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ȚINTA STRATEGICĂ  1: Creșterea participării școlare și îmbunătățirea rezultatelor școlare 

Obiective:  

 Îmbunătăţirea performanței școlare a elevilor prin flexibilizarea ofertei educaţionale în vederea stimulării potenţialului 
fiecărui copil 

 Creșterea nivelului de participare la educație a tuturor copiilor de vârstă școlară din comunitate fără discriminare pe 
criterii de gen, etnie, apartenență socială, dizabilitate etc. 

 Perfecționarea continuă a cadrelor didactice pentru dezvoltarea competențelor metodice, psihopedagogice, psihorelaționale 
în vederea susținerii corespunzătoare a nevoilor educaționale diverse ale elevilor, diminuării absenteismului/abandonului 
școlar 

 Amenajarea spațiilor școlare, oferirea unui mediu prietenos, a resurselor de învățare adecvate respectând standardele de 
dotare,   în scopul creșterii nivelului de participare la educație al tuturor elevilor 

 Dezvoltarea parteneriatului și construirea unor echipe de lucru, ca o cale care permitecreșterea nivelului de participare la 
educație al tuturor elevilor 
 

Activități Responsabili Resurse 

umane 

Resurse 

materiale și 

financiare 

Termene Indicatori de performanță 

ȚINTA NR. 1: Creșterea participării școlare și îmbunătățirea rezultatelor școlare 

Opțiunea: Dezvoltare curriculară 

Obiective specifice: Îmbunătăţirea performanței școlare a elevilor prin flexibilizarea ofertei educaţionale în vederea stimulării 

potenţialului fiecărui copil. 

1.A1. Elaborarea și 
aplicarea unor 
discipline opționale 
(CDS) corelate cu 
nevoile şi potenţialul 
elevilor 

echipa 
managerială 

cadrele 
didactice ale 
școlii 

cadre didactice 

elevi 

legislație 
specifică 

materiale 
consumabile: 
200.00 lei 

Noiembrie 
2019 

cadrele didactice elaborează şi  
prezintă progamele pentru 
disciplinele opţionale  

1.A2. Realizarea  
programelor de 

directorul 
șefii comisiilor 

cadre didactice, legislație an școlar toţi absolvenţii clasei a VIII-a 
promovează examenul de evaluare 
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susținere a elevilor în 
vederea participării cu 
succes la evaluările 
/examenele naționale 
Program: ”Suntem 
motivați pentru 
succes” 

metodice 
profesorii de 
limba și 
literatura 
română, 
profesorii din 
aria 
curriculară 
matematică și 
științe 

elevi, părinți specifică 

dotările 
existente la 
nivelul unităţii 

 materiale 
consumabile: 
100.00 lei 

 

naţională; 

toţii elevii care susţin evaluarea 
naţională dovedesc însuşirea 
competenţelor evaluate ; 

1.A 3. Realizarea  
programelor de 
remediere educațională 
pentru elevii cu 
rezultate școlare slabe  
Program ”Învățăm 
împreună” 

responsabilii 
comisiilor 
metodice 

învăţători, 
profesori de 
diferite 
specialităţi 
profesor consilier 
şcolar 

legislație 
specifică 

dotările 
existente la 
nivelul unităţii 
 materiale 
consumabile: 
200.00 lei 
 

semestrial reducerea numărului de copii 
corigenţi; 
creşterea ratei de promovabilitate; 
 

1.A 4.Dezvoltarea 
planurilor de 
intervenţie 
personalizată pentru 
elevii aflaţi în situaţie 
de risc major de 
absenteism/ abandon; 
Program ”Școala 
este cheia” 
 

consilierul 
școlar 

învăţători, 
profesori de 
diferite 
specialităţi 
profesor consilier 
şcolar 

legislație 
specifică 
 materiale 
consumabile: 
200.00 lei 

 

 
septembrie-
octombrie-
2019 

 
existența, forma și conținutul 
adecvat al planurilor de 
intervenție 

1.A 5. Adaptarea 
metodologică și 
curriculară specifică 
elevilor cu CES 
integrați în 
învățământul de masă 

consilierul 
școlar 

învăţători, 
profesori de 
diferite 
specialităţi 
profesor consilier 
şcolar 

cadre didactice 
profesor 
itinerant 
 materiale 
consumabile: 
200.00 lei 

 
septembrie-
octombrie-
2019 

 
existența, forma și conținutul 
adecvat al programelor școlare 
adaptate 
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Program: ”O școală 
pentru toți și pentru 
fiecare” 
 

 

1.A 6. Organizarea și 
desfășurarea de 
activități 
extracurriculare vizând 
întâlniri între elevi,  
absolvenţi, părinţi, 
cadre didactice, alţi 
parteneri interesaţi 
pentru susţinerea 
demersului de creștere 
a participării școlare 
Program: ”Școala 
în comunitate”  

directorul 
profesorii 
diriginți 

colectivul de 
cadre didactice 
părinți 
elevi 
parteneri 

cadre didactice 
materiale 
consumabile: 
200.00 lei 

 

noiembrie 
2019 
mai 2020 

cel puțin o întâlnire/ 
semestru 

 

Activități Responsabili Resurse umane Resurse 

materiale și 

financiare 

Termene Indicatori de 

performanță 

ȚINTA NR. 1:Creșterea participării școlare și îmbunătățirea rezultatelor la învățătură 

Opțiunea: Dezvoltarea resurselor umane 

Obiective specifice: Perfecționarea continuă a cadrelor didactice pentru dezvoltarea competențelor metodice, psihopedagogice, 

psiho-relaționale în vederea unei susțineri corespunzătoare a nevoilor educaționale diverse ale elevilor, diminuării 

absenteismului/abandonului școlar 

1.A7. Desfășurarea de cursuri de 
dezvoltare profesională pentru 
cadrele didactice, pentru a oferi 
servicii educaționale specifice 
elevilor cu tulburări  de învățare, 

directorul 

profesorul 
consilier şcolar 

SEOSP Ilfov 

CJRAE 

elevi 

legislație 
specifică 
materiale 
consumabile: 
100.00 lei 

an școlar cel puțin 50% dintre 
cadrele didactice participă 
la cursuri 
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cu cerințe educaționale speciale 
sau cu tulburări de limbaj, prin 
colaborare cu CJRAE Ilfov 
Program: ”Pași spre o școală 
incluzivă” 
 

părinţi 

cadre didactice  

 

1.A8. Desfășurarea programelor 
de formare continuă a cadrelor 
didactice în vederea însuşirii celor 
mai noi metode didactice de 
predare-învăţare-evaluare, pe baza 
analizei de nevoi 
Program: ”Profesori buni, 
elevi de succes” 

directorul 

responsabilul cu 
formarea 
continuă  

cadrele 
didactice ale 
şcolii 

CCD 

alţi furnizori de 
formare 

legislație 
specifică 
materiale 
consumabile: 
100.00 lei 

 

an școlar  toate cadrele didactice 
didactice au acumulat 
numărul legal de credite 
profesionale transferabile; 

toate cadrele îşi susţin 
gradele didactice; 

1.A 9. Completarea echipei 
profesorale cu cadre didactice 
titulare 

directorul ISJ 

cadre didactice 

legislație 
specifică 

 

conform 
calendarului 
prin care este 
reglementată 
mişcarea de 
personal 

ocuparea posturilor-
catedrelor vacante prin 
transfer-concurs cu cadre 
didactice titulare; 

1.A10. Realizarea activităților 
complexe în cadrul comisiilor 
metodice și cercurilor pedagogice 
de la nivel județean  

 

 

 

directorul 
responsabilii 
comisiilor 
metodice 

ISJ 

inspectori 
școlari 

metodiști 

 

legislație 
specifică 

 

an școlar toate cadrele didactice 
susțin o activitate în 
cadrul comisiei metodice 
din care fac parte; 

cel puțin una din comisiile 
metodice organizează un 
cerc pedagogic la nivel 
județean. 
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Activități Responsabili Resurse umane Resurse 

materiale și 

financiare 

Termene Indicatori de 

performanță 

ȚINTA NR. 1: Creșterea participării școlare și îmbunătățirea rezultatelor școlare 

Opțiunea: Devoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare 

Obiective specifice: Amenajarea spațiilor școlare, oferirea unui mediu prietenos, a resurselor de învățare adecvate respectând 

standardele de dotare, în scopul creșterii nivelului de participare la educație al tuturor elevilor 

1.A 11. Dotarea școlii cu 

echipamente, materiale și soft 

educațional specific  

echipa 

managerială 

cadrele 

didactice ale 

școlii 

cadre didactice 

elevi 

calculatoarele 

școlii din 

cabinetul AEL 

100.00 lei 

noiembrie existenţa echipamentelor 

materialelor specifice  

1.A 12. Identificarea și derularea 

de proiecte educaționale menite să 

suplimenteze resursele 

financiare/materiale (ex: scrierea 

de proiecte pentru obținerea de 

granturi) 

directorul, 

responsabilul 

cu proiecte și 

programe 

cadre didactice 

elevi 

parteneri proiect 

dotările 

existente ale 

școlii 

 

decembrie 

2019-mai 

2020 

cel puţin un proiect depus 

1.A 13. Realizarea  programelor de 

remediere educațională pentru 

elevii cu rezultate școlare slabe la 

învățătură – identificarea de 

resurse pentru derularea unui 

program de tipul SDS pentru 

director Consiliul local 

Bragadiru 

învăţători, 

profesori de 

diferite specialităţi 

dotările 

existente la 

nivelul unităţii 

amenajarea 

spațiului: 

semestrial  identificarea și 

amenajarea spațiului 

pentru SDS 
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elevii cu dificultăți de învățare 

Program ”Școala după  

școală” 

profesor consilier 

şcolar 

300.000 lei 

masa de prânz 

pentru aprox. 

50 elevi  

1.A 14. Realizarea programului de 

achiziții în vederea dotării 

cabinetelor şi laboratoarelor cu 

materiale și mijloace de 

învățământ, în vederea creşterii 

calităţii actului educaţional; 

achiziționarea materialelor și 

mijloacelor de învățământ 

necesare 

directorul-

serviciul 

administrativ 

şi contabil al 

şcolii 

 

ISJ 

Primăria 

Bragadiru 

agenţi economici 

din comunitate şi 

din alte localităţi 

legislație 
specifică 

proceduri de 

achiziție 

1,500.00 lei 

an școlar toate orele de fizică, 

chimie, biologie, TIC se 

realizează în laboratoarele 

de specialitate; 

pentru biblioteca şcolii se 

achiziţionează cel puţin 

100 de volume noi din 

literatura de specialitate; 

pentru cabinete se 

achiziţionează atlase, 

hărţi, mulaje, planşe, 

materiale didactice; 

 

Activități Responsabili Resurse umane Resurse 

materiale și 

financiare 

Termene Indicatori de 

performanță 

ȚINTA NR. 1: Creșterea participării școlare și îmbunătățirea rezultatelor școlare 

Opțiunea: Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

Obiective specifice: Dezvoltarea parteneriatului și construirea unor echipe de voluntari, ca ofertă educațională care permite 

creșterea nivelului de participare la educație al tuturor elevilor 
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1.A 15. Implicarea școlii în 

proiecte de parteneriat educațional 

și desfășurarea programelor 

aferente proiectelor de parteneriat 

(în cadrul SNAC) 

directorul 
responsabilul 
cu proiecte și 
programe 

cadre didactice 
elevi 
părinți 
parteneri din alte 
unități de 
învățământ 

legislație 
specifică 

 
dotările 
existente ale 
școlii 
 
donații ale 
voluntarilor 

an școlar cel puţin o activitate pe zi 
din activităţile din 
săptămâna ”Școala Altfel” 
se realizează în parteneriat 
cu alte şcoli; 
creșterea cu cel puțin 10% 
a numărului 
parteneriatelor 

1.A16. Colaborarea cu CJRAE 
Ilfov în vederea evaluării și alocării 
de servicii educaționale specifice 
elevilor cu tulburări specifice de 
învățare, cu cerințe educaționale 
speciale sau cu tulburări de limbaj;  

directorul 
profesorul 
consilier 
şcolar 

SEOSP Ilfov 
elevi 
părinţi 
cadre didactice  

legislație 
specifică 

 
costuri generate 
de deplasări, 
realizare de 
materiale, etc.: 
200.00 lei 

an școlar c
l 

cel puțin o 
activitate/semestru 
realizată în parteneriat cu 
CJRAE 

1.A17. Desfășurarea în parteneriat 
cu alte instituții, a programelor de 
formare continuă a cadrelor 
didactice pe tema managementului 
clasei 

directorul 
responsabilii 
comisiilor 
metodice 

cadrele didactice 
ale şcolii 
CCD 
alţi furnizori de 
formare 

legislație 
specifică 

 
resurse 
personale 
 
costuri generate 
de deplasări, 
realizare de 
materiale, etc.: 
200.00 lei 

an școlar toate cadrele participă la 
cursuri de management al 
clasei 
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Ținta strategică nr. 2: Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei rezultate din identificarea 

nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi a resurselor disponibile 

Obiective:  

 Dezvoltarea ofertei școlare prin reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei rezultate din identificarea 
nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi a resurselor disponibile 

 Reglementarea defășurării activităților în unitate prin implementarea de proceduri operaționale și instrumente de 
evaluare internă a calității; 

 Modernizarea formelor de perfecționare metodico-științifică a cdrelor didactice și promovarea unor forme specifice de 
perfecționare a personalului unității 

 Promovarea unor proiecte care să finanțeze activitățile educaționale realizate în comunitatea locală; 

 Constituirea unei rețele de voluntari în vederea derulării de activități educative comune cu grădințe și școli din localitarte și 
din proximitate. 
 

Activități Responsabili Resurse umane Resurse 

materiale și 

financiare 

Termene Indicatori de performanță 

ȚINTA NR. 2:Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei rezultate din identificarea nevoilor de 

educaţie ale comunităţii locale şi a resurselor disponibile 

Opțiunea: Dezvoltare curriculară 

Obiectivul specific: Dezvoltarea ofertei școlare prin reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei rezultate din 

identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi a resurselor disponibile 

2.A1. Formarea unor 

deprinderi de comunicare 

eficientă și de a face față 

conflictelor 

Proiectul ”Non 

profesor 

consilier școlar  

profesori 

diriginți 

echipa de proiect dotările existente 

la nivelul unităţii 

an școlar eliminarea 

comportamentelor violente 

în şcoală şi în proximitatea 

şcolii; 

diseminarea rezultatelor 
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violență în rândul 

elevilor” 

învățători proiectului ”Non violență în 

rândul elevilor” ; 

2.A2: Consilierea elevilor 

cu risc de abandon școlar 

și a părinților acestora  

Program: ”Și eu sunt 

elev” 

director 

profesori 

diriginţi 

învăţători 

profesor consilier 

școlar 

părinți 

elevi 

dotările existente 

la nivelul unităţii 

Oct.2019 –

iun. 2020 

reducerea ratei de abandon 

şcolar la cel mult 0,5%; 

orientarea școlară adecvată a 

tuturor absolvenților clasei a 

VIII-a; 

2.A3: Îmbunătățirea 

ofertei de activități 

extracurriculare a școlii 

director 

responsabilii 

comisiilor 

metodice 

cadre didactice dotările existente 

la nivelul unităţii 

septembrie 

2019 

stabilirea unui program de 

activități extracurriculare 

periodic lunar/bilinar 

 

Activități Responsabili Resurse umane Resurse 

materiale și 

financiare 

Termene Indicatori de performanță 

ȚINTA NR. 2:Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei rezultate din identificarea nevoilor de 

educaţie ale comunităţii locale şi a resurselor disponibile 

Opțiunea: Dezvoltarea resurselor umane 

Obiectivul specific: Reglementarea defășurării activităților în unitate prin implementarea de proceduri operaționale și 

instrumente de evaluare internă a calității; 

Modernizarea formelor de perfecționare metodico-științifică a cdrelor didactice și promovarea unor forme specifice de perfecționare 

a personalului unității 

2.A4. Realizarea 

studiului diagnostic 

directorul responsabilii 

comisiilor 

legislație specifică octombrie stadiu diagnostic realizat în 
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privind nevoile de 

dezvoltare profesională a 

echipei de management 

a unității 

responsabilul cu 

dezvoltarea 

profesională 

permanente/metodice 

coordonatorii de 

compartimente 

portofoliile 

comisiilor/ 

compartimentelor 

chestionare 

2019 proporție de100% 

2.A5. Participarea 

echipei de management 

la cursuri de formare în 

domeniul specific 

funcțiilor ocupate 

directorul 

responsabilul cu 

dezvoltarea 

profesională 

responsabilii 

comisiilor 

permanente/metodice 

coordonatorii de 

compartimente 

legislație specifică 

oferte de cursuri 

de formare ale 

instituțiilor de 

profil 

Nov.2019-

iun. 2020 

numărul de persoane 

participante la cursri de 

formare 

2.A6. Elaborarea și 

implementarea de 

proceduri pentru 

funcționarea comisiilor 

în funcție de nevoile 

instituției (conform 

prevederilor ROFUIP 

aprobat prin OMENCȘ 

nr. 5079/2016 

directorul 

coordonatorul 

CEAC 

membrii CEAC 

responsabili 

compartimente 

responsabilii 

comisiilor metodice 

legislație specifică 

ROFUIP, ROI 

proceduri 

operaționale 

instrumente de 

lucru 

Oct.2019-dec 

2020 

 proceduri operaționale  

elaborate și aprobate în CA 

implementarea procedurilor 

în proporție de 80% 

 

2.A7. Implementarea 

Sistemului de Control 

Managerial Intern  

directorul 

coordonatorul 

SCMI 

membrii SCMI 

responsabili 

compartimente 

responsabilii 

comisiilor metodice 

legislație specifică 

proceduri 

portofoliul 

comisiei SCIM 

sept.2019-

iunie 2020 

actualizarea a minimum 5 

proceduri 

implementarea procedurilor 

în proporție de 80% 

implementarea a 10 

standarde 

2.A8. Organizarea unor 

stagii de inițiere a 

responsabilii 

comisiilor 

cadre didactice legislație specifică sept.2019- numărul cadrelor didactice 
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cadrelor didactice 

debutante 

metodice debutante program de 

îndrumare 

materiale 

specifice 

iunie 2020 debutante participante 

numărul 

activităților/participărilor la 

activități 

numărul cadrelor didactice 

debutante înscrise la 

examenul de definitivat 

2.A9. Îndrumarea 

cadrelor didactice în 

pregătirea inspecțiilor 

pentru susținerea 

gradelor didactice 

directorul 

responsabilii 

comisiilor 

metodice 

responsabilul cu 

dezvoltarea 

profesională 

cadrele didactice 

înscrise la examenele 

de obținere a gradelor 

didactice 

legislație specifică 

portofoliul 

responsabilului 

cu formarea 

profesională 

portofoliile 

cadrelor didactice 

exemple de bune 

practici 

registre de 

inspecții 

conform 

graficului ISJ 

promovarea în proporție de 

90% a inspecțiilor curente și 

speciale 

promovarea în proporție de 

80% a examenelor pentru 

obținerea gradelor didactice 

2.A10. Participarea 

personalului unității la 

cursuri de formare în 

specialitate/în domeniul 

specific locului de 

muncă 

directorul 

administratorul 

de patrimoniu 

responsabilul cu 

dezvoltarea 

profesională 

cadre didactice 

personal didactic-

auxiliar 

personal nedidactic 

oferte de cursuri 

de formare ale 

instituțiilot de 

profil 

portofoliul 

responsabilului 

cu dezvoltarea 

conform 

graficului 

instituțiilor 

de formare 

numărul de participanți la 

cursurile de formare 

numărul de credite 

transferabile obținute 

numărul de ore de formare 

profesională  
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profesională 

 

Activități Responsabili Resurse umane Resurse 

materiale și 

financiare 

Termene Indicatori de performanță 

ȚINTA NR. 2: Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei rezultate din identificarea nevoilor de 

educaţie ale comunităţii locale şi a resurselor disponibile 

Opțiunea: Devoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare 

Obiectivul specific: Promovarea unor proiecte care să finanțeze activitățile educaționale realizate în comunitatea locală 

2.A11: Încheierea unui 

acord de parteneriat cu 

autoritățile locale și cu 

agenții economici în 

vederea asigurării forței 

de muncă calificate 

printr-o bună orientare 

profesională a 

absolvenților 

director  profesorul consilier 

școlar 

agenți economici 

din proximitate 

 

dotările existente 

la nivelul unităţii 

sept.-iunie 

2019 

 încheierea unui parteneriat 

de colaborare cu Rostar; 

încheirea a cel puțin două 

parteneriate locale; 

2.A13: Dotarea 

cabinetelor și a 

laboratoarelor existente 

cu materiale, 

consumabile, 

instrumentar  și mobilier 

specific 

director ISJ 

Primăria Bragadiru 

mobilier, 

materiale, 

aparatură, 

consumabile  

sfârșitul 

anului școlar 

identificarea soluțiilor 

administrative și financiare 

necesare achiziționării 

materialelor necesare. 
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Activități Responsabili Resurse umane Resurse 

materiale și 

financiare 

Termene Indicatori de performanță 

ȚINTA NR. 2:Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei rezultate din identificarea nevoilor de 

educaţie ale comunităţii locale şi a resurselor disponibile 

Opțiunea: Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

Obiectivul specific: Constituirea unei rețele de voluntari în vederea derulării de activități educative comune cu grădințe și școli din 

localitarte și din proximitate 

2.A14: Derularea 

programelor din cadrul 

parteneriatelor încheiate 

cu diverși factori sociali, 

prin intermediul 

voluntarilor, în cadrul 

strategiei Naționale de 

Acțiune Comunitară 

Programul: ”SNAC în 

școala noastră” 

directorul 

coordonatorul 

SNAC 

consilierul cu 

proiecte și 

programe 

cadre didactice 

voluntari 

elevi 

părinți 

membri ai 

comunității 

legislația specifică 

OMECTS nr. 

3477/2012 

protocoale de 

colaborare 

grafic de 

desfășutare a 

activităților 

dotările existente 

la nivelul unităţii 

donații 

lunar 

conform 

graficului 

încheierea a minimum 3 

protocoale de colaborare 

crearea unei rețele de cel 

puți 30 de voluntari 

organizarea semestrială de 

activități cu beneficiarii 

 

2.A15: Atragerea 

/implicarea voluntarilor 

în activități educative 

școlare și extrașcolare 

directorul 

coordonatorul 

SNAC 

consilierul cu 

cadre didactice 

voluntari 

elevi 

legislația specifică 

contracte de 

voluntariat 

grafic de 

semestrial crearea unei rețele de min. 

30 de voluntari 

realizarea a cel puțin 5 

activități în Săptămâna 
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proiecte și 

programe 

părinți desfășurare a 

activităților 

donații 

”Școala Altfel” 

2.A16: Încheierea unui 

acord de parteneriat cu 

autoritățile locale și cu 

agenții economici în 

vederea asigurării forței 

de muncă calificate 

printr-o bună orientare 

profesională a 

absolvenților 

director  profesorul consilier 

școlar 

agenți economici 

din proximitate 

 

legislația specifică 

contracte de 

parteneriat 

dotările existente 

la nivelul unităţii 

sept.2019-

iunie 2020 

încheierea unui parteneriat 

de colaborare cu agenţi 

economici din localitate 

 încheirea a cel puțin două 

parteneriate locale; 

 

 

 

 

 

 

 

Ținta strategică nr. 3: Promovarea imaginii şcolii şi afirmarea ei în comunitate 

Obiective:  

 Crearea unei imagini pozitive consistente a școlii la nivelul comunității locale prin implicarea activă a acesteia în viața 
comunității; 
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 Crearea unei imagini distincte între instituțiile de profil, prin reliefarea evenimentelor importante la care participă școala 
pe plan local și regional; 

 Reorganizarea și reabilitarea spațiilor școlare în vederea creării unui climat adecvat desfășurării activităților școlare și 
extrașcolare: 

 Implicarea activă a școlii în viața comunității locale. 
 

Activități Responsabili Resurse umane Resurse 

materiale și 

financiare 

Termene Indicatori de performanță 

ȚINTA NR. 3: Promovarea imaginii şcolii şi afirmarea ei în comunitate 

Opțiunea: Dezvoltare curriculară 

Obiectivul specific: Crearea unei imagini pozitive consistente a școlii la nivelul comunității locale prin implicarea 

activă a acesteia în viața comunității  

3A1: Implicarea școlii în 

proiectele realizate în 

cadrul SNAC prin 

încheierea unor 

parteneriate cu instituții a 

căror beneficieri sunt 

persoane aparținând 

grupurilor dezavantajate 

directorul 

responsabilul cu 

proiecte și 

programe 

coordonatorul 

SNAC 

 

elevi 

persoane/elevi 

aparținând 

grupurilor 

dezavantajate 

cadre didactice 

 

legislație specifică 

parteneriate 

grafice de 

activități 

donații 

noiembrie 

semestrial 

semnarea a cel puțin unui 

Protocol de parteneriat între 

ȘcoalaGimnazială Nr. 1 

Bragadiru și o unitate de 

învățământ special/altă 

instituție pentru persoane 

aparținând grupurilor 

dezavantajate; 

realizarea periodică a unor 

activități de voluntariat cu 

beneficiarii identificați în 

comunitatea locală; 

3A2: Încheierea unui 

acord de parteneriat 

vizând activități în comun 

directorul cadrele didactice 

elevii 

protocol de 

colaborare 

sept.2019-

iunie 2020 

toți elevii de religie otodoxă 

din școală sunt împărtășiți la 

principalele sărbători 
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cu biserica din localitate 

 

preotul orașului donații ale 

bisericii 

religioase și participă la 

serviciile religioase realizate 

de sărbători 

3A3: Angajarea unui 

mediator şcolar de către 

Primăria Bragadiru 

pentru prevenirea 

abandonului şcolar  

directorul reprezentanți ai 

Consiliului Local 

mediator școlar 

salariul de 

mediator școlar, 

conform 

legislației în 

vigoare 

oct.2019-dec. 

2020 

toți copiii de vârstă școlară 

din localitate  beneficiază de 

educație conform 

posibilităților și nevoilor lor 

de dezvoltare în unitățile de 

învățământ din localitate; 

 

Activități Responsabili Resurse umane Resurse 

materiale și 

financiare 

Termene Indicatori de performanță 

ȚINTA NR. 3: Promovarea imaginii şcolii şi afirmarea ei în comunitate 

Opțiunea: Dezvoltarea resurselor umane 

Obiectivul specific: Crearea unei imagini distincte între instituțiile de profil, prin reliefarea evenimentelor 

importante la care participă școala pe plan local și regional 

3A4: Actualizarea 

permanentă a 

informasțiilor difuzate 

prin itnermediul site-ului 

școlii 

directorul 

administrator 

site 

 

cadre didactice legislație specifică 

documentație 

specifică: 

structură, design 

modern, 

informații 

600.00 lei 

sept.2019-

iunie 2020 

actualizarea tuturor datelor 

refetitoare la unitatea 

școlară; 

creșterea cu 50% a 

numărului de vizitatori ai 

site-ului; 
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3A5: Derularea 

programelor din cadrul 

parteneriatelor comune  

încheiate cu diverși factori 

sociali: ONG-uri, unități 

școlare, agenți economici 

directorul 

responsabilul cu 

proiecte și 

programe 

coordonatorul 

SNAC 

 

elevi 

cadre didactice 

părinți 

membri ai 

comunității locale 

 

protocoale de 

parteneriat 

pliante 

donații 

oct. 2019  

mai 2020 

încheierea a cel puțin 1 

parteneriate 

numărul de activități 

realizate în cadrul fiecărui 

parteneriat 

numărul de participanți la 

activități 

Activități Responsabili Resurse umane Resurse 

materiale și 

financiare 

Termene Indicatori de performanță 

ȚINTA NR. 3: Promovarea imaginii şcolii şi afirmarea ei în comunitate 

Opțiunea: Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare 

Obiectivul specific: Reorganizarea și reabilitarea spațiilor școlare în vederea creării unui climat adecvat 

desfășurării activităților școlare și extrașcolare  

3A6: Ameliorarea și 

modernizarea aspectului 

estetic al spațiului de 

învățământ prin 

realizarea unui design 

personalizat 

directorul 

responsabilul cu 

proiecte și 

programe 

 

cadre didactice elemente de 

design 

personalizat 

panouri, aviziere 

 

sept.2019-oct. 

2020 

aspect ergonomic și 

ambiental corespunzător 

afișarea viziunii și misiunii 

școlii 

existența unor spații pentru 

afișarea produselor 

activităților elevilor 

3A7: Asigurarea 

transportului zilnic al 

directorul reprezentanți ai legislație în sept.2019-  toți copiii de vârstă școlară 

din localitate  au acces zilnic 
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elevilor către și de la 

școală 

Consiliului Local 

 

domeniu 

șofer 

microbuz 

iunie 2020 la transport gratuit către și 

de la școală 

dotarea cu încă două 

microbuze şcolare 

 

Activități Responsabili Resurse umane Resurse 

materiale și 

financiare 

Termene Indicatori de performanță 

ȚINTA NR. 3: Promovarea imaginii şcolii şi afirmarea ei în comunitate 

Opțiunea: Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

Obiectivul specific: Implicarea activă a școlii în viața comunității locale  

3A8: Implicarea școlii în 

proiectele realizate în 

cadrul SNAC prin 

încheierea unor 

parteneriate cu instituții a 

căror beneficieri sunt 

persoane aparținând 

grupurilor dezavantajate 

directorul 

responsabilul cu 

proiecte și 

programe 

coordonatorul 

SNAC 

 

elevi 

persoane/elevi 

aparținând 

grupurilor 

dezavantajate 

cadre didactice 

 

legislație specifică 

parteneriate 

grafice de 

activități 

donații 

Noiembrie 

semestrial 

semnarea a cel puțin unui 

protocol de parteneriat între 

ȘcoalaGimnazială Nr. 1 

Bragadiru și o unitate de 

învățământ special/altă 

instituție pentru persoane 

aparținând grupurilor 

dezavantajate; 

realizarea periodică a unor 

activități de voluntariat cu 

beneficiarii identificați în 

comunitatea locală; 

 

MONITORIZARE ȘI EVALUARE 
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Diagrama GANTT 

Domeniu 
funcțional  

Activităţi Perioada de derulare Responsabili Instrumente 
de 

monitorizare 
şi evaluare 

sept. oct. noi. dec. ian. febr. mart. apr. mai iun. iul.-
aug. 

1.Dezvoltare 
curriculară 

1A1            directorul 

CA 

responsabilii 

comisiilor 

metodice 

responsabilul 

cu proiecte și 

programe 

responsabilul 

SNAC 

administratorul 

contabilul 

 

CDS aprobate 

documente de 

proiectare 

curriculară 

rapoarte de 

activitate 

portofolii 

 

1A2            

1A3            

1A4            

1A5            

1A6            

2A1            

2A2            

2A3            

3A1            

3A2            

3A3            

2.Dezvoltarea 

resurselor umane 

1A7            directorul 

CA 

coordonatorul 

CEAC 

coordonatorul 

SCMI 

responsabilul 

cu dezvoltarea 

profesi0nală 

responsabilii de 

asistențe la ore 

analiza 

rapoartelor de 

activitate 

analiza 

produselor 

activității 

procese-verbale 

chestionarul 

1A8            

1A9            

1A10            

2A4            

2A5            

2A6            

2A7            
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2A8            compartimante 

responsabilii de 

comisii 

reprezentant 

părinți 

 

2A9            

2A10            

3A4            

3A5            

3.Dezvoltarea bazei 

materiale şi 

atragerea de 

resurse financiare 

1A11            directorul 

CA 

responsabilii 

comisiilor 

metodice 

administratorul 

contabilul 

 

analiza 

utilizării 

bugetului 

analiza 

rapoartelor de 

activitate 

analiza 

produselor 

activității  

1A12            

1A13            

1A14            

2A11            

2A12            

2A13            

3A6            

3A7            

4.Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

1A15            directorul 

CA 

coordonator 

SNAC 

responsabili 

comisii 

metodice 

 

analiza 

utilizării 

bugetului 

analiza 

rapoartelor de 

activitate 

analiza 

produselor 

activității  

1A16            

1A17            

2A14            

2A15            

2A16            

3A8            
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