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1.CONTEXT LEGISLATIV 

 

 

Prezentul plan de dezvoltare instituţională a fost elaborat ţinând cont de de reforma în curs de desfăşurare din sistemul naţional şi local de învăţământ 

( Reforma învățământului obligatoriu din România - https://www.gov.ro/fisiere/programe_fisiere/030418-reforma-invat.pdf ) și de cadrul legislativ 

specific: 

1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu completările ulterioare  

2. Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (aprobat prin O.M.E. nr. 4183/04.07.2022  

3. Codul – cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar (aprobat prin OMEN nr. 4831/2018)  

4. Statutul elevului ( aprobat prin OMENCS nr. 4742/10.08.2016)  

5. Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar  

6. Legea nr. 53/2003, Codul muncii actualizat  

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie  

7. Dan Zaharia, ş.a., Ghidul practic al directorului unităţii de învăţământ preuniversitar, Ed. Paralela 45, 2005,  

 

 

 

 

https://www.gov.ro/fisiere/programe_fisiere/030418-reforma-invat.pdf
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2. ARGUMENT  

 

Despre educaţie în societatea cunoaşterii şi dinamica societală 

 Educaţia reprezintă un subsistem al sistemului social care îndeplineşte un rol fundamental în realizarea nu numai a idealului educaţional ci şi al celui social. 

Succesul în domeniul educaţional reprezintă un element al eficienţei şi al gradului în care există o manifestare explicită a receptivităţii la lecţiile de schimbare. 

 Modelul organizaţiei care învaţă a devenit în contextul dinamicii societății, o provocare pentru managerii conştienţi de rolul pe care îl au în viaţa 

organizaţiilor pe care le conduc. În cadrul organizaţiei şcolare, actorii educaţionali întreţin relaţii sinergice care valorizează cunoaşterea ca un capital vital pentru 

dezvoltarea organizaţională. Organizaţia care învaţă este tributară paradigmei potrivit căreia învăţarea este nu doar un deziderat, ci un aspect motivator şi coeziv al 

actorilor organizaţionali care tind spre obţinerea succesului şi performanţelor organizaţionale. 

În acest context, învăţarea este un demers semnificativ pentru individ şi organizaţie deopotrivă. În strategiile de dezvoltare organizaţională elaborate de 

managerul unităţii de învăţământ, este necesar să fie valorizat acest aspect particular. 

 Învăţarea reprezintă un liant între individ şi cunoaştere, creează  sentimentul de apartenenţă  al individului sau al organizaţiei la viaţa socială, la scopurile şi 

obiectivele agreate la nivel societal. Proces social, dar totodată un proces personal, învăţarea oferă cadrul interrelaţionării umane şi al implicării în universul 

academic al cunoaşterii: cunoaştere, relaţionare, experienţă. 

 Totodată, un element definitoriu pentru un manager care a conştientizat importanţa demersurilor de devoltare organizaţională în condiţii de concurenţă 

activă, îl reprezintă inovarea. Arhitectura sistemelor, relaţiilor, proceselor organizaţionale trancede partea conceptuală, generând roluri şi acţiuni specifice, menite să 

valideze practicile manageriale, respectiv practicile organizaţionale. 

  Politica educaţională a Şcolii Gimnaziale „Winnie Academy” aduce un plus de valoare tocmai prin orientarea spre succes, prin investiţia complexă în 

dezvoltarea copilului în cadre formale organizate responsabil, eficient şi inovativ 
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 Un element important îl constituie provocarea condițiilor specifice din perioada pandemiei care au înregistrat o incidență ridicată asupra comunității școlare, 

atât din perspectiva actorilor educaționali, cât și a infrastructurii școlare, a reconfigurării mijloacelor și sistemelor de comunicare internă și externă (accent pe mediul 

virtual).  

3. SCURT ISTORIC 

Istoric 

Fiecare organizație are o poveste care cuprinde bornele valorice ale existenței. Măsura eforturilor și investiția de minte, suflet, acțiune a fiecăruia dintre 

membrii ei rămâne însă indicatorul de succes. Fiecare pas în dezvoltarea organizațională reiterează importanța echipei și a proiectelor acesteia.  
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Am început cu deschiderea primei creșe private din Oradea acum mai bine de 10 ani, am crescut cu răbdare, am trecut printr-un proces de extindere 

începând cu 2007 și în tot acest timp am urmărit și îmbunătățit continuu echilibrul între activitățile curriculare și extracurriculare, între cunoaștere și 

autocunoaștere, între metodele clasice și cele moderne de predare.  

 

 

2007
•Deschiderea primei creșe private din Oradea ,, Căsuța lui Winnie,, cu sediul pe Str. Meșteșugarilor, Nr.3 

2009
•Deschiderea unei locații noi ,,Căsuța lui Winnie and Princes,,

2012
•Deschiderea Grădiniței ,,Winnie Academy,, cu sediul în cartierul Luceafărul

2014
•Se înființează Școala Primară ,, Winnie Academy ,,Oradea, cu sediiul în cartierul Luceafărul

2016
•Școala Primară ,, Winnie Academy,, se mută în sediul nou de pe Str. Primăriei, Nr.13

2020
•Se acordă autorizarea pentru nivelul de învățământ gimnazial  prin OMEC nr.3242 din12.02.2020 și devine Școala Gimnazială ”Winnie Academy”

2021
•Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială ”Winnie Academy, nivelul de învățământ ”primar”, începând 

cu anul școlar 2021-2022. conform ordinului OMEC nr. 3587 din 29.03.2021.
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1 Septembrie, 2007: se înființează PRIMA CREȘĂ PARTICULARĂ DIN ORADEA  numită „Căsuța lui Winnie” ( Strada Meșteșugarilor, nr.3 ), având 

pentru început un efectiv de 3 copii și 7 cadre didactice, până la finele anului, se completează cu încă 22 copii;  

 

 

1 Septembrie, 2009: se deschide o altă locație Grădinița „Căsuța lui Winnie and Princess” ( Strada Gheorghe Doja, nr.20 ) având un efectiv de 27 copii și 9 

cadre didactice. În prezent această locație funcționează cu un efectiv de 65 de copii  în 5 grupe: antepreșcolari, mini, mică, mijlocie și mare, 17 cadre 

didactice, psihologi, personal medical și personal auxiliar.  

 

 

1 Septembrie, 2012: se deschide locația Grădinița „Winnie Academy” cu sediul în Cartierul Luceafărul (Calea Aradului, nr. 4A)  care funcționează în paralel 

cu locația de pe strada Gheorghe Doja. Această locație funcționează pentru început cu patru grupe de copii. 

 

 

 

 

 

        2007 

 

        2009 

 

        2012 
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1 Septembrie, 2014:  ia naștere Școala Primară „Winnie Academy”, cu sediul în Cartierul Luceafărul (Calea Aradului,nr. 4A) cu 29 de copii, 2 clase 

pregătitoare: Alfa și Beta ; 9 cadre didactice: profesori în învățământul primar, profesori limba engleză, profesor limba germană, instructor dans, profesor 

arte, profesor muzică, psiholog școlar, etc.  

 

 

1 Septembrie, 2016: Școala Primară „Winnie Academy” se mută într-un spațiu mai mare, situat în incinta fostului Liceu Sanitar Oradea (strada Primăriei, 

nr.13), unde funcționează și în prezent cu 10 clase de elevi de la clasa pregătitoare până la clasa a IV-a (câte două clase din fiecare nivel)  

 

 

 

1 Septembrie, 2020: Școala Primară „Winnie Academy” primește autorizația de funcționare provizorie pentru nivelul  de învățământ ”gimnazial” (nivel 1) 

conform OMEC nr. 3242 din 12.02.2020. 

 

 

Începând cu anul școlar 2021-2022 Școala Gimnazială ”Winnie Academy” primește acreditare pentru nivelul  de învățământ ”primar” conform OMEC nr. 

3587 din 29.03.2021 parcurgându-se astfel o etapă importantă din construirea școlii pe verticală. În perspectivă și pe durata prezentului PDI ne propunem 

diversificarea ofertei educaționale în sensul continuității școlarizării la nivel liceal prin înființarea unor clase de liceu cu profil real  și uman. 

        2016 

 

        2014 

 

        2020 

2 

        2021 

2 
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CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Pornind de la o definiție exhaustivă a culturii organizaționale a instituției școlare se referă la valorile, atitudinile, credințele, normele, tradițiile și obiceiurile 

care s-au format de-a lungul timpului într-o anumită unitate școlară și s-au transmis din generație în generație celor care fac să funcționeze instituția școlară 

respectivă. 

Cultura organizațională a Școlii Gimnaziale ”Winnie Academy” Oradea poate fi analizată din perspectiva a două dimensiuni: 

•  cultura normativă (aspectul formal); 

•  cultura expresivă (aspectul informal); 

Cultura normativă face referire la acel ansamblul de reguli, norme, poziții, ierarhii, cu caracter formal, conform documentelor oficiale care reglementează 

activitatea educațională la nivelul unității școlare. 

Cultura expresivă operaționalizată prin: 

• ansamblul trăirilor, sentimentelor, aspirațiilor persoanelor care compun colectivul unității școlare respective, etosul organizațional al acestora; 

•  simbolistica organizației (rituri, ritualuri, ceremonii specifice). 

În concluzie, cultura organizațională a școlii poate fi definită ca fiind „ansamblul valorilor, credințelor, aspirațiilor, așteptărilor și comportamentelor 

conturate în decursul timpului în fiecare organizație, care predomină în cadrul său și îi condiționează direct și indirect funcționalitatea și performanțele”. 

Când avem în vedere cultura organizațională aceasta poate fi comparată cu un aisberg format dintr-o parte ,,vizibilă” (cu componente secundare, derivate) şi 

o parte ascunsă (cu elemente primare). Analiza culturii organizaționale se poate face numai pe baza elementelor evidente, de suprafață din care, în funcție de criterii, 

este reconstituită partea invizibilă.  

Specificul culturii școlii ca organizație socială poate fi analizat prin referire la următoarele niveluri și totodată aspecte de conținut ale acesteia: 

-    Elementele structurale de bază; 

-    Valorile specifice pentru cultura instituției; 

➢ calitate, 

➢ implicare, 
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➢ inovare, 

➢ performanță. 

 -    Normele definitorii pentru cultura instituției. 

Valorile specifice pentru cultura instituției exprimă opiniile cele mai răspândite  într-o unitate școlară  cu privire la ceea ce este dezirabil pentru ca școala 

respectivă să fie mai performantă.  

Normele definitorii pentru cultura instituției, cu alte cuvinte normele comportamentale organizaționale reprezintă o altă formă de manifestare a culturii 

organizaționale școlare. 

Acestea, la rândul lor pot fi: 

•  norme formale – referitoare la comportamentul personalului școlii în situații care au implicații semnificative asupra performanțelor unității școlare; sunt 

cuprinse în regulamente de ordine interioară sau în unele decizii adoptate de conducerea școlii; 

•  norme informale – stabilite de-a lungul timpului de personalul însuși, în mod spontan, neînscrise în vreun regulament, dar care stabilesc modalități de 

comportare în diferite situații umane, de mare importanță pentru ei toţi; (ele exprimă, de exemplu, „ce nu se face”, „să nu-și critici colegii în fața părinților, a 

elevilor”, „să umbli cu reclamații la director” etc.). 

O problematică interesantă cu referire directă la cultura organizațională a instituțiilor școlare este reprezentată de existența și dezvoltarea mai multor 

subculturi organizaționale precum: 

- cultura organizațională a cadrelor didactice; 

- cultura organizațională a elevilor. 

În acest context, cultura organizațională a cadrelor didactice este segmentul culturii organizaționale a școlii care este cel mai puternic diversificat. Ea poate 

include substructuri care pot uneori să se afle în relații divergente, concurențiale și conflictuale. Asemenea substructuri pot fi clasificate după  mai multe criterii: 

criteriul sexului (cultura feminină și cea masculină), criteriul statutului profesional (cultura profesorilor și cea a învățătorilor), criteriul vârstei (cultura tinerilor și cea 

a vârstnicilor), criteriul vechimii (cultura noilor veniți și cea a profesorilor cu vechime)  

4. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 
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4.1. Diagnoza mediului intern 

OFERTA CURRICULARĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM  

Respectă curriculum-ul naţional  

Curriculum diferenţiat  

Program de învăţare, dezvoltare 

personală  şi supraveghere 

Învăţământ primar Învăţământ gimnazial 

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 

Învăţământ primar 

- Limba engleză – ”Magical English – Clasa 

pregătitoare, Clasa I 

- Limba engleză – ”English is All Around” 

– Clasa I -Clasa a II-a 

- Limba engleza –”Exam Preparation”  

Clasa a III-a – Clasa a IV-a 

 

Învăţământ gimnazial 

-Inteligenţa emoţională şi dezvoltarea personală 

-Limba engleză - "The English Club" – Clasa a V-a 

  - "Get Ready for KET" – Clasa a VI-a 

  - " Get Ready for PET " – Clasa a VII-a 

  - ”Only English please  - Clasa a VIII-a 

  

 

Învăţământ liceal 
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INFORMAŢII  PRIVIND  EFECTIVELE  DE  ELEVI 

An școlar 2014-2015 

Unitatea de  învățământ Clasa Număr de clase Număr de școlari 

Școala Primară „Winnie 

Academy”, Oradea 

Pregătitoare 2 28 

Total  2 28 

An școlar 2015-2016 

Unitatea de  învățământ Clasa Număr de clase Număr de școlari 

Școala Primară „Winnie 

Academy”, Oradea 

Pregătitoare 2 18 

I 2 26 

Total  4 44 

An școlar 2016-2017 

Unitatea de  învățământ Clasa Număr de clase Număr de școlari 

Școala Primară 

„Winnie Academy”, 

Oradea 

Pregătitoare 2 24 

I 2 22 

a II-a 2 27 

Total  6 73 

An școlar 2017-2018 

Unitatea de  învățământ Clasa Număr de clase Număr de școlari 

Școala Primară 

„Winnie Academy”, 

Oradea 

Pregătitoare 2 36 

I 2 27 

a II-a 2 22 

a III-a 2 27 

Total  8 112 

An școlar 2018-2019 

Unitatea de  învățământ Clasa Număr de clase Număr de școlari 

Școala Primară 

„Winnie Academy”, 

Oradea 

Pregătitoare 2 29 

I 2 30 

a II-a 2 24 

a III-a 2 18 
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a IV-a 2 30 

Total  10 131 

 

An școlar 2019-2020 

Unitatea de  învățământ Clasa Număr de clase Număr de școlari 

Școala Primară 

„Winnie Academy”, 

Oradea 

Pregătitoare 1 14 

I 2 27 

a II-a 2 26 

a III-a 2 23 

a IV-a 1 17 

Total  8 107 

 

An școlar 2020-2021 

Unitatea de  învățământ Clasa Număr de clase Număr de școlari 

Școala Gimnazială 

„Winnie Academy”, 

Oradea 

Pregătitoare 2 30 

I 1 15 

a II-a 2 27 

a III-a 2 25 

a IV-a 2 22 

a V-a 1 17 

a VI-a 1 21 

Total  11 157 

 

An școlar 2021-2022 

Unitatea de  învățământ Clasa Număr de clase Număr de școlari 

Școala Gimnazială 

„Winnie Academy”, 

Oradea 

Pregătitoare 2 28 

I 2 28 

a II-a 1 15 

a III-a 2 29 

a IV-a 2 22 

a V-a 1 22 
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a VI-a 1 15 

a VII-a  21 

Total  12 180 

 

În perspectivă și pe durata prezentului PDI, ne propunem diversificarea ofertei educaționale prin înființarea unor clase de liceu cu profil uman și real. 
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2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Clasa Pregătitoare 18 18 25 36 30 14 30 28

Clasa I 26 23 27 35 27 15 28

Clasa a II-a 28 22 26 26 27 15

Clasa a III-a 27 20 23 25 29

Clasa a IV-a 30 17 17 22

clasa a V-a 21 17 22

clasa a VI a 21 15

clasa a VII a 21

18 18

25

36

30

14

30

28

26

23

27

35

27

15

2828

22

26 26
27

15

27

20

23

25

29
30

17 17

22
21

17

22
21

15

21

Populația școlară 2014-2022
Clasa Pregătitoare Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a clasa a V-a clasa a VI a clasa a VII a
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DINAMICA POPULAȚIEI ȘCOLARE ÎN PERIOADA 2016-2022 

 

Unitatea de învățământ An școlar Număr de școlari înscriși 

Școala Primară „Winnie Academy” 2014-2015 18 

Școala Primară „Winnie Academy” 2015-2016 44 

Școala Primară „Winnie Academy” 2016-2017 76 

Școala Primară „Winnie Academy” 2017-2018 112 

Școala Primară „Winnie Academy” 2018-2019 131 

Școala Primară „Winnie Academy 2019- 2020 107 

Școala Gimnazială „Winnie Academy 2020-2021 157 

Școala Gimnazială „Winnie Academy 2021-2022 180 

 

 

 

 

 
 

 

18
44

76
112

131
107

157
180

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

DInamica polulație școlare în perioada 
2014-2022

Elevi
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În unitatea noastră sunt integraţi elevi cu cerinţe educaţionale  speciale (CES), cu dificultăţi comportamentale şi dificultăţi de învăţare care au fost acceptaţi şi ajutaţi 

de colegi şi cadre didactice să se dezvolte, să progreseze, să capete mai multă încredere în forţele proprii. 

Pentru îmbunătăţirea situaţiei se vor întreprinde programe în ceea ce priveşte:  

• asigurarea condiţiilor pentru  atractivităţii şi calităţii educaţiei; 

• adaptarea curriculumului la decizia şcolii în funcţie de cerinţele părinţilor şi elevilor. 

•  elaborarea programelor de curriculum adaptat pentru elevii cu cerințe educaționale speciale în vederea îmbunățățirii rezultatelor școlare. 

 

INFORMAȚII PRIVIND PERSONALUL  

Personal didactic. 

  În Școala Gimnazială „Winnie Academy” își desfășoară activitatea cadre didactice ( director, profesori pentru învățământ primar, psiholog, logoped) si 

personal didactic auxiliar și personal nedidactic. Personalul didactic este calificat în proporție de 100%. 

 

Informații referitoare la gradul de calificare al cadrelor didactice 

 

An școlar Număr cadre didactice calificate Număr cadre didactice necalificate 

2014-2015 7 0 

2015-2016 9 0 

2016-2017 11 0 

2017-2018 13 0 

2018-2019 15 0 

2019- 2020 26 0 

2020-2021 28 0 

2021-2022 31 0 
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Personal didactic auxiliar și nedidactic. 

 

An școlar Personal didactic auxiliar Personal nedidactic  

2014-2015 6 11 

2015-2016 6 11 

2016-2017 6 11 

2017-2018 6 11 

2018-2019 6 11 

2019- 2020 6 11 

2020-2021 5 6 

2021-2022 5 6 

 

 

 

 

7 9 11 13 15

26 28
31

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Cadre didactice calificate

Cadre didactice calificate
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Personal didactic de 

conducere/predare 

Număr total de cadre 

didactice 

Număr de cadre   didactice calificate 

/procent din numărul total  al cadrelor 

didactice 

Personal didactic de conducere 1 

Personal didactic de predare Nivel primar Nivel gimnazial 40 

28 12 100% 

 

Personalul didactic auxiliar Număr  de persoane încadrate Număr  de persoane calificate 

MANAGER 1 1 

SECRETAR 1 1 

CONTABIL –  1 1 

CASIER 1 1 

BIBLIOTECAR 1 1 

 

Personalul nedidactic Număr  de persoane încadrate Număr  de persoane calificate 

ASISTENT MEDICAL  1 1 



20 

                                                                                                                                            

 

FEMEIE DE SERVICIU 4 4 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 

Nr. 

crt. 
Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţa (mp) 

1.  Sală de clasă/ grupă 20 985,34 

2.  Cabinet  Informatică  1 41,39 

3.  Cabinet Limba engleză 1 42,99 

4.  Consiliere școlară 1 29,09 

5.  Cabinetul școlar de asistență psihopedagogică 1 7,42 

6.  Cabinet muzică 1 27,18 

7.  Cabinet mentor 2 2 31,54 

8.  Laborator fizică 1 25,83 

9.  Laborator chimie 1 29,91 

10.  Laborator biologie 1 27,98 

11.  Atelier ”Cooking” 1 47,76 

12.  Atelier ”Dans” 1 50,30 

13.  Atelier ”Lectură” 1 26,49 
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14.  Sală de educație fizică și sport+vestiar 1 181,40 

15.  Teren de educație fizică și sport  1 280 

16.  Spațiu de joacă 1 1750 

 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

Nr. 

crt. 

Tipul de spațiu Număr de 

spații 

Suprafaţa 

(mp) 

1.  Bibliotecă școlară/ centru de informare 

și documentare 
1 83,05 

2.  Sală pentru servit masa  2 134,96 

3.  Bucătărie  1 87,2 

4.  Magazie 1 87,64 

5.  Spațiu de depozitare materiale didactice 2 12 

6.  Grupuri sanitare  8 92,25 

7.  Cabinet medical 1 10,97 
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INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 

Nr. 

crt. 

Tipul de spațiu Număr de 

spații 

Suprafață (mp) 

 

 

1. Birou manager 1 23,13 

2. Secretariat 1 14,43 

3. Cabinet director 1 12,53 

4. Cancelarie 1 30,81 

5. Arhivă 1  4,47 
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4.2. Diagnoza mediului extern 

 

 Viaţa şi evoluţia organizaţiei şcolare se află sub influenţa semnificativă a numeroşi factori: sociali, culturali, economici, demografici. este însă foarte 

important de precizat rolul politicilor elaborate la nivel național şi în plan internaţional privind dezvoltarea domeniului educaţional. 

 Societatea bazată pe cunoaştere aduce provocări în domeniul educaţional în plan international:  

- Sunt manifestate eforturi conjugate în vederea formării şi dezvoltării la elevi a competenţelor cheie: competenţa de scriere şi citire, competenţa lingvistică, 

competenţa ştiinţifică, de inginerie, tehnologică şi matematică, competenţe digitale, competenţa socială, personală şi de învăţare, competenţa civică, 

competenţa antreprenorială, competenţa de conştientizare culturală şi expresie. 

- Promovarea unor politici educaţionale de susţinere a diversităţii, toleranţei, interculturalităţii; 

- Există o poziţie fermă a asigurării echilibrului între oferta educaţională şi piaţa de muncă, în contextul valorizării potenţialului educabilului; 

- În lumea educaţiei sunt adoptate tot mai multe realizări ale managementului genral, astfel că şcolile sunt foarte receptive la implementarea elementelor 

Noului management public. 

În plan national sunt configurate direcţii de acţiune care se centrează pe:  

 - promovarea modelului şcolii comunitare sau cel puţin reconfigurarea parteneriatului cu comunitatea locală; 

 - reconsiderarea culturiii organizaţionale, a modelelor de management organizațional; 

- valorizarea legăturilor sinergice dintre cultura managerială şi cea organizaţională, calitatea sinergiei având un rol determinant asupra succesului şi 

eficacităţii organizaţionale; 

- în societatea românească este agreat tot mai mult modelul şcolii ca organizaţie de calitate, prin politici, ofertă, rezultate, resurse şi grad de adecvare şi 

performanţă atins;  
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- transcederea modelului clasic al învăţării, promovarea învăţării organizaţionale inovative, creative, care permite valorizarea şcolii ca sistem deschis care 

face parte din comunitate, care are rolul bine definit în societate şi în relaţia cu diverşi parteneri educaţionali şi stackholderi. 

Există deci, la îndemâna managerilor şcolari, o susţinere teoretică, practic-acţională consistentă, astfel încât documentele de proiectare strategică şi 

operaţională să înscrie în mod natural organizaţia şcolară pe care o conduce, în liniile de acţiune şi gândire agreate la nivel naţional şi internaţional. 

 

4.3. Analiza PEST  (E) 

CONTEXTUL POLITIC 

 

➢ politicile educaţionale elaborate la nivel naţional amprentează semnificativ politicile educaţionale de la nivelul organizaţiilor şcolare; 

➢ este manifestă o atitudine suportivă pentru politicile de asigurare a calităţii şi exigenţa în elaborarea şi implementarea acestora; 

➢ se valorizează în mai mare măsură asigurarea participării şcolare şi identificarea pârghiilor de menţinere a copiilor şi tinerilor în sistemul de educaţie; 

➢ un curent important este cel al promovării modelelor culturale organizaţionale şi manageriale orientate spre performanţă, inclusiv realizarea auditării 

acestora. 

➢ politicile naţionale şi locale în domeniul educaţiei vin să susţină diversitatea prin promovarea alternativelor educaţionale şi a învăţământului particular. 

CONTEXTUL  ECONOMIC  

➢ potrivit prevederilor legale, unităţile de învăţământ particular care au obţinut acreditare, beneficiază de sprijinul statului, prin acordarea costului standard 

per elev, acest aspect fiind un factor motivator şi stimular pentru învăţământul particular; 

➢ în funcţie de gradul de dezvoltare a comunităţii, posibilităţile de a accede la serviciile unei şcoli particulare sunt diferite; cu cât este însă mai înalt gradul de 

civilizaţie şi standardele de viaţă, cu atât creşte populaţia şcolară în unităţile de învăţământ particular; 

➢ procedurile pentru obţinerea de sponsorizări sunt anevoioase, ceea ce nu avantajează şcolile şi echipele manageriale care sunt nevoite să identifice pârghii 

de accesare a fondurilor suplimentare; 
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CONTEXTUL  SOCIAL  

➢ populaţia şcolară din unitatea noastră provine din familii care au, de regulă, un status socio-economic înalt. Chiar şi în aceste situații, nu sunt condiţii de 

înscriere în unitate care să fie discriminatorii. Majoritatea părinţilor au un stoc de educaţie ridicat, astfel că nivelul de aşteptări dar şi implicarea acestora în 

viaţa şcolii este mare. Tocmai de aceea,  școala noastră are un obiectiv important: acela de a promova un parteneriat parental viabil şi consecvent. 

➢ Măsurile specifice perioadei de pandemie duc la o reconfigurare a relațiilor sociale, fiind evidentă incidența gradului scăzut de socializare. 

CONTEXT TEHNOLOGIC  

➢ școala dispune de spaţii de învăţare dotate, de tehnologie, aşa cum se impune într-o societate a cunoaşterii ; 

➢ unitatea beneficiază de toate facilitățile tehnologiei moderne : internet, televiziune prin cablu, calculatoare, table SMART, videoproiectoare, cărți 

electronice, sistem de supraveghere video precum și de xerox, imprimante , aparatură 

modernă pentru blocul alimentar și cabinetul medical sau logopedic.etc.; 

➢ activitatea de predare-învățare –evaluare online aduce provocări în zona adaptării infrastructurii unității de învățământ, respectiv ân dezvoltarea 

competențelor digitale ale cadrelor didactice. 

CONTEXTUL  ECOLOGIC  

➢ comunitatea în care funcţionează şcoala noastră este cunoscută prin preocupările formale şi cu caracter de voluntariat în domeniul ecologic, existând 

posibilitatea colaborării în cadre parteneriale cu numeroase fundaţii/asociaţii cu astfel de preocupări; 

În comunitățile școlare sunt utilizate în foarte mare măsură mijloacele IT, de către fiecare actor al comunității. 

 

 

 

4.4. Analiza SWOT 
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Analiza SWOT pe domenii funcţionale a permis relevarea următoarelor aspecte privind domeniile funcţionale: 

 a) Resurse curriculare; 

 b) Resursele umane; 

 c) Resursele materiale şi financiare; 

 d) Relaţiile comunitare 

a) ANALIZA SWOT – RESURSE CURRICULARE 

Puncte tari  Puncte slabe  Oportunităţi  Ameninţări 

-Unitatea de învăţământ dispune de 

auxiliare curriculare, documente 

curriculare pentru nivelul de 

învăţământ primar şi gimnazial și 

liceal (programe şcolare, manuale, 

ghiduri, caiete de lucru); 

- sunt utilizate mijloace și metode 

adecvate în activitatea de învățare 

online; 

-clase de predare intensivă în limba 

engleză şi germană; 

-unitatea de învăţământ are identitate 

-numărul mic de schimburi 

de experienţă cu alte unităţi 

din învăţământul de stat şi 

particular; 

-număr redus al acţiunilor 

metodice care să promoveze 

elemente de bună practică şi 

inovatoare în domeniul 

curricular; 

 

-disponibilitatea cadrelor didactice 

de a elabora curriculum la decizia 

şcolii cu respectarea intereselor de 

cunoaştere a şcolii; 

- unitatea dispune de resursele 

necesare pentru asigurarea unui 

suport curricular adecvat activităţii 

de la ciclul primar ,gimnazial cât și 

pentru ciclul liceal; 

- diversificarea ofertei educaționale 

în vederea continuării studiilor la 

nivel liceal. 

-populaţia şcolară este 

eterogenă, sunt necesare 

auxiliare şi materiale 

curriculare suport adaptate, 

ceea ce necesită pregătirea 

cadrelor didactice în 

domeniul educaţiei speciale, 

al instruirii diferenţiate 
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organizaţională bine conturată şi 

percepţie pozitivă pornind de la oferta 

educaţională implementată. 

-unitatea oferă un pachet de discipline 

opţionale la ciclul primar și gimnazial 

și liceal centrat pe adecvare şi 

perfomanţă; 

-existenta unor programe curriculare 

adaptate pentru copiii cu cerințe 

educaționale speciale integrați in 

școala noastră. 

-există resurse umane pregătite pentru 

diversificarea în perspectivă a ofertei 

educaţionale și la nivel liceal atât 

pentru elevi cât şi pentru părinţi; 

-se elaborează revista școlii  

-cadrele didactice susţin ideea 

promovării unui program de 

învăţare şi dezvoltare personală în 

afara orelor de curs, pentru elevii 

din ciclul gimnazial și liceal; 

-resursele umane din unitate sunt 

competente şi cu experienţă, au 

premisele elaborării unor materiale 

curriculare inovatoare; 

-posibilitatea unităţii de învăţământ 

particular de a îmbogăţi oferta 

educațională precum și oferta CDS 

fără îngrădirile financiare din 

învăţământul de stat; 

-toate opţionalele existente sunt 

susţine de propunători cu expertiză 

profesională 
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b) ANALIZA SWOT- RESURSE UMANE  

 

Puncte tari  Puncte slabe  Oportunităţi  Ameninţări 

-cadre didactice competente, cu 

disponiblitatea muncii în echipă, 

inclusiv cu psihologul, logopedul. 

-deschiderea cadrelor didactice spre 

implementarea unor elemente 

inovatoare în demersul de predare; 

- unitatea dispune de personal calificat 

pentru toate poziţiile din organigramă;  

-unitatea asigură personal calificat 

pentru implementarea politicilor de 

sănătate și siguranță a elevilor, pentru 

bunăstarea în comunitatea școlară; 

-politicile şcolii delimitează clar 

funcţiile şi sarcinile personalului 

angajat, monitorizarea şi controlul 

fiind astfel utile în ameliorarea 

eventualelor disfuncţii; 

-existenţa unui capital relaţional 

- număr mic de activităţi 

comune cu alţi actori 

educaţionali, ca oportunitate 

a schimbului de experienţe 

pe plan local sau 

internaţional; 

 

-atractivitatea condiţiilor de 

muncă în învăţământul 

particular poate susţine 

creşterea numărului cadrelor 

didactice care vor accesa 

posturile vacante; 

-politicile de calitate ale şcolii 

sprijină formarea şi 

dezvoltarea resursei umane, 

inclusiv în domeniul formării 

competențelor digitale; 

-existenţa resurselor 

financiare necesare pentru 

susţinerea activităţilor de 

formare profesională;  

-implicarea personalului 

angajat în promovarea unei 

imagini instituţionale 

pozitive; 

- unitatea de învăţământ are 

posibilităţi limítate pentru 

accesarea în condiţii de 

eligibilitate a proiectelor cu 

finanţare externă; 
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pozitiv, care facilitează implicarea 

activă a personalului în rezolvarea 

sarcinilor de lucru; 

-elevii beneficiază de condiţii adecvate 

pentru dezvoltarea personală şi pentru 

învăţarea academică, participând la 

numeroase competiţii; 

-este promovată o cultura 

organizaţională înalt stimulativă şi 

motivaţională  pentru personalul 

unităţii de învăţământ 

 

 

c) ANALIZA SWOT- RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

Puncte tari  Puncte slabe  Oportunităţi  Ameninţări 

-amenajarea spaţiilor şcolii, prin 

raportare la standarde înalte de calitate 

şi cerinţe ale ergonomiei muncii; 

- unitatea de învăţământ dispune de 

bucătărie cu personal (Catering), 

cabinet de consiliere psihologică şi 

logopedie, personal medical (inclusiv 

-existenţa mai multor 

puncte de lucru în vederea 

extinderii şi modernizării, 

care pot genera disfuncţii în 

desfăşurarea activităţii 

educaţionale;  

 

-unitatea  dispune de spaţii 

necesare funcţionării la nivel 

primar, gimnazial cât și liceal; 

-programele de dezvoltare 

pentru elevi beneficiază de 

resursele umane , materiale şi 

finaciare necesare; 

-creșterea semnificativă a 

cheltuielilor pentru 

asigurarea condițiilor de 

igienă și prevenție în 

contextul actual. 
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nutriţionist); 

-unitatea asigură condiţiile igienico-

sanitare adecvate, condiţii de securitate 

a elevilor; 

-sunt puse la dispoziţia elevilor, 

profesorilor, părinţilor, spaţii pentru 

desfăşurarea activităţilor de consiliere, 

de dezvoltare 

-unitatea dispune de biblioteca şi fond 

de carte divers, având incluse  în 

programul şcolar  activităţi de 

stimulare a citirii; 

-existenţa reţelei de informatizare a 

şcolii, cu posibilitate de dezvoltare în 

vederea creșterii gradului de adecvare 

ân raport cu cerințele specifice ale 

activităților de învățare online. 

-dezvoltarea unei baze de 

sport complexe care să 

permită accesul elevilor atât 

din învăţământul primar cât şi 

a celor din învăţământul 

gimnazial și liceal; 

-unitatea are resursele 

financiare necesare pentru a 

asigura învățarea online pe 

platforme specializate; 

 

 

 

 

 

 

 



31 

                                                                                                                                            

 

d) ANALIZA SWOT- RELAŢII COMUNITARE  

 

Puncte tari  Puncte slabe  Oportunităţi  Ameninţări 

-disponibilitatea şcolii de a elabora şi 

implementa proiecte cu diverse 

instituţii educaţionale şi stackholderi; 

-şcoala este deschisă reprezentării 

părinţilor în structurile interne şi 

implicarea în acte decizionale la 

anumite nivele. 

-lipsa proiectelor cu 

finanțare externă; 

-nivel mediu de colaborare 

cu mass-media locală;  

 

- prin elementele de 

specificitate ale ofertei 

educaţionale şi ale profilului 

organizaţional, şcoala 

constituie un parteneriat 

dezirabil pentru numeroase 

activităţi parteneriale; 

-viziunea şi posibilitatea şcolii 

de a susţine înscrierea 

personalului în activităţi de 

formare pe scrierea de 

proiecte; 

- oportunitatea accesării 

fondurilor locale, naționale și 

europene. 

-percepţia comună asupra 

şcolii private, ca o şcoală 

inaccesibilă şi costisitoare; 
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5. CONCLUZII DESPRINSE DIN DIAGNOZĂ 

 

În urma analizei datelor de diagnoză, a investigării percepţiei beneficiarilor asupra serviciilor educaţionale oferite, a actorilor educaţionali, a stakholderilor, 

susţinem că dezvoltarea organizaţională a unităţii noastre este susţinută de ţinte strategice noi, formulate astfel încât, etapizat, să ajungem la construirea unei unităţi 

de învăţământ pe verticală, cu învăţământ preşcolar, primar, gimnazial și liceal . 

Pornind de la acest deziderat, considerăm ca fiind necesară reconfigurarea elementelor care dau identitate şcolii, astfel încât să fie asigurate premisele unei 

evoluţii armonioase, inovative, înscrise la standarde de calitate şi performanţă.  

Continuarea practicilor unui management participativ şi a eforturilor de a aduce calitate în demersul paideutic realizat în unitatea de învăţământ “Winnie 

Academy” reprezintă o premisă a dezvoltării acesteia în condiţiile constituirii claselor de liceu. 

Politicile şcolii urmăresc ca preșcolarii din Grădiniţa cu Program Prelungit “Winnie Academy”  să constituie populaţia şcolară pentru şcoală- nivel 

primar/gimnazial, iar cei din Școala Gimnazială ”Winnie Academy” să constituie populația școlară pentru nivelul  liceal, asigurându-se astfel continuitatea  traseului 

educațional în cadrul școlii noastre. 

Există deci preocupare pentru calitatea activităţii la toate nivelele, în contextul unor repere strategice şi operaţionale care să ducă la un anume profil al 

absolventului, în sinergie cu misiunea, viziunea şi valorile şcolii. 
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6.VIZIUNEA, MISIUNEA, VALORILE 

 

 

Şcoala Gimnazială “Winnie Academy” susţine calitatea demersului paideutic în contextul unei comunităţi de învăţare 

coezive, inovative, centrate pe performanţă. 

MISIUNEA 

Misiunea noastră este aceea de a stimula dezvoltarea globală a elevilor, oferind experienţe de învăţare din diverse domenii 

experienţiale de către cadre didactice competente, responsabile, dedicate şi preocupate de propria formare, într-un mediu deschis, 

inovativ, racordat la cerinţele beneficiarilor şi ale mediului extern. Excelenţa nu este doar o proiecţie a managementului şcolii, ci se 

vrea o realizare la nivelul fiecărui elev! 

 

 

VALORILE  

 

 

 

 
 

VIZIUNEA 

CALITATE IMPLICARE INOVARE PERFORMANŢĂ 

COMUNITATE 
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MOTTO: O COMUNITATE A ÎNVĂŢĂRII, PENTRU ÎNVĂŢARE! 

 

 

 

 

7. PROGNOZA  

 

 Analiza realităţii  mediului intern şi extern organizaţional şcolar, a permis configurarea unor direcţii strategice care vizează: 

 

• Elaborarea şi implementarea politicilor de calitate la nivelul organizaţiei şcolare prin implicarea activă a  actorilor educaţionali; 

• Configurarea unui profil specific organizaţiei şcolare, în sinergie cu realizările obţinute în comunitatea şcolară de către elevii şi angajaţii şcolii, asigurând 

premisele unei bune poziţionări în mediul concurenţial; 

• Diversificarea ofertei educaționale – constituirea unor clase de liceu cu profil uman și real asigurând astfel posibilitatea continuării studiilor la nivel liceal 

și  oferirea unor servicii educaţionale diverse, de calitate, într-un mediu educaţional şi organizaţional fizic și online  înalt calitativ; 

• Susţinerea unei culturi organizaţionale bazate pe inovare, adecvare, performanţă; 

• Promovarea unui parteneriat viabil cu părinţii, comunitatea locală, stakeholderi. 
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Opţiuni strategice 

➢ asigurarea orgnizării structurale şi funcţionale a unităţii de învăţământ, care să permită obținerea performanței atât în cadrul activităților fizice cât și online;  

➢ formarea echipei virtuale, necesare realizării obiectivelor educaționale ale organizației școlare; 

➢ implementarea unor mijloace de comunicare internă, externă online, în paralel cu cele clasice; 

➢ asigurarea unui climat educaţional adecvat în cadrul organizaţiei şcolare; 

➢ constituirea „echipei de inovare” la nivelul unităţii de învăţământ; 

8.ŢINTE STRATEGICE 

1. IMPLEMENTAREA UNUI MANAGEMENT ÎNALT CALITATIV, PARTICIPATIV, INOVATIV 
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➢ cultivarea unei atitudini deschise, înalt participative în activităţile şcolii şi în păstrarea unei atitudini motivaţionale pentru școală 

➢ implicarea factorilor responsabili, CEAC, responsabili de arii curriculare, şefi compartimente, Consiliul Elevilor în crearea unei atitudini pozitive în rândul 

cadrelor didactice, nedidactice şi a elevilor pentru a se comporta şi a demonstra că sunt cei mai buni; 

➢ respectarea legislaţiei, regulamentelor şi metodologiilor în vigoare; 

➢ promovarea spiritului de echipă la fiecare nivel de activitate din cadrul organizaţiei şcolare; 

➢ eficientizarea managementului prin implicarea activă a actorilor educaţionali în actul decizional şi managerial; 

➢ formarea grupurilor şi echipelor de lucru  în vederea elaborării, implementării, monitorizării şi evaluării progarmelor şi proiectelor. 

➢ consultarea, respectiv implicarea în decizii şi activităţi a diferiţi parteneri semnificativi pentru şcoală; 

➢ susţinerea implicării Consiliului elevilor cu activităţi specifice, în viaţa şcolii; 

➢ Resurse strategice 

➢ Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor; 

➢ Casa Corpului Didactic Bihor ; 

➢ CJRAE Bihor ; 

➢ Parteneri din comunitatea locală; 

➢ Banca de date şi instrumente de lucru ale directorului. 
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Programe/activităţi 

➢ elaborarea şi diseminarea planului de dezvoltare instituţională a unităţii de către o comisie reprezentativă;  

➢ planuri manageriale la nivelul top managementului; 

➢ elaborarea portofoliilor CA şi CP, a comisiilor din organizaţia şcolară; 

➢ implementarea graficului de monitorizare şi control cu forme specifice activității față în față și online; 

➢ realizarea proiectelor şi programelor  educative extracurriculare reprezentative pentru şcoală şi elevi; 

➢ reconfigurarea instrumentelor interne manageriale astfel încât să răspundă cerințelor specifice ale activității online;  

➢ restructurarea sistemelor de comunicare internă și externă astfel încât să poată fi utilizate și strict ân mediul online. 

Rezultate aşteptate 

➢ creşterea eficienţei activităţilor din unitatea de învăţământ; 

➢ stimularea şi întreţinerea unei motivații pozitive a întregului personal angajat al  școlii; 

➢ înregistrarea unor rezultate foarte bune ale elevilor şcolii; 

➢ realizarea la propunerea sau în parteneriat cu Consiliul elevilor a diverse activităţi semnificate pentru viaţa organizaţiei şcolare;  

➢ creşterea implicării actorilor din comunitatea şcolară în viaţa comunităţii în plan fizic și virtual. 

➢ Implicarea în proiecte europene -Erasmus+ 
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Criterii de evaluare 

➢ numărul parteneriatelor şi a proiectelor de inovare; 

➢ climatul organizaţional adecvat manifestat în şcoală; 

➢ experienţa în elaborarea şi derularea proiectelor. 

Indicatori de realizare 

➢ realizarea şi implementarea documentelor manageriale realizate la nivelul diferitelor structuri din unitatea de învăţământ  – 90%; 

 

➢ gradul de îndeplinire a  obiectivelor din documentele de prognoză managerială – 80%; 

 

➢ gradul ridicat de eficienţă şi pragmatism al actului managerial şi decizional  la nivelul Consiliului de Administrație și la Consiliului Profesoral – 95%; 

 

➢ implicarea în cel putin 1 proiect Erasmus+ /an  

 

➢ măsura în care se realizează monitorizarea, îndrumarea și controlul activităților comisiilor și catedrelor – 85%; 

 

➢ nivelul ridicat al calității activităților de predare-învățare-evaluare – inclusiv  online;  
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Opţiuni strategice 

➢ identificarea corectă a cerinţelor de dezvoltare curriculară şi a ofertei educaţionale a şcolii;  

➢ diversificarea și promovarea ofertei educaționale care să asigure continuitatea studiilor  la nivel liceal prin inființarea a două clase de liceu cu profil uman și 

real care să respecte cerinţele beneficiarilor direcţi. 

➢ promovarea unor pachete de oferte opţionale care să respecte cerinţele beneficiarilor direcţi şi specificul şcolii; 

➢ elaborarea și implementarea unui curriculum adaptat în vederea imbunătățitii rezultatelor elevilor cu cerinte educaționale speciale 

➢ organizarea unui program de activităţi şi supraveghere inclusiv pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal; 

➢ proiectarea cercurilor tematice pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial și liceal; 

➢ susţinerea pregătirii şi desfăşurării de competiţii/concursuri interne şi în partenerait; 

➢ stimularea formării şi dezvoltării profesionale a personalului didactic, în special în domeniul competențelor digitale; 

2. PROMOVAREA MODELULUI ŞCOLII CA ORGANIZAŢIE A CUNOAŞTERII ŞI A ÎNVĂŢĂRII , A 

UNEI OFERTE EDUCAŢIONALE ADECVATE, CENTRATĂ PE PERFORMANŢĂ 
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Resurse strategice 

➢ curriculumul naţional; 

➢ Casa Corpului Didactic Bihor; 

➢ oferte educaţionale ale altor şcoli din ţară; PROPRIE  

➢ resurse educaţionale deschise 

Programe/activităţi 

➢ aplicarea noului curriculum la nivelul gimnazial și liceal ; 

➢ constituirea claselor virtuale în vederea desfășurării optime a activităților educaționale online; 

➢ elaborarea și implementarea unui curriculum adaptat pentru  elevii cu cerinte educaționale speciale care să asigure integrarea acestora în învățământul de 

masă. 

➢ elaborarea şi implementarea  unui curriculum la decizia şcolii care să respecte specificul şcolii; 

➢ organizarea Centrului de stimulare a excelenţei  pentru elevii  “Winnie Academy” 

Rezultate aşteptate 

➢ curriculumul la decizia şcolii adecvat cerinţelor beneficiarilor; 

➢ elaborarea și aprobarea programelor şcolare pentru curriculumul la decizia şcolii la nivel primr, gimnazial și liceal; 
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➢ elaborarea programelor adaptate pentru elevii cu CES 

➢ tranziția elevilor din învățămîntul gimnazial în cel liceal în cadrul unității noastre 

➢ realizarea şi postarea resurselor educaţionale deschise de către cadrele didactice din unitatea de învățământ; 

 

Criterii de evaluare 

➢ numărul de premii obţinute de elevi la nivel primar, gimnazial și liceal; 

➢ numărul de absolvenţi cu medii peste  media națională; 

➢ numărul de absolvenți ai nivelului gimnazial care s-au înscris în învățămîntul liceal din unitatea noastră  

➢ număr elevi cuprinşi în programele de promovare a excelenţei; 

Indicatori de realizare 

➢ participarea claselor de gimnaziu și liceu  în proporţie de 90% la activităţile de cerc; 

➢ gradul de implementare a CDS la nivelul fiecărei clase de gimnaziu și liceu; 

➢ participarea   elevilor din gimnaziu și liceu în procent de 80% la programul de pregătire şi supraveghere oferit de şcoală şi echipele de profesori;  

➢ îmbunătățirea rezultatelor elevilor cu CES -70% 

➢ gradul ridicat de satisfacție al elevilor și părinților în raport cu oferta educaţională;  

➢ numărul portofoliilor digitale realizate de cadrele didactice în vederea asigurății calității activităților educaționale online. 
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Opţiuni strategice 

➢ dotarea cu tehnologie  a fiecărui spaţiu şcolar pentru clasele din învăţământul primar, gimnazial și liceal(videoproiector, notebook, ecran proiecție, tablă 

SMART), necesare activităților de învățare față în față și online; 

➢ extinderea lucrărilor de amenajare/modernizare a spaţiilor şcolare; 

➢ dotarea sălilor de clasă cu mijloace specifice tehnologiei informaţionale computerizate;  

➢ actualizarea sistemului de securitate și protecție a elevilor și pesonalului; 

➢ asigurarea condițiilor igienico-sanitare în incinta unităţii de învăţământ; 

➢ construirea unei săli de clasă în aer liber; 

➢ dezvoltarea bazei sportive; 

➢ implementarea catalogului electronic la nivelul ciclurilor gimnazial și liceal. 

3. ASIGURAREA UNUI MEDIU EDUCAŢIONAL RELEVANT ŞI A UNEI INFRASTRUCTURI DE CALITATE 
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Resurse strategice 

➢ acţiuni proprii aducătoare de venit; 

➢ venituri proprii; 

➢ sponsorizări, donaţii 

Programe/activităţi 

➢ realizarea unui proiect de buget riguros; 

➢ executarea bugetului aprobat; 

➢ atragerea de resurse extrabugetare ; 

➢ achiziționarea de bunuri și servicii  

Rezultate aşteptate 

➢ menţinerea/creşterea numărului de elevi prin diversificarea ofertei educaționale; 

➢ creşterea calităţii infrastructurii şcolii; 

➢ creşterea veniturilor proprii. 

Criterii de evaluare 

➢ calitatea mediului educaţional 
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➢ valoarea veniturilor proprii; 

➢ existenţa mijloacelor şi mijloacelor didactice necesare pentru eficientizarea activităţii didactice. 

Indicatori de realizare 

➢ realizarea unui proiect de buget – 90%; 

➢ executarea bugetului aprobat – 100%; 

➢ atragerea de resurse extrabugetare concretizate prin contracte încheiate cu diverși parteneri externi – 70%; 

➢ achiziționarea de bunuri și servicii -90% 

 

 

 

 

 

 

 

OPŢIUNI STRATEGICE  

➢ susţinerea parteneriatului parental; 

➢ informarea privind elementele de specificitate ale comunităţii locale; 

➢ promovarea şi implementarea unor parteneriate între şcoală şi diferiţi actori comunitari; 

➢ asigurarea transmiterii informaţiilor şi a consilierii părinţilor, în baza investigării acestora; 

➢ eficientizarea comunicării interne şi externe organizaţionale; 

➢ promovarea relaţiilor pozitive cu mass-media locală în vederea promovării imaginii şcolii. 

4. DEZVOLTAREA ŞI PROMOVAREA UNUI PARTENERIAT EDUCATIV VIABIL ŞI EFICIENT ÎN 

COMUNITATEA LOCALĂ 
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Resurse strategice  

➢ Asociaţia “Viitorul acum” 

➢ Instituţii educative din comunitate 

➢ Reprezentanţi ai autorităţii locale 

➢ Instituţii de formare şi dezvoltare profesională 

Programe/activităţi 

➢ încărcarea pe platforma dedicată părinţilor, a informaţiilor care intră în zona lor de interes; 

➢ amenajarea Centrului de resurse pentru părinţi; 

➢ formarea personalului în scrierea de proiecte; 

➢ promovarea grupurilor  profesionale de discuţii între cadrele didactice 

Rezultate aşteptate 

➢ Creşterea nivelului de implicare a părinţilor în viaţa şcolii; 

➢ Cunoaşterea şcolii în comunitate; 

➢ Elaborarea şi implementarea de proiecte şi parteneriate; 

➢ Eficientizarea actului de comunicare internă şi externă a şcolii 

Criterii de evaluare 

 

➢ Formarea cadrelor didactice şi a altor categorii de personal pe domenii de interes pentru şcoală 

➢ Rezultatele obţinute in urma derulării unor relaţii de parteneriat şi a unor proiecte comunitare; 

➢ Contracte de parteneriate realizate. 
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Indicatori de realizare 

➢ număr părinţi beneficiari ai Centrului de resurse pentru părinţi 

➢ număr participanţi la cursuri/programe de formare 

➢ număr proiecte şi parteneriate elaborate –cel putin un proiect Erasmus / an  

 

 

 

 

 

 

 

Opţiuni strategice   

• susţinerea calităţii demersului educaţional prin aplicarea unor strategii didactice moderne ; 

• asigurarea unor parcursuri şcolare de succes prin tratarea diferenţiată a elevilor; 

• stimularea obţinerii unor rezultate academice înalte de către elevii şcolii; 

• aplicarea unor elemente metodice specifice  pedagogii alternative, transferul de bune practici din alternativele educaţionale; 

• derularea demersurilor specifice de evaluare şi monitorizare a calităţii în unitatea de învăţământ; 

• stimularea dezvoltării profesionale şi personale a personalului şcolii 

5. IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR DIDACTICII MODERNE  ÎN VEDEREA ASIGURĂRII UNOR 

PARCURSURI ŞCOLARE DE SUCCES 
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Resurse strategice: 

➢ Instituţii de formare şi dezvoltare profesională 

➢ Psihologi acreditaţi 

➢ Programe de pregătire, aprofundare,  dezvoltare 

Programe/activităţi: 

➢ Consilierea psihologică a copiilor; 

➢ Implementarea unor programe/proiecte de cunoaştere şi dezvoltare personală a elevilor; 

➢ Elaborarea sistemului intern al asigurării calităţii; 

➢ realizarea programelor şi cursurilor de formare şi dezvoltare profesională 

➢ implementarea programelor de aprofundare, dezvoltare, pregătire suplimentară a elevilor în vederea susținerii examenelor naționale 

➢ activităţi metodico-ştiinţifice de diseminare a modelelor de bună practică 

➢ activităţi de asistenţă la ore/activităţi 

Rezultate: 

➢ Rezultate obţinute la evaluarea națioanlă, competiţii şi concursuri şcolare 

➢ Creşterea calităţii predării în urma pregătirii şi dezvoltării profesionale,  

➢ Elaborarea unor standarde de calitate proprii 
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Criterii de evaluare: 

➢ Nivelul de pregătire şcolară al elevilor; 

➢ Gradul de implicare civică în structurile reprezentative ale elevilor din cadrul şcolii 

➢ Facilitarea accesului elevilor la mijloacele informatice de care dispune şcoala; 

➢ Calitatea actului de predare-învățare- evaluare. 

Indicatori de realizare: 

➢ Ponderea elevilor cu medii mari la sfârșitul anului școlar; 

➢ Numărul premiilor obţinute; 

➢ Reducerea numărului de sancţiuni sau abateri de la normele şcolii; 

➢ Număr proiecte consiliere. 

 

BUGETUL PROGNOZAT PENTRU IMPLEMENTAREA PDI  

 

OBIECTIV RESURSE FINANCIARE (estimare) 

Amenajarea spațiilor de învățământ disponibile pentru a valoriza capacitatea maximă a 

locației 

450 000 RON 

Acreditarea unui program de formare continuă de către echipa pedagogică  25000 RON 
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Dotarea spațiilor de învățământ (săli de clasă, laboratoare, cabinete) în raport cu cerințele 

curente  

600000 RON 

Amenajarea unui Centru de resurse pentru părinți (spațiu, dotare, asigurarea unei 

platform pentru părinți) 

300000 RON 

Asigurarea resursei umane de calitate prin implicarea fiecărei categorii de personal 

angajat al școlii în activități de formare susținute financiar potrivit planului de formare  

500000 RON 

Achiziționarea de tablete pentru utilizarea acestora la clasă de către elevi  35000 RON 

Organizarea sesiunilor de comunicări ale elevilor și premierea  12500 RON 

Susținerea revistei școli (apariție lunară, format letric și electronic) 10000 RON 

Implicarea unității de învățământ în scrierea și implementarea de proiecte cu finanțare 

externă  

20000 RON 

Amenajarea unui spațiu deschis de învățare în incinta școlii 45000 RON 

Constituirea unui Centru de excelență pentru elevi  45000 RON 

Asigurarea activităților de club și a activităților extracurriculare derulate în cadru 

partenerial de către elevii școlii 

35000 RON 

Formarea cadrelor didactice în domeniul alternativelor educaționale  45000 RON 

 

 

9.PROGRAME DE DEZVOLTARE 

 

Nr. Domeniul Obiective propuse 2019-2020 2020-2021 2023-2024 
 

2021-2022 
 

2022-2023 2023-2024 
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crt. funcţional 

1. Curriculum  Elaborarea şi implementarea unor 

programe specifice noi pentru 

disciplinele opţionale 

     

  Elaborarea unor resurse 

educaţionale deschise  

     

  Avizarea unor mijloace şi auxiliare 

didactice 

     

  Elaborarea unui sistem intern de 

asigurare a calităţii propriu 

     

2. Resurse umane Stimularea parteneriatelor inclusiv 

a celui parental 

     

  Implicarea elevilor în activitatea 

Centrului de excelenţa “Winnie 

Academy” 

     

  Implicarea personalului şcolii în 

cursuri şi programe de formare 

     

3. Resurse materiale 

şi financiare 

Amenajarea Centrului de resurse 

pentru părinţi 

     

  Constituirea bazei sportive 

 

     

  Dotarea cu mijloace IT a tuturor 

spaţiilor de învăţare din şcoală 
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10. MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

SURSE DE INFORMAŢII 

➢ Documente de proiectare şi raportare a activităţii şcolii (portofolii catedre şi comisii, ale Consiliului reprezentativ al părinţilor, rapoarte CEAC, 

rapoarte departamente/compartimente); 

➢ Materiale şi proiecte de prezentare şi promovare a şcolii ; 

➢ Site-uri de prezentare a judeţului Bihor  şi a municipiului Oradea 

Chestionare, discuţii, interviuri  

În vederea realizării monitorizării şi evaluării Planului de dezvoltare instituţională şi a modului de implementare a acestuia, se vor utiliza mecanisme 

diferenţiate asociate unui management al rezultatelor.  

 Se vor elabora rapoarte cantitative şi calitative pornind de la un set de indicatorii de realizare asociaţi activităţilor propuse.Astfel, se vor putea identifica 

disfuncţionalităţile, respectiv soluţiile pentru diminuarea sau înlăturarea acestora.  

 Se va realiza un proces permanent de monitorizare şi se vor colecta date privind desfăşurarea activităţilor, impactul acestora şi măsurile de intervenţie care se 

impun. 

Forma finală, aprobată a PDI se va face cunoscută la nivelul personalului şcolii, iar echipa managerială, CA, CEAC vor avea o implicare susţinută în 

monitorizarea implementării acestuia. Se vor prezenta rapoarte semestriale de activitate în cadrul Consiliului de Administraţie şi al Consiliului Profesorului. 

Se face revizuirea periodică şi corecţii pentru a respecta legislaţia în domeniu. 

 

                                                                                                    Director, 

                                                                              Prof. Carmen-Nicolette CHIȘ 

 



52 

                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                
 

 

 

     

 
 

 

                                                                ȘCOALA GIMNAZIALĂ „WINNIE ACADEMY” 
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Dezbătut în CP din ..29.09.2022....... 
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ASOCIAŢIA “VIITORUL ACUM” 
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 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „WINNIE ACADEMY” 

ORADEA 
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1. Argument 

Planul managerial al Şcolii Gimnaziale “Winnie Academy” din Oradea, pentru anul şcolar 2022 – 2023 este parte 

integrantă a strategiei de dezvoltare a învăţământului european. Acest plan a fost elaborat ca suport al reformei profunde în 

curs de desfăşurare în sistemul naţional de învăţământ din România, reformă ce cuprinde toate componentele sistemului, de la 

curriculă şi până la management şi are ca ţel crearea unui sistem educaţional adecvat societăţii cunoaşterii, cu respectarea 

măsurilor sanitare și de protecție în unitate în perioada pandemiei COVID-19. 

            Educaţia reprezintă un subsistem al sistemului social care îndeplineşte un rol fundamental în realizarea nu numai a 

idealului educaţional ci şi al celui social. Succesul în domeniul educaţional reprezintă un element al eficienţei şi al gradului în 

care există o manifestare explicită a receptivităţii la lecţiile de schimbare. 

 Modelul organizaţiei care învaţă a devenit în contextul dinamicii societale, o provocare pentru managerii conştienţi de rolul 

pe care îl au în viaţa organizaţiilor pe care le conduc. În cadrul organizaţiei şcolare, actorii educaţionali întreţin relaţii 

sinergice care valorizează cunoaşterea ca un capital vital pentru dezvoltarea organizaţională. Organizaţia care învaţă este 

tributară paradigmei potrivit căreia învăţarea este nu doar un deziderat, ci un aspect motivator şi coeziv al actorilor 

organizaţionali care tind spre obţinerea succesului şi performanţelor organizaţionale. 

În acest context, învăţarea este un demers semnificativ pentru individ şi organizaţie deopotrivă. În strategiile de 

dezvoltare organizaţională elaborate de managerul unităţii de învăţământ, este necesar să fie valorizat acest aspect particular. 

       Învăţarea reprezintă un liant între individ şi cunoaştere, creează  sentimentul de apartenenţă  al individului sau al 

organizaţiei la viaţa socială, la scopurile şi obiectivele agreate la nivel societal. Proces social, dar totodată un proces personal, 

învăţarea oferă cadrul interrelaţionării umane şi al implicării în universul academic al cunoaşterii: cunoaştere, relaţionare, 

experienţă. 
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         Totodată, un element definitoriu pentru un manager care a conştientizat importanţa demersurilor de devoltare 

organizaţională în condiţii de concurenţă activă, îl reprezintă inovarea. Arhitectura sistemelor, relaţiilor, proceselor 

organizaţionale transcede partea conceptuală, generând roluri şi acţiuni specifice, menite să valideze practicile manageriale, 

respectiv practicile organizaţionale. 

         Politica educaţională a Şcolii Gimnaziale „Winnie Academy” aduce un plus de valoare tocmai prin orientarea spre 

succes, prin investiţia complexă în dezvoltarea copilului în cadre formale organizate responsabil, eficient şi inovativ 

          Un element important îl constituie provocarea condițiilor specifice din perioada pandemiei care au înregistrat o 

incidență ridicată asupra comunității școlare, atât din perspectiva actorilor educaționali, cât și a infrastructurii școlare, a 

reconfigurării mijloacelor și sistemelor de comunicare internă și externă (accent pe mediul virtual).  

 

 

           2. CONTEXT LEGISLATIV 

               Școala Gimnazială „Winnie Academy”  și-a stabilit obiectivele pentru anul școlar 2022 - 2023, în concordanţă cu următoarele acte 

normative: 

✓ Legea Educatiei Naționale nr. 1/2011 cu completările și modificările ulterioare; 

✓ Ordinul nr.  4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor din învățământul preuniversitar; 

✓ Ordinul nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului; 

✓ Ordinul nr. 5.154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar; 

✓ Ordinul nr.  3860/2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale 
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anuale ale personalului contractual; 

✓ Ordinul nr.  6143/2011 privind aprobarea Metodologia de evaluare anuală a personalului didactic și didactic auxiliar si OM 

3189/20.01.2021; 

✓ Ordinul nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar cu 

modificările și completările  ulterioare ; 

✓ Ordinul nr. 5967/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale 

transferabile; 

✓ Ordinul nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile 

de învățământ preuniversitar modificările și completările  ulterioare ; 

✓ OUG 75/2005 privind asigurarea calității în educație aprobată cu completări și modificări prin Legea 87/2006, cu modificările ulterioare; 

✓ Ordinul nr.  5286/9.10.2006 privind aprobarea programelor școlare pentru aria curriculară Consiliere si orientare; 

✓ Ordinul nr.  3393/2017 privind aprobarea de programe şcolare pentru disciplinele de studiu din învățământul gimnazial; 

✓ Ordinul nr.  5132/2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte; 

✓ Ordinul nr. 3590/5 aprilie 2016 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul gimnazial;  

✓ Ordinul nr. 3371/12 martie 2013 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul primar 

✓ Ordinul nr. 3410/16.03.2009privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul liceal 

✓ Raport general privind calitatea educaţiei furnizate de Școala Gimnazială Winnie Academy în anul şcolar 2021 - 2022;  

✓ Regulamentul Intern al Școlii Gimnaziale „Winnie Academy”, revizuit pentru anul şcolar 2022 - 2023. 
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3. VIZIUNEA ȘI MISIUNEA  Școlii Gimnaziale „Winnie Academy” 

 

    Viziunea: Şcoala Gimnazială “Winnie Academy” susţine calitatea demersului paideutic în contextul unei comunităţi de învăţare coezive, 

inovative, centrate       pe performanţă. 

       Misiunea Misiunea noastră este aceea de a stimula dezvoltarea globală a elevilor, oferind experienţe de învăţare din diverse domenii 

experienţiale de  către    cadre didactice competente, responsabile, dedicate şi preocupate de propria formare, într-un mediu deschis, inovativ, 

racordat la cerinţele beneficiarilor şi ale mediului extern. Excelenţa nu este doar o proiecţie a managementului şcolii, ci se vrea o realizare la 

nivelul fiecărui elev! 

     Misiunea noastră conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv prin urmărirea îndeplinirii obiectivelor: 

• Promovarea unui management educaţional de calitate care să încurajeze performanţele elevilor şi ale cadrelor didactice. 

• Diversificarea ofertei educaționale prin înființarea claselor de liceu asigurând astfel continuitatea traseului educațional în cadrul Şcolii 

Gimnaziale “Winnie Academy”. 

• Retehnologizarea procesului de educaţie prin utilizarea noilor tehnologii IT în lecţii şi în toate activitaţile desfăşurate cu elevii. 

• Încurajarea COMPETIŢIEI, PERFORMANŢEI, PROGRESULUI ŞCOLAR, modularizarea curriculum-ului şi crearea de cursuri 

opţionale care să conducă la pregătirea individuală şi stimularea valorilor. 

• Dezvoltarea şi popularizarea unui sistem de valori culturale, ştiinţifice, morale şi civice, care să contribuie la formarea şi 

consolidarea competenţelor, necesare elevilor   Școlii Gimnaziale Winnie Academy , de a se adapta actualelor cerinţe sociale şi 

economice în cursul traseului educaţional şi profesional. 

 

             Misiunea prezentată mai sus are la baza particularităţile organizaţiei noastre, şi anume: 
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• Resurse umane (profesori, echipă managerială, elevi) cu atitudine dinamică în tot ceea ce înseamnă proces de învăţământ; 

• Echipa managerială încurajează performanţele elevilor şi profesorilor prin acţiuni concrete (premii şi participări la excursii 

internaţionale - în vederea cunoaşterii valorilor europene) finanţate de sponsori 

 

Școala Gimnazială Winnie Academy . va asigura: 

• formarea personalităţilor cu orientare clară către valori precum corectitudine, excelenţă, responsabilitate; 

• formarea competenţelor necesare integrării sociale şi învăţării permanente în vederea adaptării la schimbările rapide din toate domeniile; 

• formarea atitudinilor moral – civice necesare pentru a face faţă ameninţărilor la adresa omului şi societăţii (violenţa, imoralitatea, 

etnobotanicele, drogurile, etc.); 

• şanse egale la instruire (se asigură atât  funcţionarea grupelor de recuperare, cât şi a celor de excelenţă). 

 

VALORILE ȘCOLII GIMNAZIALE „WINNIE ACADEMY” . 

 

• COMUNITATE 

• CALITATE 

• IMPLICARE 

• INOVARE 

• PERFORMANȚĂ 
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4.ANALIZA SWOT 

       

 RESURSE CURRICULARE 

Puncte tari  Puncte slabe  Oportunităţi  Ameninţări 

-Unitatea de învăţământ dispune de 

auxiliare curriculare, documente 

curriculare pentru nivelul de învăţământ 

primar gimnazial și liceal  (programe 

şcolare, manuale, ghiduri, caiete de lucru); 

- sunt utilizate mijloace și metode adecvate 

în activitatea de învățare online; 

-clase de predare intensivă în limba 

engleză ; 

-unitatea de învăţământ are identitate 

organizaţională bine conturată şi percepţie 

pozitivă pornind de la oferta educaţională 

implementată. 

-unitatea oferă un pachet de discipline 

opţionale la ciclul primar,gimnazial și 

liceal centrat pe adecvare şi perfomanţă; 

-există resurse umane pregătite pentru 

susţinerea unei oferte educaţionale atât 

pentru elevi cât şi pentru părinţi; 

-se elaborează revista școlii  

 

-numărul mic de schimburi de 

experienţă cu alte unităţi din 

învăţământul de stat şi 

particular; 

-număr redus al acţiunilor 

metodice care să promoveze 

elemente de bună practică şi 

inovatoare în domeniul 

curricular; 

 

-disponibilitatea cadrelor didactice 

de a elabora curriculum la decizia 

şcolii cu respectarea intereselor de 

cunoaştere a şcolii; 

- unitatea dispune de resursele 

necesare pentru asigurarea unui 

suport curricular adecvat activităţii 

de la ciclul primar, gimnazial și 

liceal ; 

-diversificarea ofertei educaționale 

în vederea continuării studiilor la 

nivel liceal  

-cadrele didactice susţin idea 

promovării unui program de 

învăţare şi dezvoltare personală în 

afara orelor de curs, pentru elevii 

din ciclul gimnazial și liceal; 

-resursele umane din unitate sunt 

competente şi cu experienţă, au 

premisele elaborării unor materiale 

curriculare inovatoare; 

-posibilitatea unităţii de învăţământ 

-populaţia şcolară este eterogenă, sunt 

necesare auxiliare şi materiale 

curriculare suport adaptate, ceea ce 

necesită pregătirea cadrelor didactice 

în domeniul educaţiei speciale, al 

insturirii diferenţiate 
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particular de a îmbogăţi oferta CDS 

fără îngrădirile financiare din 

învăţământul de stat; 

-toate opţionalele existente sunt 

susţine de propunători cu expertiză 

profesională 

 

 

  

b) RESURSE UMANE  

Puncte tari  Puncte slabe  Oportunităţi  Ameninţări 

-cadre didactice competente, cu 

disponiblitatea muncii în echipă, inclusiv cu 

psihologul, logopedul. 

-deschiderea cadrelor didactice spre 

implementarea unor elemente novatoare în 

demersul de predare; 

- unitatea dispune de personal calificat pentru 

toate poziţiile din organigramă;  

-unitatea asigură personal calificat pentru 

implementarea politicilor de sănătate și 

siguranță a elevilor, pentru bunăstarea în 

comunitatea școlară; 

-politicile şcolii delimitează clar funcţiile şi 

sarcinile personalului angajat, monitorizarea 

- număr mic de activităţi 

comune cu alţi actori 

educaţionali, ca oportunitate a 

schimbului de experienţe pe 

plan local sau internaţional; 

 

-atractivitatea condiţiilor de muncă 

în învăţământul particular poate 

susţine creşterea numărului 

cadrelor didactice care vor accesa 

posturile vacante; 

-politicile de calitate ale şcolii 

sprijină formarea şi dezvoltarea 

resursei umane, inclusiv în 

domeniul formării competențelor 

digitale; 

-existenţa resurselor financiare 

necesare pentru susţinerea 

activităţilor de formare 

profesională;  

- unitatea de învăţământ are posibilităţi 

limítate pentru accesarea în condiţii de 

eligibilitate a proiectelor cu finanţare 

externă; 
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şi controlul fiind astfel utile în ameliorarea 

eventualelor disfuncţii; 

-existenţa unui capital relaţional pozitiv, care 

facilitează implicarea activă a personalului în 

rezolvarea sarcinilor de lucru; 

-elevii beneficiază de condiţii adecvate pentru 

dezvoltarea personală şi pentru învăţarea 

academică, participând la numeroase 

competiţii; 

-este promovată o cultura organizaţională 

înalt stimulativă şi motivaţională  pentru 

personalul unităţii de învăţământ 

-implicarea personalului angajat în 

promovarea unei imagini 

instituţionale pozitive; 

-oferta de formare bogată pentru 

dezvoltarea competențelor digitale 

ale cadrelor didactice. 

 

 c)RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

Puncte tari  Puncte slabe  Oportunităţi  Ameninţări 

-amenajarea spaţiilor şcolii, prin raportare la 

standarde înalte de calitate şi cerinţe ale 

ergonomiei muncii; 

- unitatea de învăţământ dispune de bucătărie 

cu personal (Catering), cabinet de consiliere 

psihologică şi logopedie, personal medical 

(inclusiv nutriţionist); 

-unitatea asigură condiţiile igienico-sanitare 

adecvate, condiţii de securitate a elevilor; 

-sunt puse la dispoziţia elevilor, profesorilor, 

părinţilor, spaţii pentru desfăşurarea 

activităţilor de consiliere, de dezvoltare 

-existenţa multor punct de 

lucru în vederea extinderii 

şi modernizării, care pot 

genera disfuncţii în 

desfăşurarea activităţii 

educaţionale;  

 

-unitatea  dispune de spaţii necesare 

funcţionării la nivel primar , gimnazial 

și liceal ; 

-programele de dezvoltare pentru elevi 

beneficiază de resursele umane , 

materiale şi finaciare necesare; 

-dezvoltarea unei baze de sport 

complexe care să permită accesul 

elevilor atât din învăţământul primar 

cât şi a celor din învăţământul 

gimnazial și liceal; 

-unitatea are resursele financiare 

-creșterea semnificativă a cheltuielilor 

pentru asigurarea condițiilor de igienă și 

prevenție în contextul pandemiei. 
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-unitatea dispune de biblioteca şi fond de 

carte divers, are în programul şcolar incluse 

activităţi de stimulare a citirii; 

-existenţa reţelei de informatizare a şcolii, cu 

posibilitate de dezvoltare în vederea creșterii 

gradului de adecvare în raport cu cerințele 

specifice ale activităților de învățare online. 

necesare pentru a asigura învățarea 

online pe platforme specializate; 

 

  d)  RELAŢII COMUNITARE  

 

Puncte tari  Puncte slabe  Oportunităţi  Ameninţări 

-disponibilitatea şcolii de a elabora şi 

implementa proiecte cu diverse instituţii 

educaţionale şi stackholderi; 

-şcoala este deschisă reprezentării părinţilor 

în structurile interne şi implicarea în acte 

decizionale la anumite nivele. 

-lipsa proiectelor cu 

finanțare externă; 

-nivel mediu de colaborare 

cu mass-media locală;  

 

- prin elementele de specificitate ale 

ofertei educaţionale şi ale profilului 

organizaţional, şcoala constituie un 

parteneriat dezirabil pentru numeroase 

activităţi parteneriale; 

-viziunea şi posibilitatea şcolii de a 

susţine înscrierea personalului în 

activităţi de formare pe scrierea de 

proiecte; 

- oportunitatea accesării fondurilor 

locale, naționale și europene. 

-percepţia comună asupra şcolii private, ca o 

şcoală inaccesibilă şi costisitoare; 

- 
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Concluziile analizei 

 

În urma analizei datelor de diagnoză, a investigării percepţiei beneficiarilor asupra serviciilor educaţionale oferite, a actorilor educaţionali, a 

stakholderilor, susţinem că dezvoltarea organizaţională a unităţii noastre este susţinută de ţinte strategice noi, formulate astfel încât, etapizat, să 

ajungem la construirea unei unităţi de învăţământ pe verticală, cu învăţământ preşcolar, primar ,gimnazial și liceal. 

Pornind de la acest deziderat, considerăm ca fiind necesară reconfigurarea elementelor care dau identitate şcolii, astfel încât să fie asigurate 

premisele unei evoluţii armonioase, inovative, înscrise la standarde de calitate şi performanţă.  

Continuarea practicilor unui management participativ şi a eforturilor de a aduce calitate în demersul paideutic realizat în unitatea de 

învăţământ “Winnie Academy” reprezintă o premisă a dezvoltării acesteia în condiţiile constituirii claselor gimnaziale și liceale.  

           Politicile şcolii urmăresc ca preşcolarii din Grădiniţa cu Program Prelungit “Winnie Academy” să constituie populaţia şcolară pentru şcoală- 

nivel primar/gimnazial, iar cei din Școala Gimnazială “Winnie Academy” să constituie populația școlară pentru nivelul liceal asigurându-se astfel 

continuitatea traseului educațional în cadrul școlii noastre . 

Există deci preocupare pentru calitatea activităţii la toate nivelele, în contextul unor repere strategice şi operaţionale care să ducă la un anume 

profil al absolventului, în sinergie cu misiunea, viziunea şi valorile şcolii. 
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5.ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE ÎN CONTEXTUL P.E.S.T.E. 

       CONTEXTUL POLITIC 

 

➢ politicile educaţionale elaborate la nivel naţional amprentează semnificativ politicile educaţionale de la nivelul organizaţiilor şcolare; 

➢ este manifestă o atitudine suportivă pentru politicile de asigurare a calităţii şi exigenţa în elaborarea şi implementarea acestora; 

➢ se valorizează în mai mare măsură asigurarea participării şcolare şi identificarea pârghiilor de menţinere a copiilor şi tinerilor în sistemul de 

educaţie; 

➢ un curent important este cel al promovării modelelor culturale organizaţionale şi manageriale orientate spre performanţă, inclusiv realizarea 

auditării acestora. 

➢ politicile naţionale şi locale în domeniul educaţiei vin să susţină diversitatea prin promovarea alternativelor educaţionale şi a învăţământului 

particular. 

 

       CONTEXTUL  ECONOMIC  

➢ potrivit prevederilor legale, unităţile de învăţământ particular care au obţinut acreditare, beneficiază de sprijinul statului, prin acordarea 

costului standard per elev, acest aspect fiind un factor motivator şi stimular pentru învăţământul particular; 

➢ în funcţie de gradul de dezvoltare a comunităţii, posibilităţile de a accede la serviciile unei şcoli particulare sunt diferite; cu cât este însă mai 

înalt gradul de civilizaţie şi standardele de viaţă, cu atât creşte populaţia şcolară în unităţile de învăţământ particular; 

➢ procedurile pentru obţinerea de sponsorizări sunt anevoioase, ceea ce nu avantajează şcolile şi echipele manageriale care sunt nevoite să 

identifice pârghii de accesare a fondurilor suplimentare; 
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       CONTEXTUL  SOCIAL  

➢ populaţia şcolară din unitatea noastră provine din familii care au, de regulă, un status socio-economic înalt. Chiar şi în aceste condiţii, nu sunt 

condiţii de înscriere în unitate care să fie discriminatorii. Majoritatea părinţilor au un stoc de educaţie ridicat, astfel că nivelul de aşteptări dar 

şi implicarea acestora în viaţa şcolii este mare. Tocmai de aceea,  școala noastră are un obiectiv important: acela de a promova un parteneriat 

parental viabil şi consecvent. 

➢ măsurile specifice perioadei de pandemie duc la o reconfigurare a relațiilor sociale, fiind evidentă incidența gradului scăzut de socializare. 

       CONTEXT TEHNOLOGIC  

➢ școala dispune de spaţii de învăţare dotate, de tehnologie, aşa cum se impune într-o societate a cunoaşterii ; 

➢ unitatea beneficiază de toate facilitățile tehnologiei moderne : internet, televiziune prin cablu, calculatoare, table SMART, videoproiectoare, 

cărți electronice, sistem de supraveghere video precum și de xerox, imprimante , aparatură 

modernă pentru blocul alimentar și cabinetul medical sau logopedic.etc.; 

            Activitatea de predare-învățare –evaluare online aduce provocări în zona adaptării infrastructurii unității de învățământ, respectiv ân 

dezvoltarea competențelor   digitale ale cadrelor didactice 

        CONTEXTUL  ECOLOGIC  

➢ comunitatea în care funcţionează şcoala noastră este cunoscută prin preocupările formale şi cu caracter de voluntariat în domeniul 

ecologic, existând posibilitatea colaborării în cadre parteneriale cu numeroase fundaţii/asociaţii cu astfel de preocupări; 

➢ în comunitățile școlare sunt utilizate în foarte mare măsură mijloacele IT, de către fiecare actor al comunității. 
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   Analiza realităţii  mediului intern şi extern organizaţional şcolar, a permis configurarea unor direcţii strategice care vizează: 

• Elaborarea şi implementarea politicilor de calitate la nivelul organizaţiei şcolare prin implicarea activă a  actorilor educaţionali; 

• Configurarea unui profil specific organizaţiei şcolare, în sinergie cu realizările obţinute în comunitatea şcolară de către elevii şi angajaţii 

şcolii, asigurând premisele unei bune poziţionări în mediul concurenţial; 

• Diversificarea ofertei educaționale prin constituirea unor clase de liceu cu profil uman și real asigurînd astfel posibilitatea continuării 

studiilor la nivel liceal  și oferirea unor servicii educaţionale diverse, de calitate, într-un mediu educaţional şi organizaţional fizic și online  

înalt calitativ; 

• Susţinerea unei culturi organizaţionale bazate pe inovare, adecvare, performanţă; 

• Promovarea unui parteneriat viabil cu părinții , comunitatea locală. 
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            DOMENIILE FUNCȚIONALE 

 

Domeniile funcționale și obiectivele fiecărui domeniu sunt următoarele: 

 

 

 

 
 
 

Nr. Crt. 

 
 

Domeniul funcțional 

 

 
 

Obiective 

 

 
 
 
 
 
 
 

I. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM 

- asigurarea  transmiterii  informațiilor personalului angajat   privind legislația și 
reglementările ME 

- cunoașterea și aplicarea documentelor de politică educațională și a finalităților pe nivele 

de școlaritate în concordanță cu legislația în vigoare . 

- asigurarea calității prin oferta de programe educative satisfăcătoare pentru beneficiari, în 

concordanță cu standardele de calitate . 

- diversificarea ofertei educaționale prin crearea claselor de liceu în vederea asigurării 

continuității traseului educațional în cadrul școlii 

-îmbunătățirea calității predării-învățării-evaluării, astfel  încât  să se  asigure atingerea 

standardelor  curriculare de performanță . 
 - antrenarea cadrelor didatice în elaborarea curriculum-ului adaptat pentru elevii cu CES, 
elaborarea CDȘ; 

- stabilirea grupelor de performanță și a programelor de pregătire în vederea participării la 

examenele naționale, olimpiade și concursuri școlare 
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II. 

 
 
 
 
 
 

MANAGEMENTUL ȘCOLAR 

-  asigurarea  asistenței  manageriale  și  de  specialitate  prin  inspecția  școlară  diversă  și 

îndrumare. 

- elaborarea proiectului planului de școlarizare pentru 2023-2024. 

- monitorizarea folosirii eficiente a resurselor umane, materiale și financiare în vederea 

atingerii scopurilor educaționale prestabilite. 

- consilierea  personalului  didactic,  didactic auxiliar  în  înțelegerea  actelor normative 

noi, emise de ME, ARACIP, ISJ BH și punerea lor în aplicare conform legislației în 

vigoare 
 

 
 
 
 
 
 

III. 

 
 
 
 
 
 

MANAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE 

- colaborare mai eficientă cu CCD Bihor și alți furnizori autorizați de formare 
profesională; 

- dezvoltarea competențelor manageriale, la toate nivelurile, ale întregului corp profesoral. 

- dezvoltarea competenței în vederea accesului la proiecte cu finanțare care pot asigura atât 

formarea profesională a cadrelor didactice cât și alternative instructiv-educative pentru 

elevi. 

- sprijinirea cadrelor didactice intrate recent în sistemul de învățământ prin acordarea de 

asistență în vederea atingerii unui grad înalt de profesionalism. 

-stimularea formării și dezvoltării profesionale a personalului didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic prin organizarea de cursuri la nivelul unității. 
 
 
 
 

 
IV. 

 

 
 
 
 

PERFECȚIONARE. 

EDUCAȚIA PERMANENTĂ 

- creșterea calității resurselor umane prin activități de perfecționare profesională în cadrul 

comisiilor metodice din școală și prin participare la cercurile pedagogice organizate de ISJ 

Bihor 

- includerea în programe a educației interculturale cu scopul promovării desegregării în 

mediul școlar și egalizării șanselor la educație. 

-p articiparea personalului școlii la cursuri de formare TIC c a r e  s ă  p e r m i t ă  

a p l i c a r e a  cu succes în practicile de predare-evaluare sau formare și creșterea utilizării 

facilităților e-learning în activitățile din școală 

- sprijinirea cadrelor didactice pentru înscrierea și susținerea  gradelor didactice 
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FUNCȚIA 
 

ACTIVITATE 
TERMEN RESURSE 

UMANE 

RESURSE 

MATERIALE 

Proiectare Întocmirea Raportului privind starea învățământului la sfârșitul 

anului școlar 2021-2022 

septembrie 
2022 

Director, resp. 

comisiilor 

Rapoarte, statistici 

Întocmirea Planului Managerial al școlii septembrie 2022 Director PDI, Planul Manag. 

al ISJ Bihor 

Întocmirea planurilor manageriale pentru comisiile pe probleme și 
compartimente 

septembrie 2022 Responsabilii de 

comisii 

Planul Manag. al 

școlii 

 

 

 

  -stimularea implicării personalului într-un parcurs de dezvoltare personală și profesională în 
vederea dezvoltării competențelor profesionale necesare unui proces paideutic de calitate 

 
 

 
V. 

 

 
 

NORMARE. SALARIZARE. 

EVIDENȚA INFORMATIZATĂ 

- gestionarea, valorificarea și dezvoltarea resurselor existente. 

-  realizarea  normării  în  concordanță  cu  precizările  ISJ  Bihor,  legislație  curentă  și  

cu necesarul de personal al școlii. 

- modernizarea infrastructurii unității, prin creșterea gradului de informatizare a activității 

compartimentelor. 

- elaborarea proiectului planului de școlarizare. 
 
 
 
 

VI. 

 
 

 
PROIECTE EDUCATIONALE ȘI 

PROGRAME COMUNITARE 

-promovarea și implementarea unor proiecte cu finanțare extrnă ( Erasmus+, VET) 

- colaborarea cu instituții abilitate în ofertarea și derularea de proiecte. 

- crearea în  școală a condițiilor (în principal resursa umană) necesare încheierii de 

parteneriate între școală și comunitatea locală, organizații non-guvernamentale, companii 

etc. 

 
VII. 

ACTIVITATEA TEHNICO- 

ADMINISTRATIVĂ ȘI ARHIVA 

ȘCOLII 

- gestionarea eficientă a resurselor materiale, fluidizarea fluxului informațional, 

gestionarea și arhivarea actelor și documentelor școlare 

 
 

4.  PLANUL MANAGERIAL STRUCTURAT PE DOMENII FUNCȚIONALE 
 
I.         CURRICULUM 
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 Elaborarea graficului și a tematicii CA al școlii și al CP septembrie 2022 Director, CA Documente oficiale 

și date statistice 

Elaborarea și aplicarea testelor de evaluare inițială la disciplinele 

de învățământ: 

- planuri de recapitulare 

- elaborarea, administrarea și evaluarea testelor inițiale 

- analiza rezultatelor în comisia metodică 

- completarea planificărilor pentru luarea în considerare a 

testării inițiale 

septembrie 2022 Responsabilii 

comisiilor  

Programa, 

metodologii MECS 

Dezvoltarea unor programe alternative de prevenire și de 

recuperare pentru elevii cu rezultate slabe.  

Planificarea programelor de pregătire suplimentară pentru 

Evaluarea Națională 

 

noiembrie 2022 Director, 

consilier școlar, 

resp. de catedră 

Cataloage, rapoarte și 

informări diriginți 

Organizare Informarea elevilor din clasa a VIII-a cu privire la metodologia 
EN–VIII a și admitere în liceu - 2023. 

Septembrie-
octombrie -2022 

Director, 

diriginți VIII, 

cadre did. 

implicate 

Metodologie, 

programe, logistică 

Stabilirea grupelor de performanță și a programelor de pregătire în 

vederea participării la olimpiadele și concursurile școlare 

noiembrie-
decembrie 2022 

Responsabilii de 

comisie 

Metodologie, 

programe 

Elaborarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 

2023-2024 

decembrie 2023 Directori, CA, CP Planul cadru pentru 

învățământul primar  

gimnazial,liceal 

Elaborarea proiectului CDȘ conform 
calendarului  

Director, 

Responsabili 

comisii  

Documente specifice 

Organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare la nivel de 

școală, municipiu și județ 

conf. calendar 

ME 

Director, cadre 

did. de spec. 

Metodologii, 

programe, ligistică 

Organizarea simulărilor pentru EN conform 

planificării 

Directori cadre 

didactice 

Metodologii, 

programe, ligistică 

Evaluările Naționale la clasele II, IV, VI, VIII Conform 
calendarului ME 

 

Director, cadre 

didactice 

Metodologii, 

programe, logistică 
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Organizarea unor sesiuni de comunicări pe școală pe diverse 

tematici și domenii(Consiliere și orientare școlară și profesională) 

 pe parcursul 
anului  

Director, diriginții 
claselor a VIII-a 

Procese verbale  
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Coordonare/ 

Monitorizare 

Întocmirea orarului conform normelor psihopedagogice septembrie  
2220222022 

Comisia de orar Schema de orar 

Asigurarea manualelor septembrie 2022 Administrator de 
patrimoniu 

Depozitul de 

manuale 

Asigurarea întocmirii corecte a documentelor curriculare permanent Director, resp. 

comisii metodice 

Dosarele comisiilor 

metodice 

Monitorizarea parcurgerii curriculum-ului (comun + CDȘ) permanent Director, 

resp.comisii 

Plan de asistență la 

ore 

Analiza ritmicității notării și a frecvenței elevilor permanent Director,prof. Cataloage, raportări 

la secretariat 

Control/ 

Evaluare 

Monitorizarea rezultatelor elevilor la EN și inițierea unei baze de 

date pentru realizarea de analize pertinente în viitor 

conform 

calendarului 

Director, comisii 
de evaluare, 
CEAC, secretariat,  

Date statistice 

Urmărirea asigurării calității educației, a modului în care se 

realizează atribuțiile manageriale la nivelul colectivelor metodice și 

cadrelor didactice (individual) 

prin rotație o 

dată la două 

luni 

Director Planificarea 

activității comisiilor 

metodice, asist. la ore 

Întocmirea documentelor și a rapoartelor tematice curente și 

speciale solicitate de ISJ ,alți parteneri educaționali 

permanent Director, 

secretariat 

Machete, documente 

specifice 

Întocmirea documentației necesare pentru EN –II, IV, VI, VIII și a 
documentației pentru admiterea la liceu 

conform 

metodologiilor 

Director,secretariat 

 înv.cls II, IV, 

dir.VI, VIII 

Metodologii 

Motivare Stimularea elevilor evidențiați la olimpiade și concursuri periodic în 

funcție de 

calendar 

Director, CA, 

 

Buget, venituri 

proprii 
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FUNCȚIA 
 

ACTIVITATE 
TERMEN RESURSE 

UMANE 

RESURSE 

MATERIALE 

Proiectare Realizarea organigramei școlii în conformitate cu modificările 

legislative 

MINISTERUL EDUCATIEI 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA 

SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA FLORESTI 
C                                                                                                                                         COMUNA FLORESTI NR.278 J, JUD.PRAHOVA 

COD FISCAL 29038836 
TEL:0244369119 

E-mail:scoalagimnazialafloresti@gmail.com 

 

  

  Nr.2606/18.10.2021 
 
 
 

 

PLAN 

MANAGERIAL 
 

 An școlar 2021– 2022 

 

 

 

 

 
 

 

            DIRECTOR, 

PROF. CALOTESCU  FLORIAN 

 
septembrie 2022 

Director, CA Standarde specifice 

Proiectarea graficului de asistențe la ore septembrie 2022 Director ROFUIP 

Elaborarea documentelor comisiilor din unitatea de învățământ octombrie 2022 Responsabili 

comisii 

ROFUIP 

 

 

 

Dezvoltare 

profesională 

și personală 

Monitorizarea participării cadrelor didactice la cursuri care au 

alocate credite transferabile 

permanent, 

conf. calend.CCD 

și al altor 

instituții 

acreditate 

Resp. comisiei de 
mentorat. , director 

Logistică, formatori 
Oferte -instituții 
furnizoare de 
programe de formare 
acreditate 

Formarea responsabilului cu proiecte și programe. Implicarea și 

încurajarea participării cadrelor didactice în proiecte europene 

în funcție de 

situație 

Director Oferte, colaborări 

Negocierea/ 

rezolvarea 

conflictelor 

Asigurarea unui climat educațional eficient, în folosul elevilor permanent Director, comisia 
CEAC 

Comunicarea 

interpersonală 

Sprijinirea inițiativelor cadrelor didactice și aplanarea 
eventualelor conflicte 

permanent Director, comisie 

CEAC, comisii 

specifice 

Comunicarea 

interpersonală 

 
 Indicatori  de  performanță  

- Concordanță cu documentele ME. 

- Atingerea standardelor specifice. 

- Respectarea cadrului legislativ. 

- Respectarea termenelor.

 

- Număr de participanți, rezultate. 

- Concordanța cu nevoile școlii și comunității. 

- Competențe specifice, profesionalism.

 
II.       MANAGEMENT ȘCOLAR 
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Organizare Asigurarea resurselor umane și materiale necesare desfășurării 

activității 

Continuarea proiectelor de parteneriat și inițierea altor colaborări 
 

septembrie 

2022 

permanent 

Director 
 
Responsabili 
comisii 

PDI, metodologii 

 

Proiecte 

Numirea diriginților, actualizarea componenței comisiilor și a 

Responsabililor de comisii 

septembrie 
2022 

Director, CA ROFUIP 

Monitorizarea perticipării cadrelor didactice la Cercuri Pedagogice 

pentru informarea acestora în scopul aplicării legislației, pentru 

cunoașterea documentelor manageriale 

conform 
graficului ISJ 

Director, resp. 

comisii 

Site-ul ISJ Bihor 

Coordonare/ 

Monitorizare 

Dialog permanent cu ISJ Bihor despre modificările survenite în 

încadrare 

permanent Director, 

secretariat 

Logistică, agenda 

directorului (site-ul 

ISJ Bihor) 

Sprijinirea cadrelor didactice pentru înscriere la  definitivat și grade 

didactice și monitorizarea derulării activităților specifice 

permanent 

conform 

graficelor 

Director, 

secretariat 

Metodologii 

Realizarea unor întâlniri cu responsabilii comisiilor din unitatea de 
învățământ 

Periodic, 

minim 

una/modul 

Director, resp. 

comisii 

Grafic, agenda 

directorului (site-ul 

ISJ BH) 

Control/ 

Evaluare 

Verificarea eficienței cu care sunt utilizate spațiile de învățământ. 

 

permanent Director, 

secretariat, resp. 

comisii 

Grafic 

Asigurarea menținerii condițiilor sanitare optime și a stării de 

sănătate în unitatea de învățământ. 

permanent Director, resp. 

comisii 

Procese verbale, note 

de control, legislație 

Punerea în aplicare a recomandărilor inspecțiilor școlare, sanitare, a 

celor efectuate de Poliție sau Pompieri, a controalelor financiare și 

stabilirea de măsuri de remediere a eventualelor deficiențe constatate 

la nivelul școlii  

permanent Director, resp. 

comisiilor pe 

probleme 

Procese verbale, note 

de control, legislație 

Urmărirea eficienței utilizării resurselor financiare repartizate sau 

realizate 

permanent Director Reglementări 

legislative 
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Rezolvarea 

conflictelor 

Luarea de atitudine (cu discreție și profesionalism) față de situații 

negative în stadii incipiente 

conform 

solicit. sau 

semnalărilor 

Directori, comisii 

pe probleme 

Comunicare eficientă 

Argumentarea și prezentarea realizărilor la activitatea de acordare a 

calificativelor 

conform 

calendarului 

Directori, resp. 

comisii 

Comunicarea 

instituțională 

Rezolvarea contestațiilor, reclamațiilor, sesizărilor prin înregistrare la 

secretariat, cercetare, soluționare conform legislației în mod 

documentat și corect 

permanent Director, resp. 

comisii 

peprobleme 

Legislație, proceduri 

 

Indicatori  de  performanță                                                                         

- Respectarea regulamentelor. 

- Adecvare la realitățile școlii. 

- Existența unei organigrame funcționale. 

- Implicare și responsabilizare
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FUNCȚIA 
 

ACTIVITATE 
ORIZONT 

DE TIMP 

RESU

RSE 

UM

AN

E 

RESURSE 

MATERIALE 

Proiectare Realizarea încadrării ca urmare a aplicării activităților impuse de 

metodologia mișcării personalului didactic 

octombrie 2022 Director, CA Decizii ISJ Bihor 

Stabilirea comisiilor, organizarea concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante după deciziile ISJ  
când este 

cazul 

Director, CA Legislația în 

domeniu 

Dimensionarea compartimentelor didactic-auxiliar și nedidactic în 

funcție de normativele în vigoare 

când este 

cazul 

Director, CA, 

secretariat 

Legislația în 

domeniu 

Constituirea claselor pregătitoare, claselor P,I si V-VIII septembrie 
220222022 

Director, CP ROFUIP 

Repartizarea în clase a elevilor transferați din alte școli septembrie 2022 Director, CA ROFUIP 

Actualizarea statului de funcții al școlii când este cazul Secretariat Termene ISJ Bihor 

Organizare Operaționalizarea unui program de acces al corpului profesoral la 

resursele educaționale prin extinderea accesului la internet în 

școală 

permanent Director, 
bibliotecar, 

contabilitate 

Logistică 

Crearea și actualizarea continuă a bazei electronice de date pentru 

fiecare cadru didactic și didactic-auxiliar 

permanent Cadrele 
didactice 

Logistică, sistemul 

de comunicare 

 

 

III.       MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
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 Autoinstruirea sau participarea cadrelor didactice/didactice auxiliare 
la cursuri de formare pe domeniul gestionării datelor 

permanent Cadrele 
didactice 

Oferte de programe, 

logistică 

Coordonare/ 

Monitorizare 

Realizarea fișei postului pentru personalul nedidactic, stabiliraea 

sectoarelor de curățenie 

noiembrie 2022 
 
2022 

Director  Legislația 

Circulația informațiilor școală - ISJ BH privind datele de personal permanent Director, 
secretariat 

Logistică 

Organizarea colectivelor și desemnarea responsabililor 

și responsabilităților. 

septembrie 2022 Director, resp. 
de 

comisii 

ROFUIP 

Întocmirea planului managerial al comisiilor septembrie 2022 Resp. de 
comisii 

ROFUIP 

Emiterea deciziilor pentru responsabilii de comisii metodice și de 

comisii pe probleme și a deciziilor privind componența acestor 

comisii 

septembrie 2022 Director, CA, 

secretariat 

ROFUIP 

Realizarea fișei postului pentru personalul didactic și didactic- 

auxiliar 

septembrie 2022 Director, 
secretariat 

Legislație 

Monitorizarea participării cadrelor didactice la procedurile de 

dobândire a gradelor didactice 

conform 

calendarului 

Director, resp. 
cu 

perfecționarea 

Logistica 

Organizarea și monitorizarea ședințelor cu părinții pe clase în 

vederea constituirii comitetelor de părinți pe clasă și ulterior pe 

școală 

septembrie 2022 Director, 
diriginți, 

învățători 

Graficul ședințelor, 

procese verbale 

Organizarea serviciului cadrelor didactice pe școală, coridoare și 

curtea școlii 

septembrie 2022 Responsabilul 

comisiei 

Grafic, orar 

Evaluarea anuală a personalului didactic, didactic-auxiliar și 

nedidactic 

conform  
calendarului 

Director, CA, 

responsabili 

comisii 

Metodologii 

Motivare Repartizarea echitabilă, în conformitate cu prevederile legale a 

sarcinilor în cadrul școlii, compartimentelor și al comisiilor 

metodice 

permanent Director, 

responsabili 

comisii 

Procese verbale, 

rapoarte 

Monitorizarea distribuirii la termen , a salariilor și stimulentelor 
ocazionale legale 

permanent Director, CA Logistica 
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FUNCȚIA 
 

ACTIVITATE 
TERMEN RESURSE 

UMANE 

RESURS

E 

MATERIAL

E 
Proiectare Realizarea unei evidențe a programelor de perfecționare în derulare  octombrie-

noiembrie 
2022 

Dir.., coord comisie 
mentorat. 

Logistică 

Planificarea colaborării școlii cu instituții culturale, agenți economici, 

alte școli 

periodic Dir., resp cu 

proiecte 

Legislație specifică 

Prezentarea ofertei CCD cu privire la cursuri și programe de formare octombrie 
2022 

Resp mentorat  
 
 
didactic  

Site-urile CCD și ISJ 

 Participarea la conferințe și simpozioane naționale, internaționale în 
domeniul educației 

conform 

calendarului 

Director, coord. 

de proiecte și 

progr. 

Calendar activități 

Organizare Asigurarea cunoașterii în rândul cadrelor didactice care sunt la 

începutul carieri a reglementărilor privind etapele formării 

ocazional Director,responsabil 
mentorat 

LEN 

 

 

 

 Asigurarea funcționalității Cosiliului Elevilor permanent Consilierul educativ Comunicarea 

intrainstituțională 

Organizarea de întâlniri periodice ale elevilor cu conducerea școlii periodic Director, 

Consilierul educativ 

Comunicarea 

intrainstituțională 

Încurajarea unei culturi organizaționale corecte, care să stimuleze 

comunicarea deschisă în cadrul microgrupului părinți - cadre 

didactice - elevi ai școlii 

permanent Toți componenții 

microgrupului 

Comunicarea 

intrainstituțională 

 
 Indicatori  de 

performanță  

- Date statistice. 

- Respectarea standardelor. 

- Promptitudine. 

- Calitate. 

- Legalitate. 

- Număr de participanți, rezultate. 

- Statistici. 

- Eficiență. 

 
 

IV.      PERFECȚIONARE. EDUCAȚIA PERMANENTĂ 
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Coordonare 

/Monitorizare 

profesionale ( definitivat, gr.II. gr.I, doctorat), evoluția în 

carieră 
   

Stimularea și consilierea cadrelor didactice pentru a participa la 

programe de formare pentru Consiliere Școlară și 

activități extrașcolare 

conform 

ofertei 

Director adj. 

coord. de proiecte 

și progr. 

Oferta de formare 

Sprijinirea cadrelor didactice implicate în perfecționare și 
formarea continuă  

educației permanente prin organizarea orarului 

octombrie 2022 Resp.mentorat 
director 

Logistică 

Realizarea periodică a unor rapoarte privind perfecționarea 
personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic 

conform 

calend. 

Director, coord. 

de proiecte , resp. 

mentorat 

Legislație specifică 

Evaluarea impactului programelor de formare continuă a cadrelor 

didactice asupra calității activității didactice și asupra 

dezvoltării mediului școlar 

anual Directori, resp. 

CEAC 

Legislație specifică, 

logistică 

Motivare Identificarea și valorificarea eficientă a resurselor oferite permanent Director, coord. 

de proiecte și 

progr., resp. ment. 

Oferta de formare 

Consilierea cadrelor didactice pentru elaborarea de proiecte în 
cadrul programelor ERASMUS+ 

permanent Director, coord. 

de proiecte și 

progr., resp. 

mentorat. 

Comunicare 

intrainstituțională 

Implicare/ 

Participare 

Participarea la activități înscrise în CAEJ și CAEN- 2022/2023 conform 

calendarului 

Coord. de 

proiecte și progr. 

Calendarul CAEJ și 

CAEN 

Organizarea și participarea la întâlniri, mese rotunde cu diverși 

factori sociali interesați și stabilirea de parteneriate și programe 

comune 

când este 

cazul 

Coord. de 

proiecte și progr. 

Invitații, oferte 

Formarea și 

dezvoltarea 

echipelor 

Participarea cadrelor didactice din școală în grupe de lucru sau ca 

parteneri la diverse programe și proiecte interșcolare, 

pe parcursul 
anului 

Directori, coord. 

de proiecte și 

progr. 

Calendar, programe 

de parteneriat 

Dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și atitudinii cadrelor 

didactice pentru dezvoltarea unei societăți democratice,  

permanent Directori, coord. 

de proiecte și 

Oferta de programe 
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FUNCȚIA 
             ACTIVITATE TERMEN RESURSE 

UMANE 

RESURSE 

MATERIALE 

Proiectare Proiectarea bazei de date operaționale decembrie 2022 Director, 

secretariat, resp. 

CEAC 

Baza de date, 

logistica 

Aplicarea normării personalului didactic, didactic-auxiliar și 

nedidactic 

de câte ori este 
cazul  

Director, CA Legislația 

Elaborarea unui plan privind asigurarea cu diplome, ecusonul 
școlii 

afișe pentru prezentarea școlii în veserea atrageii copiilor ptr. CP 

anual Director ., 

secretariat 

Buget 

Organizare Asigurarea funcţionalităţii reţelei interne de calculatoare permanent Director, 

secretar 

Logistică 

Asigurarea cu cataloage, tipizate,  carnete de note, registre 

matricole 

septembrie 2022 Director , 

secretariat 

Buget 

Întocmirea situațiilor statistice și validarea acestora în CP, CA Conform 

programărilor ISJ 

BH 

Director, 

secretar, învăț. 

diriginți, CP 

SIIIR 

Aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 

2023-2024 

Termenele 

ISJ Bihor 

Director, secretar  

site-ul ISJ BH 

Întocmirea datelor informative privind personalul, fondul de 
salarii, 

REVISAL. Relația cu ITM 

Lunar Manager, secretar, 

contabil 

State de personal, 

state de funcții 

Elaborarea proiectului de buget și a a proiectului de achiziţii şi 
dotări 

Conf. 

legislației 

Manager, 

contabil, admin. 

Legislaţia în 

domeniu 

Valorificarea, actualizarea și exploatarea bazelor de date și a Decembrie 2022 Director, Baza de date, 

 

 

 

  cu conexiuni europene, bazate pe cunoaștere  progr., resp. 
mentorat 

 

 
 Indicatori de performanță  

- Atingerea standardelor propuse. 
- Număr de programe de formare. 

- Număr de participanți. 
- Legalitate. 

- Rezultate calitative și cantitative 
 
V.        NORMARE. SALARIZARE. EVIDENȚA INFORMATIZATĂ 
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FUNCȚIA 
 

ACTIVITATE 
TERMEN RESURSE 

UMANE 

RESURSE 

MATERIALE 

Proiectare Organizarea de întâlniri, elaborarea şi aplicarea sondajelor de opinie 

şi a chestionarelor pentru stabilirea priorităţilor 

Modul I Director, coord. 

programe 

Comunicare 

interinstituţională 

Utilizarea sistemului informațional, a ofertelor sosite în școală pe 

adresa de e-mail 

Pe parcursul 
anului  

Director, coord. 

de programe 

Comunicare 

interinstituţională 

 

 

 

 inventarelor  administrator logistică 

Identificare surselor extrabugetare de finanțare permanent Director, CA, 

contabilitate 

Situaţii, logistică, 

legislaţia în domeniu 

Coordonare/ 

Monitorizare 

Monitorizarea activităților tehnice pentru EN și admiterea în liceu permanent Director, 

comisii, secretar 

Sisteme 

informatizate 

specifice 

Participarea secretarei la  ședințe și instruiri pe probleme 

privind normarea-salarizarea-fiscalitatea 

la solicitare Secretar  Legislația specifică 

Sprijinirea organizării în școală a unor cursuri ca sursă de venit 

extrabugetar, a închirierii sălilor de sport și a altor spații 

permanent Manager, 

contabil șef 

Buget, legislație 

Control/ 

Evaluare 

Verificarea modului de realizare a pontajului, a statelor de plată lunar manager Legislație specifică 

Respectarea legislației privind achiziția de mijloace materiale permanent Director, 

contabil, com. 

pe probleme 

Legislaţia în 

domeniu 

Impicare/ 

Participare 
    Inițierea unor activități de instruire a personalului implicat în 

activități privind gestionarea bazelor de date, normare și salarizare 

permanent Director Legislație specifică 

 
 Indicatori  de 

performanță  

- Raportări periodice. 

- Funcționalitate, eficiență. 

- Respectarea termenelor. 

- Respectarea legii. 

- Statistici. 

 
VI.      PROIECTE EDUCAȚIONALE ȘI PROGRAME COMUNITARE 
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Organizare Colaborarea cu ISJ şi administraţia locală în iniţierea, derularea 

şi monitorizarea proiectelor şcolare, a activităţilor educative şi 

extraşcolare 

permanent Director, coord. 

de programe 

Comunicare 

interinstituţională 

Menținerea relațiilor permanente cu mass-media permanent Director, CA Corespondența școlii 

Coordonare/ 

Monitorizare 

Stabilirea de legături cu autoritățile locale, agenți economici, instituții 

de culrură, ONG-uri 

permanent Director Legislație, logistică 

Evaluarea articolelor apărute în mass-media locală din perspectiva 

modului cum acestea afectează imaginea școlii 

când este 

cazul 

Director, CA, 

cadre didactice 

Logistică 

 
 Indicatori  de  performanță  

- Respectarea legislației în domeniu. 

- Calitatea comunicării. 

- Statistici, rapoarte. 

- Adecvare față de nevoile specifice. 

- Promptitudine și coerență. 

- Comunicare eficientă. 

- Analiză de conținut
 

VII. ACTIVITATEA TEHNICO-ADMINISTRATIVĂ ȘI ARHIVA ȘCOLII 
 

 

FUNCȚIA 
 

ACTIVITATE 
TERMEN RESURSE 

UMANE 

RESURSE 

MATERIALE 

Proiectare Efectuarea analizei privind necesarul de  reparații curente pe parcursul 
anului 

Administrator de 

patrimoniu 

Verificarea 

inventarului școlii 

Efectuarea analizei privind stadiul lucrărilor de reparații și investiții conform 

derulărilor 

Administrator de 
patrimoniu 

Situații de lucrări, 

raportări 

Elaborarea unui plan de dotare cu mobilier și echipamente mai 2023 Administrator de 
patrimoniu 

Verificarea 

inventarului, 

legislația în domeniu 

Stabilirea priorităților pentru eventuala suplimentare bugetară de 

sfârșit de an 

permanent Manager Verificarea 

inventarului școlii 
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 Elaborarea proiectului de buget și a planului de achiziții și dotări conform 

termenelor 

Manager,  

contabilitate 

Logistică, legislația 

în domeniu 

Organizare  Stabilirea priorităților în vederea repartizării fondurilor, a mijloacelor 

fixe și a obiectelor de inventar 

când este 

cazul 

Manager  Ligislația în 

domeniu 

Coordonare/ 

Monitorizare 

Centralizarea situațiilor privind acordarea burselor, selectarea 

materialelor din dosarele comisiilor și compartimentelor, din 

documentele directorilor și compactarea pentru arhivare 

septembrie –
octombrie 
2022 

Director, 

secretar, resp. cu 

arhiva 

Legislația în 

domeniu 

Control/ 

Evaluare 

Verificarea alocării fondurilor extrabugetare după priorități pentru 

asigurarea bunei funcționări a unității de învățământ 

permanent Manager , CA Reglementări legale 

Dezvoltare 

profesională 

Participare la cursuri de management financiar și alte perfecționări în 

domeniu pentru personlul nedidactic sau didactic-auxiliar 

Conform 

ofertelor 

Manager,secretarit 
contabilitate 

Oferta de programe 

Asigurarea consultanței și a bazei logistice disponibile pentru buna 

desfășurare a activităților care permit obținerea de venituri 

extrabugetare 

 permanent Manager  Legislația în 

domeniu 

Negocierea și 

rezolvarea 

conflictelor 

Monitorizarea activităților pentu obținerea contractelor de 

sponsorizare și a fondurilor extrabugetare 

trimestrial Manager Comunicare 

interinstituțională 

Argumentarea și negocierea utilizării fondurilor astfel încât să se 

evite apariția unor conflicte la nivelul școlii 

În funcție 

de situații 

Manager Comunicare 

interinstituțională 
 

 Indicatori  de 

performanță  

- Raportări periodice. 

- Funcționalitate, eficiență. 

- Respectarea termenelor. 

- Respectarea legii. 

- Număr achiziții și tipul lor. 

- Număr cursuri, număr participanți, rezultat 

 

 

 

 

 

DIRECTOR 

 

Prof. Carmen-Nicolette CHIȘ
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