Structuri
Total

Preşcolari elevi rămaşi în grija bunicilor sau alte rude în anul şcolar 2015 – 2016
Nr. crt.
1.
2.
3.

Nr. preşcolari/ elevi
5
11
16

PJ
Unitate coordonatoare
Structuri
Total

Domiciliul preşcolarilor / elevilor
Nr. crt.
1.
2.

Preşcolari/ elevi cu domiciliul în aceiaşi
localitate cu şcoala – total PJ
783
85,95 %

Preşcolari / elevi navetişti –
total PJ
128
14,05 %

II.1.2.Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
a. Dinamica personalului didactic în perioada septembrie 2012 – septembrie 2016
2012 - 2013


Educatori = 11 (9 titulari)



Învăţători = 27 (21 titulari)



Profesori = 37 (25 titulari)

Total cadre didactice = 75 (55 titulari)
2013 - 2014


Educatori = 11 (9 titulari)



Învăţători = 29 (19 titulari)



Profesori = 40 (28 titulari)

Total cadre didactice = 80 (55 titulari)
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2014 - 2015


Educatori = 10 (8 titulari)



Învăţători = 29 (21 titulari)



Profesori = 37 (30 titulari)

Total cadre didactice = 76 (59 titulari)
2015 – 2016


Educatori = 10 (9 titulari)



Învăţători = 30 (29 titulari)



Profesori = 39 (34 titulari)

Total cadre didactice = 79 (72 titulari)
2016 – 2017


Educatori = 10 (7 titulari)



Învăţători = 30 (20 titulari)



Profesori = 40 (25 titulari)

Total cadre didactice = 80 (54 titulari)
Personal didactic în anul şcolar 2015 – 2016
Total cadre
didactice PJ
79

Total cadre
didactice calificate
PJ
75

Total cadre
didactice nou venite
PJ
10

Total cadre
didactice navetiste
PJ
57

Distribuţia personalului didactic în funcţie de gradele didacticla 01.10.2015
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Număr cadre didactice
1
25
25
15
8
5
79

Grade didactice
Doctorat
Gradul I
Gradul II
Definitivat
Debutant
Necalificat
Total

Personal didactic în anul şcolar 2016 – 2017
Total cadre
didactice PJ
80

Total cadre
didactice calificate
PJ
76

Total cadre
didactice nou venite
PJ
13
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Total cadre
didactice navetiste
PJ
48

Distribuţia personalului didactic în funcţie de gradele didacticla 12.09.2016
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Număr cadre didactice
1
31
18
15
12
3
80

Grade didactice
Doctorat
Gradul I
Gradul II
Definitivat
Debutant
Necalificat
Total

Distribuţia cadrelor didactice pe nivele de învăţământ în anul şcolar 2016 – 2017
Preşcolar

Primar

Gimnazial

Total

Nr. Cadre didactice

10

30

40

80

Procent ( % )

12,5

37,5

50

100

Nivel de
învăţământ

Distribuţia personalului didactic în funcţie de gradele didacticela 12.09.2016

Grad
didactic

Doctor

Grad
I

Grad
II

Definitivat

Debutant

Titular

Suplinitor
necalificat

7
20
27
54

Suplinitor
calificat
2
8
12
22

Educatori
Învăţători
Profesori
Nr. total
de cadre
didactice
Procent
(%)

1
1

1
12
18
31

3
4
11
18

3
8
4
15

2
4
6
12

1,25

38,75

22,5

18,75

15

67,5

27,5

5

1
2
1
4

Se constată la cadrele didactice care au participat la cursuri de perfecţionare, implicare
în implementarea mijloacelor moderne şi a metodelor activ – participative la activităţile de
predare-învăţare.
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b. Dinamica personalului didactic auxiliar şi nedidactic în perioada septembrie
2012 – septembrie 2016

2012 - 2013


Didactic auxiliar = 3



Nedidactic = 13 (12 norme)

2013 - 2014


Didactic auxiliar = 5



Nedidactic = 13 (12 norme)

2014 - 2015


Didactic auxiliar = 5



Nedidactic = 13 (12 norme)

2015 - 2016


Didactic auxiliar = 5



Nedidactic = 13 (12 norme)

2016 – 2017


Didactic auxiliar = 4



Nedidactic = 15 (13 norme)
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II.1.3. Organigrama şcolii
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II.2. Resurse materiale şi financiare
II.2.1. Baza materială a unităţii şcolare - 2016



Clădiri destinate şcolii –14



Săli de clasă – 54



Cabinete de informatică – 5



Cancelarii – 8



Săli de gimnastică – 2



Terenuri de sport – 4



Cabinet director – 2



Secretariat – 1



Contabilitate – 1



Bibliotecă - 5 cu un fond de carte de 22602 de volume în valoare de 37985,79
RON



Magazii de lemne – 11



Centrale termice – 10



Grupuri sanitare moderne – 6



Sistem video – în 4 structuri şcolare



Acces la internet – în 7 structuri şcolare



Calculatoare – 104



Multifuncţionale – 17
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II.2.2. Finanţarea unităţii şcolare în anul 2016
Finanţarea se realizează de la bugetul local (fondul de salarii, reparaţii, investiţii,
întreţinere, obiecte de inventar), prin donaţii şi sponsorizări în bani şi materiale.

Bugetul pe anul 2016

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Total

1.

Titlul I Cheltuieli de personal

3.373.000

2.

Titlul II Bunuri şi servicii

474.000

II.3. Oferta educaţională
II.3.1. Curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar 2016 - 2017
Oferta de CDŞ-uri
pentru anul şcolar 2016 - 2017
Şcoala Gimnazială Plăvălari
Nr.
crt.
1.
2.

Clasa

3.
4.
5.
6.

V
VI
VII
VIII

GPN
GPN

Denumire CDŞ
1.În lumea poveştilor
1.În lumea poveştilor
2.Educaţie rutieră
1.Educaţie pentru sănătate
1.Exploitation de l image
1.La France et ses merveilles
2.Să cunoaştem Universul
Şcoala Gimnazială Reuseni

Nr.
crt.
1.

Clasa

Denumire CDŞ

GPN

2.
3.
4.
5.

V
VI
VII
VIII

1.Micii sanitari
2.Fantezie şi culoare – educaţie plastică
1. Educaţie pentru sănătate
1.Exploitation de l image
1.Şah
1.Apprendre le francais en chantant
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Şcoala Gimnazială Poieni
Nr.
crt.
1.

Clasa

2.
3.
4.
5.
6.

III
IV
V
VI
VII

7.

VIII

GPN

Denumire CDŞ
1.Căsuţa cu poveşti
2.Cântecele copilăriei
1.Matematică distractivă
1.Literatură pentru copii
1.Educaţie pentru sănătate
1.Prietenul meu calculatorul
1.Probleme celebre
2.Prietenul meu calculatorul
1.Aplicaţii ale matematicii

Şcoala Gimnazială Ştirbăţ
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Clasa
GPN
V
VI
VII
VIII

Denumire CDŞ
1. Căsuţa cu poveşti
1. Educaţie pentru sănătate
1. Prin Europa folosind calculatorul
1. Prietenul meu calculatorul
1.Curiozităţi geografice „O altfel de geografie a României”

Şcoala Gimnazială Udeşti
Nr.
crt.
1.
2.

Clasa

3.

GPN

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

P
II B
IV
V
VI A
VI B
VII A
VII B
VIII

GPN
GPN

Denumire CDŞ
1.Trăistuţa cu poveşti
1.Micii sanitari
2.Cântăreţii voinicei
1.Matematică distractivă
2.În lumea grafismelor
1.Istorie orală: Personalităţi udeştene. Udeştiul de acasă
1.Istorie orală: Personalităţi udeştene. Udeştiul de acasă
1.În lumea lui Mate
1.Educaţie pentru sănătate
1.În paşi de dans
1.În paşi de dans
1.Literatură. Teatru. Film.
1. Prietenul meu calculatorul
1.Exerciţii şi tehnici de redare a eseului argumentativ
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Şcoala Primară Luncuşoara
Nr.
crt.
1.
2.

Denumire CDŞ

Clasa
GPN
III

1.Povestea - leagănul copilăriei
Lumea poveştilor

Şcoala Primară Chilişeni
Nr.
crt.
1.

Denumire CDŞ

Clasa
GPN

1.În lumea poveştilor
2.În lumea semnelor grafice
Şcoala Primară Racova

Nr.
crt.
1.
2.

Denumire CDŞ

Clasa
III
IV

Lumea lui Mate
Magia matematicii

II.3.2. Proiecte şi parteneriate educaţionale în anul şcolar 2015 – 2016
Evidenţă parteneriate şi proiecte educaţionale în
anul şcolar 2015 – 2016

Nr.

Denumire parteneriat

Partener

crt.
1.

Acord de parteneriat

Şcoala Gimnazială Bosanci, Şcoala Gimnazială

Proiect de activităţi sportive Todireşti, Şcoala Gimnazială Vereşti
2015 - 2016
2.

Contract de Parteneriat

Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte Paralela 45

privind organizarea Centrelor ( FSAP45 ), Piteşti, jud. Argeş
Pilot de Învăţare şi Evaluare
Comper
3.

Acord de parteneriat

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni
28

Proiect Haideţi să descoperim şi Şcoala Gimnazială Stroieşti
împreună universul cultural
european
4.

Acord cadru de parteneriat Postul de Poliţie Udeşti – Agent şef Bîrleanu Petru
pentru

prevenirea

şi

combaterea

actelor

antisociale, a infracţionalităţii
juvenile şi a accidentelor
rutiere
5.

Protocol de parteneriat Şcoală Dispensarul Uman Udeşti – Dr. Cojocaru
- Dispensar Uman Udeşti

6.

Protocol de parteneriat Şcoala Cabinet Stomatologic Dr. Bujorean Romică – Dr.
- Cabinet Stomatologic Dr. Bujoreanu Pascariu Cătălina
Bujorean

Romică

–

Dr.

Bujoreanu Pascariu Cătălina
7.

Protocol

de

parteneriat Căminul de bătrâni „Sfântul Apostol Andrei”

„Oamenii de lângă noi”
8.

Proiect

de

Fălticeni

parteneriat Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava

educaţional
„O punte între generaţii”
9.

Proiect

educaţional

de Servicii Multifuncţionale de Tip Rezidenţial

voluntariat

Suceava ( Modulul Tip Familial „Micul Prinţ” )

„Îmi pasă de alţii !”

CRP de la Şc. Gimnazială „Acad. H. Mihăescu”
Udeşti
Primăria comunei Udeşti

10.

Colegiul Tehnic „D. Ghica” Comăneşti, jud.

Acord de parteneriat

Bacău
11.

Protocol
Concurs

de

colaborare Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”, Flămânzi,

interjudeţean

de jud. Botoşani

creaţie plastică şi literară:
„Sărbătoarea crizantemelor”
ediţia a V-a, 2015, CAER,
poziţia 295

29

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor

12.

Protocol de parteneriat

13.

Protocol de colaborare la Asociaţia Corint Pro -Lectura, Bucureşti
Proiect

naţional

„Paşaport

pentru cultură”
14.

Protocol de colaborare la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Flămânzi
Concurs

interjudeţean

de

creaţie plastică şi literară:
„Sărbătoarea crizantemelor”
CAER 2015, poziţia 295
15.

Proiect

de

educaţional

parteneriat Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava
„Prietenia,

farmecul copilăriei”
16.

Acord de Parteneriat Concurs Şcoala Gimnazială Nr. 2 Motru, jud. Gorj
de creaţii artistico-plastice:
„Toamna prin ochi de copil”

17.

Protocol de colaborare

18.

Proiect

de

Cabinet stomatologic dr. Hostiuc Mirela

Parteneriat

voluntariat:

„Suflet

– Primăria Municipiului Vatra Dornei

pentru Centrul Social de primire şi îngrijire a persoanelor

suflet”

vârstnice Vatra Dornei

19.

Acord de parteneriat

„Punţi de prietenie”

20.

Acord de parteneriat

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia

Proiect

educaţional Copilului

interjudeţean

Suceava

Centrul

de

Plasament

„Interferenţe „Speranţa”

ECO”
21.

Acord de parteneriat

Biserica „Sfântul Nicolae” Ştirbăţ

22.

Protocol de colaborare

Asociaţia pentru Tineret Olimp

Programul

Naţional

Euro

Junior
23.

Acord de Parteneriat
Proiect

Şcoala Gimnazială nr. 5 Giurgiu

„Grămătici,

Grămăticim!”
24.

Acord cadru de parteneriat

Servicii Multifuncţionale de Tip Rezidenţial
( Modulul Tip Familial „Micul Prinţ” )
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25.

26.

Campania „Cere Ajutor …. Agenţia

Naţională

Împotriva

Traficului

de

Nu Cerşi”

Persoane, Centrul Regional Suceava

Acord de parteneriat

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Aiud, jud.
Alba

27.

Asociaţia „Corint – Pro Lectura” Bucureşti

Acord de parteneriat
Protocol de colaborare la
Proiect

naţional

„Paşaport

pentru cultură”
28.

Contract

de

Parteneriat Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte Paralela 45

privind organizarea Centrelor ( FSAP45 )
Pilot de Învăţare şi Evaluare
Comper
29.

Contract

de

Parteneriat Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte Paralela 45

privind organizarea Centrelor ( FSAP45 )
Pilot de Învăţare şi Evaluare
Comper
30.

31.

Acord de parteneriat

Asociaţia „Drumeţii montane”, Târgu Jiu, jud.

Proiect Eco Junior 2016

Gorj

Acord de parteneriat

Colegiul Naţional „Traian Lalescu”, Reşiţa, jud.
Caraş-Severin

32.

Colegiul Naţional „Traian Lalescu”, Reşiţa, jud.

Acord de parteneriat

Caraş-Severin
33.

Şcoala Gimnazială

Acord de parteneriat

Nr. 2,

Piatra Neamţ, jud.

Nr. 2,

Piatra Neamţ, jud.

Concurs în limbile franceză şi Neamţ
engleză

„Poezia

copilăriei

europene”
34.

Şcoala Gimnazială

Acord de parteneriat

Concurs în limbile franceză şi Neamţ
engleză

„Poezia

copilăriei

europene”
35.

36.

Protocol de Parteneriat

GPN „Maria Montessori” – structură a Şcolii

„Învăţăm să dăruim”

Gimnaziale Nr. 1 Suceava

Acord de parteneriat

Biblioteca I. G. Sbierea, Suceava
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Concursul

Naţional

de

lectură: „Bătălia Cărţilor”
37.

Acord de parteneriat Proiect Asociaţia „Drumeţii Montane”
Eco Junior

38.

39.

Acord de parteneriat pentru Şcoala Gimnazială „Gheorghe Nicolau”, jud.
educaţie

Neamţ

Acord de parteneriat

ISJ Suceava,

Proiectul sportiv – educativ ACS Amicii Suceava,
regional „Turneul de Mini Primăria comunei Udeşti
Rugby Viorel

şi Mitică

Negru”
40.

Organizaţia Salvaţi Copiii Filiala Suceava

Acord de colaborare
„Alegeri sănătoase”

41.

Organizaţia Salvaţi Copiii Filiala Suceava

Acord de colaborare
Proiect „Sigur. info” ( Safer
Internet Plus )

42.

Organizaţia Salvaţi Copiii Filiala Suceava

Acord de colaborare
Proiect „Drepturile copilului”

43.

Organizaţia Salvaţi Copiii Filiala Suceava

Acord de parteneriat
Proiect

„Servicii

integrate

pentru copiii cu probleme de
sănătate
victime
domestice

mintală,
ale
şi

copiii
violenţei
familiile

acestora”
II.4.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
Culturaorganizaţională a Şcolii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu” se caracterizează
prin stabilitatea şi continuitatea valorilor, credinţelor,reprezentărilor şi semnificaţiilor
promovate şi împărtăşite de toţi membrii instituţiei, fiind reprezentată prin:
Simboluri


Sigla Şcolii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu”



Pagina WEB a Şcolii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu”
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Pagina de facebook a Şcolii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu”



Cartea de Onoare a Centrului Cultural „Unirea sub Oadeci”



Cartea de aur a Şcolii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu”



Semn distinct – legitimaţie



Placa de la fondarea şcolii



Placă aniversară „150 de ani de şcoală udeşteană”

Modele


Mentorul spiritual al şcolii, academiceanul Haralambie Mihăescu



Profesori care au predat în instituţia noastă - 280



Galeria personalităţilor udeştene, foştielevi ai Şcolii Gimnaziale „Acad. H.
Mihăescu”



Expoziţe de fotografie: „Şcoala de ieri - şcoala de azi”

Festivitățişi ceremonii


Festivităţile de deschidere a anului şcolar şi de premiere la sfârşitul anului
şcolar (septembrie şi iunie)



Ziua internaţională a educaţiei – 5 octombrie



Nonformal în stil udeştean



Comemorarea Holocaustului (9 octombrie)



Halloween (31 octombrie)



Toamna se numără boboceii...(noiembrie)



Ziua naţională a României (1 decembrie)



Festivalul „Obiceiuri din străbuni” (decembrie)



Medalion literar „Mihai Eminescu” (15 ianuarie)



Mica Unire (24 ianuarie)



Comemorarea academiceanului Haralambie Mihăescu (februarie)



Târgul mărţişoruşui (februarie)



Săptămâna francofonă (martie)



Sărbători pascale (aprilie – mai)



Ecologizare (aprilie)



Ziua Europei (9 mai)



Festivalul „Rezonanţe udeştene” (mai)



Carnavalul copilăriei (1 iunie)
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Activităţi în cadrul proiectului educaţional de voluntariat „Îmi pasă de alţii!”



Campanii împotriva violenţei şi a traficului de persoane şi droguri



Campionate şi concursuri sportive



Cursulfestiv pentru absolvenţii de gimnaziu (iunie)

Valori şi principii
Valorile Şcolii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu” ca organizaţie preocupată de
satisfacerea la un nivel înalt a cerinţelor şi nevoilor grupurilorsale ţintă, sunt:


Respect



Toleranţă



Atitudine



Încredere



Competenţă



Perseverenţă



Responsabilitate



Creativitate



Inovaţie

Principiilecare conduc activitatea Şcolii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu” sunt:


Orientarea demersurilor educaţionale spre o educaţie complexă (formală,
nonformală, life long learning)



Flexibilitate organizaţională şi informaţională în contextul descentralizării
sistemului educaţional



Acceptarea şi valorizarea diversităţii culturale şi susţinerea accesului egal fără
discriminare la educaţie



Cooperare şi solidaritate socială prin parteneriat între familie, şcoală,
comunitate şi culte
II.5. ANALIZA SWOT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015 - 2016
PUNCTE TARI

CURRICULUM
- Conducerea managerială cu deschidere spre reformă, calitate şi performanţă;
- Organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în conformitate cu respectarea
legislaţiei în vigoare şi cu reglementările M.E.C.Ş. / M.E.N.C.Ş. cuprinse în regulamentele şi
metodologiile specific;
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- Elaborarea curriculum-ului la decizia şcolii şi a celui de dezvoltare locală;
- Promovarea şi folosirea unor strategii moderne de predare-învăţare pentru a răspunde
stilurilor de învăţare individuală, abilităţilor şi motivării fiecărui elev;
- Parcurgerea integral a materiei şi notarea ritmică a elevilor;
- Organizarea unor activităţi de pregătire a elevilor pentru examene naţionale la clasele a II-a,
a IV-a, a VI-a, a VIII-a;
- Organizarea unor activităţi de pregătire a elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare şi
pentru competiţii sportive;
- Varietatea ofertei activităţilor extraşcolare.
RESURSE UMANE
- Încadrarea cu personal didactic în majoritate titular şi cu grade didactice I şi II la toate
disciplinele cuprinse în planurile de învăţământ;
- Delimitarea clară a responsabilităţii fiecărui cadru didactic prin fişa postului;
- Participarea unor cadre didactice din învăţământul primar la continuarea studiilor în
învăţământul superior sau la masterate;
- Existenţa a doi profesori metodişti, a unui profesor formator şi a unui professor doctor.
RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
- Modernizarea şi îmbunătăţirea parţială a bazei materiale a şcolii;
- Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate de către cadrele didactice în lecţii;
- Existenţa materialului didactic, documentar şi informaţional în şcoală;
- Existenţa site – urilor:
http://www.scoalaudesti.ro/
http://anunturiscoalaudesti.wgz.ro/;
http://activitatiextrascolareudesti.webnode.ro/
http://scoalagimnazialapoieni.wgz.ro/
http://stirbatschool.blog.com/
http://scoalareuseni-blog-ro.webnode.ro/
- Punerea în funcţiune a grupurilor sanitare la Şcolile Gimnaziale Ştirbăţ şi Reuseni;
- Schimbarea parchetului la GPN Poieni;
- Termoizolarea clădirii grădiniţei de la Poieni;
- Schimbarea unor table pentru clase prin sponsorizare de la Universitatea „Ştefan cel Mare”
Suceava;
- Asigurarea bunei funcţionări a copiatoarelor (reparaţii, încărcare tonere);
- Achiziţionarea de lemne pentru încălzirea şcolilor.
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RELAŢIILE CU COMUNITATEA
- Valorificarea interesului local pentru integrarea şcolii în comunitate;
- Existenţa unui opţional care urmăreşte punerea în valoare a personalităţilor udeştene;
- Participarea la Festivalul de tradiţii şi obiceiuri din străbuni – „Datini şi obiceiuri din
străbuni” (31 decembrie);
- Dezvoltarea de parteneriate educaţionale cu comunitatea locală (Primărie, Dispensar,
Poliţie, Biserică);
- Informarea părinţilor în legătură cu activităţile desfăşurate în şcoală.
PUNCTE SLABE
CURRICULUM
- Utilizarea insuficientă a echipamentelor moderne în procesul instructiv-educativ;
- Nu toate cadrele didactice au competenţe în utilizarea calculatorului;
- Nu toate orele de specialitate se desfăşoară în spaţii de învăţare adecvate conţinutului
(cabinete, laboratoare, săli de sport);
- Înregistrarea de rezultate slabe şi de dificultăţi în pregătirea elevilor ca urmare a motivaţiei
scăzute pentru învăţare a elevilor;
- Programe şcolare încărcate şi ritm lent de învăţare pentru majoritatea elevilor;
- Interesul scăzut al elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare.
RESURSE UMANE
- Neimplicarea suficientă a cadrelor didactice şi a elevilor în proiecte educaţionale;
- Neimplicarea şcolii în proiecte europene;
- Interesul scăzut a unor cadre didactice pentru formarea continuă;
- Reticienţa faţă de nou şi de schimbare a unor cadre didactice;
-Neîndeplinirea la timp a tuturor sarcinilor (îndeplinirea parţială) de căte unii membri ai
comisiilor metodice sau operaţionale din şcoală;
- Neraportarea la timp a documentelor sau situaţiilor şcolare de către unele cadre didactice.
- Disponibilitate scăzută, din partea unor cadre didactice, de a lucra în echipă.
- Absenteismul şcolar crescut în unele situaţii.
RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
- Lipsa instalaţiilor termice moderne în unele şcoli din comună;
- Lipsa autorizaţiei sanitare de funcţionare;
-Lipsa instalaţiilor pentru apă curentă în unele şcoli din comună;
- Spaţiul neadecvat pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică;
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- Lipsa cabinetelor şi laboratoarelor;
- Necesitatea înlocuirii parchetului în unele clase;
- Mobilier învechit în majoritatea şcolilor;
- Lipsa calculatoarelor performante din laboratorul de informatică.
- Lipsa centralelor termice în 4 structuri şcolare.
RELAŢIILE CU COMUNITATEA
- Comunicarea uneori ineficientă între părinţi şi şcoală, implicarea insuficientă a părinţilor în
viaţa şcolii.
- Inexistenţa unei asociaţii de părinţi.
OPORTUNITĂŢI
CURRICULUM
-Valorificarea abilităţilor individuale ale elevilor prin CDŞ-uri;
- Programele de formare a cadrelor didactice (propuse de M.E.C.Ş. / M.E.N.C.Ş., programe
locale propuse de I.S.J. şi C.C.D.);
- Strategii privind asigurarea calităţii;
- Programele europene de parteneriat educaţional şi cele de certificare a competenţelor
(lingvistice, pentru limbi moderne, TIC etc.).
RESURSE UMANE
- Existenţa programelor de formare a cadrelor didactice propuse de M.E.C.Ş./ M.E.N.C.Ş., de
Universitatea „Ştefan Cel Mare” Suceava, C.C.D. Suceava sau alţi furnizori de programe de
formare;
- Existenţa programelor de formare adresate membrilor CEAC de către furnizori specializaţi
în asigurarea consultanţei şi expertizei în managementului sistemelor de calitate;
- Pregătirea cadrelor didactice pentru o societate informaţionalizată;
- Autonomie în selecţia şi angajarea personalului didactic auxiliar şi a personalului nedidactic
RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
- Realizarea de proiecte şi programe care aduc surse de finanţare;
- Descentralizarea financiară;
-Existenţa mijloacelor moderne de comunicare şi informare (Internet, laptopuri, calculatoare,
fax etc);
RELAŢIILE CU COMUNITATEA
- Colaborarea cu mass-media în vederea popularizării rezultatelor elevilor şi promovarea
imaginii şcolii;
- O bună relaţie cu instituţiile judeţene: I.S.J., C.C.D. şi Consiliul Judeţean Suceava;
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- O bogată zestre culturală (14 personalităţi locale);
- Experienţa unui „Cabinet de Cultură” – („Unirea de sub Oadeci”) în anul 1918;
- Experienţa unei societăţi a gospodinelor din Udeşti, „Aurora”, înfiinţată în 1913, care
urmărea emanciparea femeii prin educaţie;
- Relaţii bune între culte.
AMENINŢĂRI
CURRICULUM
- Sistem legislativ instabil şi inconsecvent;
- Insuficienta adecvare a C.D.Ş.-urilor la cerinţele elevilor şi părinţilor poate determina
alegerea altei şcoli;
- Scăderea prestigiului profesiei didactice;
- Educaţia nu mai este privită ca un mijloc de promovare socială.
RESURSE UMANE
- Motivarea/stimularea mediocră a cadrelor didactice prin politicile salariale curente;
- Sporul demografic redus cu implicaţii în dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării
personalului didactic;
- Criza de timp a unor părinţi, nivelul scăzut de educaţie, destrămarea unor familii, indiferenţa
părinţilor sau plecarea părinţilor la muncă în străinătate determină o slabă pregătire şi
supraveghere a elevilor;
- Natalitatea scăzută în raport cu numărul populaţiei duce la răsturnarea scării valorice în
familie (dezinteres pentru valori cum ar fi muncă, patriotism);
- Deteriorarea mediului socio-economic, familial; diminuarea interesului/capacităţii; familiei
de a susţine pregătirea şcolară a copiilor.
RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
- Preţul ridicat al materialelor didactice şi bugetul limitat nu permite dotarea corespunzătoare
a tuturor cabinetelor, claselor, etc.;
- Sistemul greoi de achiziţii a mijloacelor didactice, mobilier şcolar, etc.;
- Numărul mare de elevi care beneficiază de rechizite şcolare de unde rezultă şi veniturile
foarte mici a majorităţii familiilor;
- Uzura morală a echipamentelor IT;
- Conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi menţinerea spaţiilor şcolare şi a dotărilor
acestora.
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RELAŢIILE CU COMUNITATEA
- Procentul mare al elevilor lăsaţi singuri, în grija bunicilor sau a tutorilor legali datorită
plecării părinţilor la lucru în străinătate;
- Dezinteresul manifestat de majoritatea părinţilor faţă de şcoală;
- Instabilitate economică şi creşterea ratei şomajului;
- Oferta locurilor de muncă în comună este limitată;
- Situaţia materială precară a majorităţii familiilor (80 % dintre copii primesc ajutor pentru
rechizite).
IV. DIRECŢII DE ACŢIUNE
Direcţii de acţiune


Implementarea curriculum-ului şcolar bazat pe competenţele cheie ale U.E.



Asigurarea egalităţii de şanse şi acces nediscriminatoriu la educaţie



Reducerea abandonului şcolar şi a absenteismului



Susţinerea elevilor capabili de performanţă



Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară



Asigurarea educaţiei complementare educaţiei pentru sănătate, educaţie civică,
educaţie ecologică



Susţinerea formării continue a resurselor umane



Implicarea în activităţi de cooperare şi dezvoltare de parteneriate educaţionale



Implicarea activă a părinţilor şi autorităţilor locale în formarea elevilor



Menţinerea şi extinderea parteneriatelor educaţionale interinstituţionale la nivel
local, judeţean şi naţional în vederea diversificării ofertei de programe şi activităţi
complementare şi alternative de învăţare şi pentru promovarea ofertei şcolii

Priorităţi
1. Utilizarea/găsirea oportunităţilor de finanţare pentru realizarea lucrărilor de investiţii în
infrastructura şcolară şi asigurarea dotărilor corespunzătoare desfăşurării procesului de
învăţământ.
2. Pregătirea suplimentară a elevilor în vederea promovării examenelor naţionale
3. Pregătirea suplimentară a elevilor în vederea participării la concursuri şi olimpiade şcolare
şi la competiţii sportive
4. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii prin susţinerea formării continue a resurselor
umane.
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V. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
OBIECTIVE SPECIFICE
1.

Asigurarea coerenţei manageriale la nivelul compartimentelor şcolii, prin
raportarea la documentele de analiza şi diagnoza a sistemului, proiectarea
managerială anuală/semestrială, aplicarea unor hotărâri şi recomandări ale
Consiliului de Administraţie al şcolii;

2.

Aplicarea normativelor M.E.C.Ş./M.E.N.C.Ş. a deciziilor IŞJ Suceava şi alte
instituţiilor abilitate;

3.

Eficientizarea activităţii comisiilor operaţionale din şcoală prin aplicarea unor
reglementări, proceduri şi instrumente de lucru, pe domenii de activitate;

4.

Aplicarea corectă a instrumentelor de asigurare a calităţii în şcoală.

DOMENIUL MANAGEMENT
Activitatea managerială a urmărit nu numai respectarea legilor în vigoare, ci şi
aplicarea corectă a acestora.
La nivelul unităţii noastre şcolare a fost asigurată coerenţa managerială, prin
raportarea la documentele de analiză şi diagnoză, la planurile manageriale anuale şi
semestriale, prin aplicarea unor hotărâri şi măsuri ale Consiliului de Administraţie şi prin
organizarea şi desfăşurarea programelor/activităţilor proiectate.
Monitorizarea şi evaluarea modului în care se aplică la nivelul şcolii politicile
educaţionale ale M.E.C.Ş./M.E.N.C.Ş. au evidenţiat: aplicarea corectă a curriculum-ului
naţional, utilizarea de către cadrele didactice a legislaţiei specifice educaţiei. Se impune ca
toate documentele şcolare de planificare să fie înregistrate la secretariat la început de
an/semestru.
Managementul calităţii educaţiei a înregistrat în anul şcolar 2015 - 2016 rezultate cum
ar fi:
- participarea la cursuri de formare a persoanelor resursă în unităţile şcolare incluse
într-un program specific;
- CEAC- activitate bună.
ANALIZA MANAGEMENTULUI
ASPECTE POZITIVE


Proiectare managerială anuală şi semestrială coerentă şi eficientă;



Eficientizarea activităţii desfăşurate;



Cunoaşterea şi aplicarea planurilor cadru, programelor şcolare, proiectare didactică
modernă;
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Aplicarea instrumentelor de asigurare a calităţii;



Încadrarea şi normarea conform legislaţiei în vigoare;



Activităţi desfăşurate conform tematicilor şi graficelor întocmite;



Asigurarea fluxului de informaţii (FTP, e-mail, poştă);



Asigurarea colaborării cu instituţii, parteneri, ONG-uri etc.;



Asigurarea bugetului de salarii, plata acestora la timp şi plata parţială a diferenţelor
salariale conform legislaţiei în vigoare.

ASPECTE NEGATIVE


Gestionarea unor conflicte;

ANALIZA MANAGEMENTULUI ŞCOLAR
ASPECTE POZITIVE


Practicarea unui management participativ şi competitiv;



Aplicarea unui cadru raţional de acţiune în managementul situaţional;



Utilizarea procedurilor adecvate în vederea îmbunătăţirii prestaţiei didactice la clasă;



Diversificarea aspectelor de educaţie formală şi nonformală eficientă;



Identificarea corectă a nevoii de formare în şcoli.

ASPECTE NEGATIVE


Lipsa de comunicare eficientă şi elegantă între unii colegi.

ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Activităţi realizate:


Aprobarea constituirii claselor, repartizarea diriginţilor/învăţătorilor/educatoarelor;



Numirea responsabililor comisiilor metodice;



Aprobarea planului de dezvoltare a şcolii;



Propunerea unităţilor de conţinut pentru planul managerial al Consiliului de
Administraţie şi stabilirea tematicii pentru Consiliile Profesorale pentru anul şcolar
2015 - 2016;



Aprobarea unităţilor de conţinut pentru Planul managerial pe anul 2015 - 2016;



Stabilirea atribuţiilor membrilor C.A.;



Aprobarea Regulamentului Intern;



Stabilirea componenţei şi atribuţiilor comisiilor de lucru din şcoală;



Validarea raportului general privind analiza activităţii intructiv educative în anul
şcolar 2014 - 2015;
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Avizarea statului de funcţii pentru personalul didactic şi didactic auxiliar şi supunerea
spre aprobare la ISJ;



Elaborarea fişelor şi criteriile de evaluare specifice pentru personalul didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic, în vederea acordării calificativelor pentru anul şcolar 2014 2015;



Analiza parcurgerii materiei şi evaluării ritmice a elevilor;



Raportul privind utilizarea fondurilor financiare alocate în anul 2014 - 2015;



Aprobarea planificării anuale a concediilor de odihnă;



Situaţia inventarului şcolii/Raportul comisiei de casare;



Acordarea calificativelor personalului nedidactic pentru anul 2015;



Avizarea proiectului de buget anual şi înaintarea spre aprobare Consiliului Local.

ACTIVITATEA CONSILIULUI PROFESORAL
Activităţi realizate:


Validarea situaţiei şcolare după încheierea sesiunii de corigenţe;



Avizarea Regulamentul Intern al Şcolii Udeşti;



Avizarea codului de etică al şcolii;



Aprobarea componenţei nominale a comisiilor metodice din unitatea de învăţământ;



Validarea ofertei de discipline opţionale pentru anul şcolar 2015 - 2016;



Aprobarea Raportului general privind starea şi calitatea învăţământului din Şcoala
Udeşti în anul şcolar 2014 - 2015;



Discutarea şi aprobarea fişei postului şi anexele acesteia;



Aprobarea planul managerial anual, a tematicii C.P. şi a organigramei;



Instruirea personalului didactic si didactic auxiliar PM / PSI



Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară (legislaţia în vigoare);



Analiza parcurgerii materiei şi evaluării ritmice a elevilor;



Sprijinirea elevilor cu dificultăţi de învăţare / risc de abandon şcolar, prin programe
speciale de recuperare – prezentarea situaţiei de către diriginţi;



Analiza stării disciplinare;



Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum şi calificativelor la purtare mai mici
de „Bine” pentru clasele I-IV;



Validarea raportului privind situaţia şcolară la sfârşitul semestrului prezentată de
fiecare învăţător/diriginte.
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ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL
Obiective generale:
În vederea realizării obiectivelor propuse în planul de dezvoltare instituţional pe termen
lung, planul managerial pe termen mediu şi scurt al şcolii precum şi în planurile manageriale
ale comisiilor metodice, comisii operaţionale s-au asigurat:
1. Responsabilităţi pentru fiecare membru al C.A.;
2. Responsabilităţi pe cadre didactice în conformitate cu fişa postului;
3. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor desfăşurate de către membrii C.A.,
responsabilităţilor comisiilor metodice, comisiilor operaţionale şi prezentarea de
rapoarte periodice;
4. Valorificarea concluziilor desprinse în comisiile metodice, comisiilor operaţionale,
C.P., C. A. şi luarea de măsuri ce se impun în vederea proiectării viitoarelor activităţi.
Coordonatele activităţilor de îndrumare şi control;
5. Comisii metodice – participarea la activităţile comisiilor metodice, controlarea
documentelor cadrelor şi comisiilor metodice;
6. Comisii de lucru – coordonarea activităţilor acestor comisii;
7. Compartimente auxiliare – bibliotecă, secretariat, administraţie, control periodic al
activităţilor acestor compartimente;
8. Cadrele didactice prin:
-

Asistenţe la ore;

-

Controlul documentelor.

9. Asigurarea permanenţei conducerii unităţii şcolare în perioada vacanţelor şcolare;
10. Delegarea de sarcini – fiecare responsabil de comisie şi-a întocmit plan managerial şi
şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu graficul de activităţi.
ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PUNCTE TARI


Cunoaşterea documentelor curriculare în vigoare: planuri-cadru, programe, manuale,
auxiliare didactice şi integrarea acestora înprocesul instructiv-educativ;



Interes pentru inovarea actului didactic, plecând de la o proiectare didactică modernă;



Un management bine raţionalizat al timpului şi o fixare corectă şi eficientă a
priorităţilor educaţionale;



Acurateţea informaţiei ştiinţifice de specialitate, preocuparea de a transmite corect şi
eficient cunoştinţele;
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Participarea cadrelor didactice la activităţi de formare, simpozioane, conferinţe,
concursuri naţionale, etc.;



Rezultate deosebite la concursuri, olimpiade şcolare şi competiţii sportive.

PUNCTE SLABE


Ignorarea de către unele cadre didactice a resurselor procedurale şi materiale care ar
eficientizarea lecţiei, absenţa lucrului diferenţiat cu elevii cu ritm lent de învăţare;



Tehnicizarea abordării conţinuturilor programelor până la şablonizarea demersului
didactic;



Rutina, conservatorismul, starea de automulţumire.

CAPITOLUL III: DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN AL ŞCOLII GIMNAZIALE
„ACAD. H. MIHĂESCU” UDEŞTI
III. 1. Comuna Udeşti: aspecte generale
Istoric localitate:
Printre primele atestări de străvechi urme de locuire umană pe teritoriul comunei
Udeşti trebuie menţionate vestigiile descoperite cu 120 de ani în urma de către Nicolae
Boldiceanu (1844-1896) şi Grigore Buţureanu. Aceşti pioneri ai arheologiei româneşti au
descoperit o importantă aşezare neolitica în satul Ştirbăţ, punctul numit Zelik. La cercetările
lui Nicolae Beldiceanu şi Grigore Buţureanu s-au adăugat cu timpul şi cele ale profesorului
Vasile Ciurea din Fălticeni, iniţiatorul şi directorul muzeului din acest oraş, care în anul 1930,
din trei sondaje efectuate la 1,40 m adâncime în acelasi punct, Zelik, a scos la iveală o serie de
unelte de piatră şlefuite, precum şi câţiva idoli. Toate acestea au facut ca Ştirbăţul să fie
menţionat printre aşezările preistorice ale nordului Moldovei. În vatra satului RusMănăstioara, sectorul nordic, pe treasa inferioară a râului Suceava, s-au descoperit fragmente
de divese vase corespunzând perioadei secolelor II şi II e.n.În anul 1929, tot la RusMănăstioara, în grădina lui Ion Chir, s-au descoperit 3 urne funereare, care dovedesc că aici a
fost un cimitir de incineraţie din perioada civilizaţiei dacice. Cu ocazia săparii unui şanţ
antiatac în preajma celui de-al doilea război mondial, paralel cu şoseaua principală SuceavaPaşcani, s-au scos la iveală numerose obiecte de cult, toate indicând o veche locuire umană.
După o perioadă de timp, prin anii 1960, cu ocazia unor lucrări gospodăreşti, tot pe
locul unde se săpase şanţul antitanc, loc numit azi Cânipişte, s-au descoperit alte materiale
corespunzând secolelor VII şi XVe.n. Eşalonând cronologic cele mai semnificative
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descoperiri care ilustreaza trecutul acestor locuri, rezultă că zona comunei Udeşti a fost
permanent locuită, din cele mai îndepărtate timpuri.
Localizare geografică:
Comuna Udeşti este localizată în Podişul Sucevei, unitatea cea mai înaltă a Podişului
Moldovenesc, zona formată din fragmente deluroase, văi largi însoţite de terase şi versanţi,
respectiv în partea de Sud - Est a judeţului Suceava. Comuna Udeşti are ca reşedinţă satul
Udeşti aflat la o distanta de 16 km de reşedinţa judeţului Suceava, municipiul Suceava şi la o
distanta de 4 km de Vereşti, important nod feroviar. Comuna este limitată la Nord de
comunele Vereşti şi Salcea, la Est de Fântânele, la Sud - Est de oraşul Liteni, la Sud de
comuna Vultureşti şi la Vest de comuna Bosanci. Teritoriul comunei este străbătut de DJ
208 A Suceava - Liteni.
Aşezările care compun comuna Udeşti sunt: Chilişeni, Luncuşoara, Mănăstioara,
Plăvălari, Poieni, Racova, Reuseni, Ruşii-Mănăstioara, Securiceni, Ştirbăţ, Udeşti şi se află
la altitudini care variază între 350-600 m. Înălţimile cele mai mari se găsesc în partea de S-E a
comunei: Piscul Udeştilor şi Oadeci. Altitudinea punctelor extreme este de 245 m la E de
Chilişeni şi 465 m la S de satul Racova, panta medie pe comuna este de 5 – 10 grade, o pantă
uşor înclinată.
O parte din aşezările comunei se găsesc chiar pe malul drept al râului Suceava
(Luncuşoara, Mănastioara, Poieni, Ştiirbaţ, Chilişeni), în timp ce Udeşti, Reuseni şi Plăvălari
de jur împrejur. Satele Racova şi Mănăstioara sunt aşezările cele mai mici, ca numar de
locuitori şi vetre de locuire, dar, în acelasi timp, şi cele mai fertile şi adăpostite, aflându-se
între dealuri împădurite.
Comuna se încadrează în grupa comunelor de mărime mare, având o suprafaţă de
784 ha km². Ca tip spaţiu rural, conform Atlasului României 2006, este caracterizată ca
fiind de tipul 5 – un spaţiu rural cu economie agricolă de subzistenţă, îmbătrânit.
Demografia:
Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Udeşti se ridică la
7.566 de locuitori, în creştere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră
7.191 de locuitori.

Majoritatea

locuitorilor

sunt români (93,42%),

cu

o

minoritate

de rromi (4,1%). Pentru 2,46% din populaţie, apartenenţa etnică nu este cunoscută.
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor suntortodocşi (69,23%), dar
există şi minorităţi depenticostali (17,94%), creştini după evanghelie (8,6%) şi adventişti de
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ziua a şaptea (1,36%). Pentru 2,54% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa
confesională.
Turism:
Comuna Udeşti face parte din una dintre cele mai importante regiuni turistice ale
ţării, respectiv Bucovina, regiune renumită pentru extraordinara sa capacitate de a atrage
turişti. Analizând resursele turistice de care dispune comuna Udeşti putem concluziona că
aceasta are atât potenţial natural, prin întinsele suprafeţe forestiere, păşuni şi fragmente
deluroase, cât şi potenţial antropic, deoarece găzduieşte monumente ce fac parte din
patrimoniul istoric-cultural al României: Biserica „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul”
Reuseni, Biserica de lemn „Intrarea în Biserică” din Mănăstioara, Situl Arheologic „La
Cânepişte”, Ruinele Curţii Domneşti de la Reuseni, Casa memorială Eusebiu Camilar.
Manifestări culturale:
În comuna Udeşti sunt organizate manifestări culturale periodice. O activitate culturală
de mare importanţă este Festivalul naţional de poezie şi proză scurtă „Rezonanţe udeştene”
care are ca scop descoperirea, sprijinirea şi promovarea talentelor noi şi autentice din rândul
creatorilor din literatura de astăzi.
O altă activitate culturală semnificativă este Festivalul „Datini şi obiceiuri din străbuni”,
ce are loc cu anual pe 31 decembrie la Căminul Cultural Udeşti cu ocazia sărbătorilor de
Crăciun şi anul Nou. Cu acest prilej atât oamenii din comună, cât şi din împrejurimi se adună
în faţa Căminului Cultural Udeşti pentru a asista la un grandios spectacol, cu muzică
populară, coruri de colindători, cete de mascaţi, care se finalizează cu un foc de artificii.
III.2. Relaţiile de comunicare cu comunitatea locală
Colaborarea şcolii cu autorităţile locale se face în bune condiţii, ceea ce face ca atunci
când situaţia o impune, repartizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea şcolii
să fie temeinic făcută. Relaţiile cu părinţii copiilor sunt bune şi sunt întreţinute prin
intermediul lectoratelor şi şedinţelor cu părinţii, unde aceştia sunt informaţi despre problemele
şcolii.
Şcoala stabileşte legături cu organele de poliţie în vederea asigurării pazei şi siguranţei
elevilor, pentru combaterea delicvenţei juvenile, precum participarea cadrelor de poliţie la
orele de educaţie rutieră sau la alte activităţi prevăzute în parteneriatul încheiat.
Pentru o bună igienă şi sănătate corporală a elevilor şcoala stabileşte legături strânse
cu dispensarul uman din localitate.
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III.3. Analiza nevoilor educaţionale în contextul politic, economic, social, tehnologic şi
ecologic (P.E.S.T.E.)
ANALIZA P.E.S.T.E.
DOMENII

CONTEXT LOCAL

POLITIC

Procesul de învăţământ din Şcoala Gimnazială”Acad. H. Mihăescu”
Udeşti se bazează pe legislaţia generală şi specifică sistemului de
învăţământ preuniversitar, pe toate ordinile şi modificările trimise de de
MENCŞ sau ISJ Suceava;
Există politici integratoare pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale;
Existenţa relaţiilor foarte bune cu Primăria / Consiliul local.

ECONOMIC

Dezvoltarea economică a zonei este precară, potenţialul economic al
zonei fiind predominant agricol;
Interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii
pentru unitatea şcolară este foarte scăzut, chiar inexistent;
În unitatea noastră şcolară există suficienţi elevi cu o situaţie materială
modestă proveniţi din familii defavorizate, acest lucru având relevanţă
asupra interesului scăzut al acestor elevi pentru şcoală.
Un efect pozitiv în acest sens îl are acordarea tichetelor de 50 lei pentru
preşcolarii proveniţi din familii cu venit mic care frecventează gradiniţa,
acordarea de rechizite şcolare elevilor proveniţi din familii defavorizate,
precum şi asigurarea manualelor şcolare gratuite;
Fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valorile de referinţă afecteză
contractele de achiziţii pe termen mediu şi lung;
La nivel local politica bugetară este favorabilă şcolii, asigurându-se
sursele financiare necesare asigurării în condiţii decente a desfăşurării
procesului instructive-educativ.

SOCIAL

Relaţii bune cu părinţii şi comunitatea locală;
Există multe familii care trăiesc din alocaţiile de stat şi complementare
ale copiilor sau alte ajutoare sociale;
Majoritatea copiilor provin din familii cu studii medii;
În comunitate coexistă armonios populaţii de etnii diferite (rromi cu
români);
Coexistenţa paşnică între indivizi apaţinând diferitelor culte religioase;
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În şcoală există acte nesemnificative de violenţă şi alte abateri
comportamentale;
În zona şcolii coordonatoare şi a structurilor şcolare delincvenţa juvenilă
este practic inexistentă; Există puţine riscuri din exterior, un rol important
revenind Postului de Poliţie care acordă sprijin operativ 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;
Majoritatea familiilor elevilor au acces la televiziune prin cablu, dar nu
toţi copiii au calculatoare personale conectate la internet,echipamente
audio-video şi telefoane mobile; În această situaţie un rol pozitiv revine
programului 200 euro pentru achiziţionarea unui calculator pentru copiii
proveniţi din familii defavorizate;
Conectarea şcolii coordonatoare şi a 5 din cele 7 structuri la internet
facilitează comunicarea şi transmiterea informaţiilor, dar baza materială
în ce priveşte calculatoarele, imprimantele, e.t.c. este precară şi necesită
îmbunătăţire;
Dotarea cu sistem de supraveghere video a şcolii coordonatoare şi a 5
structuri şcolare;
Există racordare la energie electrică, dar nu există racordare la reţeaua de
apă curentă;
Şcoala nu are aviz sanitar de funcţionare deşi există apă curentă în
majoritatea structurilor şcolare şi s-au făcut toate demersurile necesare
obţinerii ascestuia, motivul fiind inexistenţa apei potabile;
Accesul în comună se face cu maşini personale, microbuze şi microbuz
şcolar.

ECOLOGIC

Şcoala coordonatoare şi cele 7 structuri sunt amplasate în zone centrale
ale satelor în mediu ambiant natural;
Participarea elevilor la acţiuni de împădurire pe dealul Oadeci;
Se are în vedere antrenarea preşcolarilor şi elevilor în ecologizarea şi
amenajarea zonelor verzi a şcolii coordonatoare şi a structurilor şcolare şi
a împrejurimilor acestora, educarea lor în spiritul păstrării curăţeniei.

48

CAPITOLUL IV: DEVIZA, VIZIUNE, MISIUNE
IV.1. Deviza unităţii şcolare
DEVIZA ŞCOLII: „NU PENTRU ŞCOALĂ, CI PENTRU VIAŢĂ ÎNVĂŢĂM!" SENECA
IV.2. Viziunea unităţii şcolare
VIZIUNEA: Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti este o organizaţie deschisă,
aptă să răspundă eficient nevoilor psihologice şi sociale ale beneficiarilor educaţiei,
promovăm toleranţa, responsabilitatea, corectitudinea şi respectul, asigurăm un climat
stimulativ pentru întreg personalul şcolii, dovedind un real interes pentru nevoile comunităţii
locale.
IV.3. Misiunea unităţii şcolare
MISIUNEA: Ne propunem să asigurăm un învăţământ de calitate, modern şi flexibil, adaptat
nevoilor şi aspiraţiilor individuale, dar în concordanţă cu aşteptările comunităţii locale. Vom
avea în vedere, în permanenţă, crearea şi dezvoltarea de relaţii de parteneriat, cu deschidere
spre valorile educaţiei europene, astfel încât fiecare factor educaţional implicat să-şi pună în
evidenţă capacitatea şi abilităţile de comunicare, să-ţi dezvolte spiritul de iniţiativă,
creativitatea şi încrederea în sine, în vederea unei integrări sociale de succes.
CAPITOLUL V: ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE
ŢINTA 1: Creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor educaţionale
Motivarea alegerii țintei:
-

Legislația în vigoare impune oferirea de servicii educaționale decalitate;

-

Creșterea prestigiului instituției în comunitatea locală;

Resurse strategice:
-

Resurse umane: cadre didactice competente; personal didactic auxiliar bine instruit;
metodiști, mentori, formatori;

-

Resurse materiale: ghiduri de calitate; ghiduri de interviu, chestionare; documente
curriculare;

Opțiuni strategice:
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Dezvoltarea curriculară:
-

Documentele de planificare și proiectare corect întocmit și adaptate specificului
instituției;

-

Elaborarea de proceduri privind implementarea standardelor de calitate;

Dezvoltarea resurselor umane:
-

Formarea cadrelor didactice în vederea folosirii metodelor activ –participative în
procesul de predare – învățare – evaluare;

-

Stabilirea unor strategii de pregătire suplimentară a elevilor pentru asigurarea
individualizării actului educativ;

Dezvoltarea bazei materiale şiatragerea de resurse financiare:
-

Achiziția de aparatură și echipamente moderne pentru dotarea sălilor de clasă;

-

Valorificarea optimă a resurselor existente şi identificarea de noi resurse care să
promoveze un învăţământ de calitate;

Dezvoltarea relațiilor comunitare:
-

Colaborarea cu comunitatea locală;

Rezultate așteptate:
-

O imagine pozitivă a școlii pe plan local, dar și județean;

-

Procent de promovabilitate la Evaluarea Națională;

-

Însușirea culturii calității în școală;

ŢINTA 2: Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă
şiperfecţionare în vederea îmbunătăţiriicalităţii procesului instructiv – educativ;
Motivarea alegerii țintei:
-

Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă o condiție necesară pentru
eficientizarea și modernizarea procesului instructiv - educativ.

-

Un personal didactic foarte bine pregătit din punct de vedere științific și metodic
crește performanța școlară și contribuie la întărirea culturii organizațională;

Resurse strategice:
-

Resurse umane: cadre didactice, CCD Suceava, Organizații acreditate și Universități
din țară;

-

Resurse materiale: fonduri alocate;

Opțiuni strategice:
Dezvoltarea curriculară:
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-

Conceperea unor instrumente de evaluare privind identificarea nevoilor de formare ale
personalului școlii;

-

Elaborarea de materiale informative;

Dezvoltarea resurselor umane:
-

Consilierea cadrelor didactice în vederea participării la activitățile de formare
organizate de C.C.D. și ISJ Suceava;

-

Încurajarea cadrelor didactice suplinitoare să participe la concursul de titularizare;

-

Încurajarea cadrelor didactice să se înscrie la grade didactice;

-

Stimularea participării cadrelor didactice la diverse forme de perfecționare;

Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare;
-

Alocarea de fonduri pentru perfecționarea cadrelor didactice;

-

Achiziționarea de materiale informative;

Dezvoltarea relațiilor comunitare:
-

Colaborare cu furnizorii acreditați să realizeze programe de formare inițială și
continuă;

-

Organizarea în cadrul școlii a unor sesiuni de formare metodico - didactică la care să
participe personalul școlii;

Rezultate așteptate:
-

Creșterea calității actului didactic;

-

Număr mai mare de cadre didactice cuprinse în forme de continuare a studiilor
(mastere, doctorate, etc.),

-

Creșterea procentului de cadre didactice care au obținut certificate de acordare a
gradelor didactice;

-

Ocuparea tuturor posturilor cu personal didactic titular;

ŢINTA 3: Îmbunătățirea și modernizarea bazei materiale a școlii în vederea asigurării
condițiilor optime desfășurării unui învățământ de calitate;
Motivarea alegerii țintei:
-

Îmbunătățirea bazei materiale pentru desfășurarea procesului instructiv – educativ în
condiții optime;

-

Modernizarea bazei materiale constituie o prioritate pentru un învățământ de calitate,
adaptat standardelor europene;

Resurse strategice:
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-

Resurse umane: CA, Primăria și Consiliul Local;

-

Resurse materiale: finanțarea complementară de la bugetul local și de la bugetul
propriu;

Opțiuni strategice:
Dezvoltarea curriculară:
-

Elaborarea de proiecte de finanțare pentru reabilitarea unor corpuri de clădiri ale
structurilor școlare;

-

Identificarea necesarului de resurse curriculare, auxiliare, tehnice și mijloace de
învățământ pentru toate disciplinele / compartimentele activității școlare;

-

Continuarea demersurilor pentru obținerea autorizațiilor sanitare de funcționare și a
avizelor ISU;

Dezvoltarea resurselor umane:
-

Înfrumusețarea spațiului școlar și realizarea unui ambient plăcut pentru profesori și
elevi;

-

Creșterea satisfacției cadrelor didactice față de locul de muncă;

Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare;
-

Continuarea demersurilor pentru obținerea investițiilor pentru reabilitarea unor corpuri
de clădiri ale școlii;

-

Dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor cu mijloace moderne de învățământ și
echipamente IT;

-

Sală de sport la Școala Gimnazială Udești;

Dezvoltarea relațiilor comunitare:
-

Colaborarea cu Primăria și Consiliul Local în vederea obținerii avizelor necesare
finalizării lucrărilor de reparații;

-

Implicarea CRP în facilitarea obținerii de fonduri;

Rezultate așteptate:
-

Reabilitarea corpurilor de clădiri ale structurilor Plăvălari, Luncuşoara, Chilişeni, GPN
Știrbăț, Corpul B al Școlii Gimnaziale Udești;

-

Termoizolarea GPN Udești;

-

Construirea unei săli de sport la Școala Gimnazială Udești

-

Construirea de grupuri sanitare moderne și dotarea cu centrale termice a școlilor
Chilișeni și Luncușoara;
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ŢINTA 4: Derularea unor activități nonformale și proiecte educaționale cu impact în
comunitatea locală;
Motivarea alegerii țintei:
-

Atragerea elevilor în activități nonformale constituie o prioritate pentru o educație de
calitate;

-

Educația nonformală este accesibilă tuturor, este caracterizată de adaptabilitate, nu
impune restricții, dar nici nu oferă recompense de genul celor pe care le oferă educația
formală (note, medii, burse, etc.). Ofera noi perspective și oportunități pe plan
personal, cât și profesional.

-

Antrenarea elevilor în proiecte educaționale oferă alternative de dezvoltare personală
vizând o integrare optimă în societate, reconsiderând rolul școlii în viața comunității.

Resurse strategice:
- Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinți, ONG-uri, etc.
- Resurse materiale: consumabile, multifuncționale, donații, sponsorizări, etc.
Opțiuni strategice:
Dezvoltarea curriculară:
-

Implementarea în cadrul Curriculumului la decizia școliia unor discipline opționale
care au la bază activități nonformale în cadrul proiectelor și parteneriatelor
educaționale;

-

Stabilirea de parteneriate cu ONG-uri care promovează educația nonformală și
desfășurarea de activități culturale în comunitatea locală;

Dezvoltarea resurselor umane:
-

Valorificarea potențialului creativ al elevilor și cadrelor didactice prin organizarea de
activități nonformale;

-

Motivarea participanților prin acordare de diplome și premii;

Dezvoltarea bazei materiale şiatragerea de resurse financiare:
-

Asigurarea logisticei necesare derulării activităților propuse;

-

Alocarea unui buget pentru activitățile și proiectele educaționale;

Dezvoltarea relațiilor comunitare:
-

Realizare unor activități în parteneriat cu instituțiile locale;

-

Implicarea părinților în organizarea activităților propuse;

Rezultate:
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-

Elaborarea și derularea, anual, a minim unui proiect educațional în parteneriat cu
comunitatea locală;

-

Dezvoltarea competențelor sociale ale elevilor;
ŢINTA 5: Asigurarea climatului de siguranţă a resursei umane în cadrul şcolii;

Motivarea alegerii țintei:
-

Asigurarea unui climat de siguranță reprezintă o prioritate de politică educațională
națională, dar și o țintă importantă a unității noastre;

-

Creșterea gradului de încredere a beneficiarilor direcți și indirecți ai educației, dar și
comunității locale, în calitatea procesului instructiv –educativ desfășurat în școală;

Resurse strategice:
-

Resurse umane: reprezentanții instituțiilor abilitate (Poliție, ISU, etc.), profesor de
serviciu, elev de serviciu, servicii de protecție și pază;

-

Resurse materiale: sistem de supraveghere video de interior și exterior, semn distinct,
sistem de alarmă, etc.

Opțiuni strategice:
Dezvoltarea curriculară:
-

Stabilirea unor prevederi clare privind siguranța în incinta și perimetrul școlii în
Regulamentul de Ordine Interioară;

-

Elaborarea de materiale informative (pliante, broșuri), materiale audio – video, de
proceduri (reglementarea accesului în școală, comunicare internă în situații speciale).

Dezvoltarea resurselor umane:
-

Formarea personalului școlii în acest domeniu;

-

Monitorizarea respectării de către elevi şi personalul şcolii a legislaţiei în vigoare, și a
prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară.

Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare:
-

Menţinerea în stare de bună funcţionare a sistemului de supraveghere video;

-

Achiziționarea de sisteme de alarmă;

Dezvoltarea relațiilor comunitare:
-

Reactualizarea parteneriatelor cu instituțiile abilitate;

-

Implicarea autorităților locale în asigurarea securității zonei adiacente școlii;

Rezultate așteptate:
-

Securitatea elevilor și a personalului școlii;
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-

Un personal instruit care acționează în situații de urgență conform legislației în
vigoare și a normelor proprii unității școlare;

CAPITOLUL VI: CONSULTAREA, MONITORIZARE ŞI EVALUAREA PDI-ULUI

VI.1. CONSULTAREA PRIVIND REALIZAREA UNUI NOU PDI
 Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor;
 Informarea actorilor educaţionali în legătură cu procesul de elaborare a PDI;
 Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PDI prin: chestionare aplicate elevilor,
părinţilor, profesorilor şcolii, autorităţilor locale; interpretarea datelor statistice la nivel
local.
 Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare.
 Prezentarea priorităţilor, ţintelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare
personalului şcolii;
 Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora,
reformularea ţintelor strategice;


Elaborarea planului operaţional;

VI.2. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PDI-ULUI
Implementarea PDI - ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii, iar procesul de
monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PDI-ului prin activităţi
specifice:
 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back şi actualizare;


prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de
Administraţie;

 activităţi de control intern;
 corectare periodică şi actualizare;
De asemenea vom monitoriza frecvent gradul de satisfacţie al beneficiarilor serviciilor
educaţioanele oferite de şcoala noastră.
Planurile operaţionale vor fi monitorizate de echipa de cadre didactice care au contribuit la
realizarea acestora. Membrii comisiilor metodice îşi vor evalua activitatea, în orizontul
sarcinilor care le revin din planurile operaţionale, cel putin o dată la sfârşitul semestrelor.
Concluziile reieşite din evaluarea realizată la nivelul comisiilor vor fi incluse în Raportul
anual privind starea învăţământului din unitatea noastră, şi se vor stabili măsuri corective şi
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ameliorative. Consiliile profesorale de la sfârşitul semestrelor I şi II vor analiza gradul de
atingere a obiectivelor din planurile operaţionale asociate semestrului încheiat.
Conducerea şcolii este răspunzător de realizarea obiectivelor din plan şi are datoria de a
interveni pentru implementarea de măsuri de optimizare şi stabilirea direcţiilor de acţiune.
Revizuirea planului se va face, de regulă, la începutul anului şcolar, în lunile septembrie –
octombrie, pe baza concluziilor desprinse din Raportul privind starea învăţământului în
şcoală, în anul şcolar încheiat, şi pe baza propunerilor făcute de beneficiarii directi şi indirecti
ai şcolii.
Evaluarea implementării Proiectului de Dezvoltare Instituţională se va realiza prin:
 autoevaluare anuală, efectuată în baza planurilor operaţionale anuale de activitate,
rezultatele desprinse fiind incluse în raportul anual;
 evaluare finală, realizată în ultimul an de implementare, rezultatele fiind incluse în
Raportul de evaluare finală;
 evaluare ocazională, efectuată numai în cazul unor schimbări majore în Programul de
activitate al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava şi în alte documente de politici în
domeniul educaţiei.
Programul activităţii de monitorizare şi evaluare:
Tipul activităţii
Întocmirea seturilor

Responsabilitatea
monitorizarii si
evaluarii
Director

de date care să

Prof. Golea Marius

sprijine

Constantin

monitorizarea

Director adjunct

ţintelor

Prof. Popescu Oana

Frecvenţa
monitorizarii
Lunar

Datele întâlnirilor
de
analiză
Semestrial

Lunar

Decembrie

Anda
Monitorizarea

Membrii CEAC

periodică a

(Prof. Cojocaru

implementării

Victoriţa; Prof.

acţiunilor

Trifan Oana)

Iunie

individuale
Urmărirea

Comisia de

progresului în

Evaluare şi

Anual
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Iulie

atingerea ţintelor

Asigurare a Calităţii

Analiza

Consiliul Profesoral

Semestrial

informaţiilor

Septembrie
Februarie

privind progresul
realizat în atingerea
ţintelor
Stabilirea

Consiliul de

impactului asupra

Administraţie

Anual

Septembrie

Anual

Iunie

comunităţii
Evaluarea

Consiliul de

progresului în

Administraţie

atingerea ţintelor
Actualizarea
acţiunilor din PDI
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CAPITOLUL VII: PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017

ŢINTA 1: Creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor educaţionale:
Activitatea

Obiective specifice

Responsabilităţi

Resurse

Termene

Indicatori de
performanţă

O1: Revizuirea anuală a CDŞ -urilor în funcţie de opţiunile beneficiarilor
Aplicarea de
chestionare
beneficiarilor
direcţi şi indirecţi

Identificarea
beneficiarilor
urile;

opţiunilor vizând CDŞ-

-

Stabilirea
disciplinelor din
CDŞ pentru
fiecare nivel de
învăţământ în
funcţie de
opţiunile
beneficiarilor

Prezentarea
opţionale;

ofertei

de -

Alegerea opţionalelor de către
elevi şi părinţi;
-

părinţi, profesori, elevi
Chestionare
Alocarea timpului necesar
unor
discuţii
cu
beneficiarii;
Reglementările
în vigoare privind
organizarea CDŞ;
Elevi, părinţi;
Educatoare,
Învăţători,
Dirigini;
Oferta
de
opţionale;

Consiliul pentru
Octombrie –
curriculum;
noiembrie 2016
Director
Director adjunct

Director adjunct

Februarie 2017

80% dintre beneficiari
au completat
chestionarele;

100 % disciplinele din
CDŞ să fie alese în
funcţie de opţiunile
elevilor şi părinţilor;

O2: Folosirea metodelor activ –participative în procesul de predare – învăţare – evaluare
Aplicarea
metodelor activ –

Eficientizarea actului educativ; -

Cadre didactice
Elevi
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-

Responsabilii de
comisii metodice

Permanent

40% din ore se vor
desfăşura folosind

participative în
cadrul activităţilor
didactice

Dezvoltarea
competențelor,
aptitudinilor şi deprinderilor
elevilor;

metodele activ –
participative;

Folosirea în cadrul Respectarea standardelor de lecţiilor a
calitate;
mijloacelor audio
–video;
Creşterea
atractivităţii
lecţiilor;

Cadre didactice
Elevi
Softuri
educaţionale

-

Responsabilii de
comisii metodice
- CEAC

Permanent

15 % din lecţii se vor
desfăşura folosind
mijloacele audio –
video;

ŢINTA 2: Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi perfecţionare în vederea
îmbunătăţirii calităţii procesului instructiv – educative
Activitatea

Obiective specifice

Responsabilităţi

Resurse

Termene

Indicatori de
performanţă

O1: Realizarea programului privind oferta de formare continuă a personalului şcolii
Popularizarea
ofertelor
instituţiilor
acreditate (CCD
Suceava, ISJ
Suceava, USV,
etc.)
Participarea
cadrelor didactice
la cursuri de
formare, la
concursul de
titularizare,
definitivat şi grade

Informarea personalului şcolii privind oferta de formare
continuă;
-

Personalul
şcolii;
Formatori;
Oferte;

-

Responsabilul
comisiei
de
perfecţionare;

Permanent

Numărul informărilor
electronice trimise;

Perfecţionarea
cadrelor
didactice
în
vederea
îmbunătăţirii
calităţii
procesului
instructiv
–
educativ;

Cadre didactice;
Metodişti,
Inspectori;
Formatori;

-

Director
Director adjunct
Comisia
de
perfecţionare;

Permanent

25 % din personalul
şcolii să participe anual
la cursuri de formare;
85% din personalul
didactic titular

-
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didactice
Alocarea bugetului Stimularea cadrelor didactice
pentru formarea
continuă a
personalului şcolii

-

Cadre didactice;
Buget;

-

Director
Consiliul
de
Administraţie;

Ianuarie
2017

7 % din finanţarea de
bază;

ŢINTA 3: Îmbunătăţirea şi modernizarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării condiţiilor optime
desfăşurării unui învăţământ de calitate
Activitatea

Obiective specifice

Responsabilităţi

Resurse

Termene

Indicatori de
performanţă

Septembrie
Decembrie
2016
Aprilie
Iunie
2017
Ianuarie 2017

Calitatea execuţiei
lucrărilor;

Mai 2017

Calitatea execuţiei;
Asigurarea utilităţii
lucrărilor;

Permanent

Materialele didactice

O1: Modernizarea bazei materiale a şcolii
Reabilitarea şcolii
Gimnaziale
Plăvălari, Şcolii
Primare Chilişeni,
Şcolii Primare
Luncuşoara şi
GPN Ştirbăţ

Crearea de condiţii specifice unor standarde de calitate;
-

Dotarea spaţiilor
reabilitate cu
mobilier şcolar
modern
Realizarea
sistemului de
Izolare termică la
GPN Udeşti

Ambient
compatibil
standardele

Dotarea cu

Obţinerea
sanitare de
avizele ISU;

Directori;
Firmă
construcţie

de -

Directori;
Consiliul
de
Administraţie

-

Directori;
Consiliul
de
Administraţie

de -

Directori
Consiliul
de
Administraţie

autorizaţiilor
funcţionare şi

Îmbunătăţirea
termice de studiu

cu -

condiţiilor -

Identificarea necesarului

de -

Directori;

Directori
Firmă
construcţie

Directori
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Directori

Mobilier şcolar
modern;

materiale şi
mijloace didactice
şi consumabile

materiale didactice pentru desfăşurarea în bune condiţii a
procesului de învăţământ la
toate disciplinele;

Responsabilii de comisii
metodice;

Consiliul
de
Administraţie

Directori

Educatoare
Învăţători
Diriginţi

necesare procesului
instructiv educativ;
Consumabile;

Găsirea resurselor financiare
necesare
achiziţionării
materialului didactic;
Asigurarea condiţiilor optime
desfăşurării unui învăţământ
de calitate;
Gestionarea şi
întreţinerea
patrimoniului din
clase

Ambient şcolar igienic şi plăcut în scopul desfăşurării
procesului instructiv-educativ
în condiţii optime;

Fundamentarea
proiectului de
buget în funcţie de
necesităţile şcolii

Întocmirea proiectului de buget astfel încât să asigure funcţionalitatea şi dezvoltarea
unităţii şcolare;
-

-

Permanent

Reducerea cu 70 % a
pagubelor produse de
elevi în unitatea
şcolară;
Nivel ridicat de calitate
reflectat în condițiile de
lucru de la clase;

O2: Constituirea şi gestionarea eficientă a resurselor financiare

Informarea
Gestionarea
resurselor periodică
a financiare în concordanţă cu părinţilor,
priorităţile şcolii;
personalului şcolii,
dar şi a Consiliului

Directori
Consiliul
de
Administraţie
Contabil şef
Proiect de buget
propus
Contabil şef
Buget

-

Directori
Consiliul
de
Administraţie

Anual

Aprobarea bugetului
propus;
Execuţii bugetare
echilibrate;

-

Directori
Consiliul
de
Administraţie
Consiliul
Reprezentativ al

Lunar

Informarea corectă a
părinţilor, personalului
şcolii şi a Consiliului
Local;

-
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Local
privind
gestionarea
resurselor
financiare
Încheierea
de Atragerea de surse de finanţare contracte
de extrabugetare
sponsorizare
-

-

Părinţilor

Directori
Cadre didactice
Consiliul
Reprezentativ al
Părinţilor
Sponsori

Transparenţa în
cheltuirea resurselor
financiare;

Directori
Consiliul
de
Administraţie

Permanent

Sumele obţinute din
sponsorizări;
Numărul contractelor
încheiate;

ŢINTA 4: Derularea unor activităţi nonformale şi proiecte educaţionale cu impact în comunitatea locală
Activitatea

Obiective specifice

Responsabilităţi

Resurse

Termene

Indicatori de
performanţă

O1: Atragerea de proiecte şi parteneriate educaţionale
Încheierea unor
parteneriate
educaţionale în
vederea
colaborării şi
susţinerii unui
învăţământ de
calitate

Reînnoirea parteneriatelor cu
instituţii
ale
comunităţii
locale:
Primărie,
Poliţie,
Dispensar Uman, Biserică
pentru buna colaborare;

-

Directori
Cadre didactice
Elevi
ONG-uri
Şcoli
Instituţii

-

Director
Director adjunct
Consilier educativ
Cadre didactice şi
didactice auxiliare

Permanent

Încheierea a 50 de
Parteneriate până la
sfârşitul anului şcolar;

36 de luni de la
data
implementării

Activităţi educative,
recreative şi de
consiliere şi orientare
pentru preşcolari şi

Identificarea
nevoilor
şi
identificarea
potenţialelor
ONG-uri şi instituţii partenere;

Derularea
unui Identificarea preşcolarilor şi Proiect European elevilor care provin din familii “Şcoala
după defavorizate;
şcoală”

Director
Director adjunct Cadre didactice
şi
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Director
Asociaţia
Profesional
Primărie

Q

Alcătuirea grupurilor ţintă de
preşcolari şi elevi participanţi; Întocmirea corpului de experţi; Ajutor
material
pentru
preşcolarii şi elevii proveniţi
din familii defavorizare;
-

auxiliare
Primăria
şi Consiliul Local
Buget
Mijloace
şi
materiale
didactice
Consumabile
Aparatură audiovideo
Îmbrăcăminte şi
încălţăminte
Mâncare
Produse
de
igienă

elevii implicaţi;
Activităţi de consiliere
pentru părinţii
beneficiarilor;
Materiale şi mijloace
didactice moderne;
Aparatură audio-video;
O masă caldă pentru
preşcolarii şi elevii
implicaţi;
Pachete cu rechizite
pentru preşcolarii şi
elevii implicaţi;
Pachete cu
îmbrăcăminte şi
încălţăminte pentru
preşcolarii şi elevii
implicaţi;
Pachete igienice pentru
preşcolarii şi elevii
implicaţi;

Director adjunct
Cadre didactice şi
didactice auxiliare
implicate

O2: Derularea unor activităţi nonformale de impact
Desfăşurarea de
activităţi
nonformale

Valorificarea
potenţialului creativ al elevilor şi cadrelor didactice;
Dezvoltarea
competenţelor sociale ale preşcolarilor şi elevilor;
Asigurarea logisticei necesare desfăşurării activităţilor;

Directori
Cadre didactice
Preşcolari
şi
elevi
Părinţi
Autorităşi locale
Materiale
şi
mijloace
Buget alocat
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Directori
Consilier educativ

Permanent

Activităţi nonformale
cu impact în
comunitatea locală;
Motivarea prin
Diplome pentru
participanţi şi premii
pentru câştigători;

Asigurarea bugetului necesar
desfăşurării activităţilor;

ŢINTA 5: Asigurarea climatului de siguranţă a resursei umane în cadrul şcolii
Activitatea

Obiective specifice

Responsabilităţi

Resurse

Termene

Indicatori de
performanţă

O1: Crearea în şcoală a unui climat de disciplină şi de responsabilitate, care conferă siguranţă fizică şi psihică
elevilor şi personalului şcolii
Reactualizarea şi
revizuirea
Regulamentului de
Ordine Interioară.
Reglementarea
accesului în şcoală.

Aplicarea unui sistem unitar de recompense şi sancţiuni.
-

Cadre didactice
ROFUIP

-

Asigurarea siguranţei elevilor şi a personalului şcolii.
-

Elevi
Cadre didactice
ROI, ROFUIP
Legitimaţie,
Registre

-

Directori
Consilier educativ
Comisia
de
revizuire a ROI
Directori
Personal
de
serviciu ( elev /
profesor )

Octombrie
2016

ROI revizuit;

Permanent

Respectarea procedurii
privind accesul în
şcoală;

O2: Creşterea gradului de informare şi aplicare a prevederilor şi reglementărilor legale privind siguranţa în şcoală
Informarea
elevilor şi a
personalului şcolii
asupra
procedurilor,
planurilor de
acţiune şi a
responsabilităţilor
privind siguranţa
în şcoală.

Asigurarea unei informări corecte privind siguranţa în şcoală.
-

-

Elevi
Personalul şcolii Personalul
instituţiilor
abilitate (ISU, Poliţie,
Prefectură)
Proceduri,
materiale
informative,
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Directori
Educatoare,
Învăţători,
Diriginţi,
Comisia PSI

Lunar

90% din personalul
şcolii cunoaşte
procedurile şi planurile
de acţiune;
Afişe postate în locuri
vizibile;

Organizarea de
exerciţii / simulări
la nivelul şcolii
pentru a cunoaşte
modul de acţiune
în situaţii de
urgenţă şi pentru
micşorarea
timpului de
reacţie în astfel de
situaţii.

Stabilirea modului de acţiune în cazul unei situaţii de urgenţă.
-

-

pliante
Elevi
Personalul şcolii Personalul
instituţiilor
abilitate (ISU, Poliţie,
Prefectură)
Graficele
exerciţiilor
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Directori
Educatoare,
Învăţători,
Diriginţi,
Comisia PSI

Periodic

Minim 2 exerciţii /
simulări pe semestru;

