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                                                                                                                                  Deviza școlii: Fii schimbarea pe care vrei s-o vezi in lume! (Mahatma Gandhi) 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                    ŢINTE STRATEGICE  ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOD 

    1.Asigurarea condiţiilor optime de studiu necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate, care să favorizeze performanța și incluziunea; 

    2.Perfecționarea şi eficentizarea activității manageriale pentru crearea de pârghii adecvate pentru dezvoltarea cognitivă, emoțională, socială a elevilor ; 

    3.Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice, dezvoltarea competenţelor privind utilizarea tehnologiilor moderne de învățare și comunicare; 

    4.Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene.  

    5.Completarea, diversificarea, îmbunătăţirea resurselor materiale şi financiare pentru alinierea spațiului școlar la standardele actuale 
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I.OPERAŢIONALIZAREA ŢINTEI NR.1 din PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ: Asigurarea condiţiilor optime de studiu necesare desfăşurării unui învăţământ de 

calitate, care să favorizeze performanța și incluziunea 

OBIECTIV STRATEGIC :  SCOLARIZAREA ṢI ASIGURAREA ACCESULUI LA O EDUCŢIE DE CALITATE TUTUROR CATEGORIILOR DE ELEVI 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

I.1. Reducerea absenteismului la nivelul unităţii de învăţământ 

 

 

I.1.1. Diminuarea numărului de elevi aflaţi în situaţie de absenteism la cel mult 2 elevi 

în învăţământul primar şi secundar inferior  

I.1.2. Eliminarea abandonului şcolar la nivelul învăţământului primar şi secundar 

inferior  

 

 

NR.CRT. ACŢIUNI TERMENE RESURSE RESPONSABILI INDICATOR DE 

VERIFICARE 

MIJLOACE DE VERIFICARE 

1. Derularea  parteneriatelor la nivel local 

şcoală – familie - elev, 

şcoală-autorităţi locale privind 

responsabilităţile pe linia asigurării 

succesului şcolar şi a unei frecvenţe 

corespunzătoare 

Permanent Cadre didactice  

Părinţi 

Autorităţi locale 

Mijloace de 

comunicare  

Director 

Director adjunct 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

Consilieri educativ 

Derularea a cel puţin 2 

parteneriat ( Protocol de 

colaborare cu unitatea 

administrativ teritorială, 

Parteneriat şcoală-

familie)  

0% abandon școlar 

Acordurile de 

Parteneriat; 

Procese verbale  

 

 

 

 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOD 

 Str.Brasovului  nr.343 ,cod 507015–Bod, ROMANIA –Telefon: +(04)(0268)283219/402– Fax. + (40) (0268)283219/402 
 Email: contact@scoalabod.ro 

 

2 Monitorizarea desfăşurării de activităţi 

atractive, extracurriculare, adecvate 

nevoilor reale ale elevilor, pentru 

creşterea motivaţiei de învăţare 

Permanent Cadre didactice  

Plan de activitati 

Resurse materiale 

corespunzătoare 

nevoilor  

Director 

Director adjunct 

Consilier educativ 

Utilizarea strategiilor 

didactice moderne, a 

metodelor nonformale de 

către cel puţin 70% dintre 

cadrele didactice din 

şcoală 

Analiza produselor 

activităţii elevilor ; 

Instrumente de monitorizare 

(fişă de observare, raport 

scris etc.) 

 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

I.2. Dezvoltarea serviciilor de asistenţă educaţională pentru 

copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

I.2.1. Înregistrarea unui progres în ceea ce priveşte achiziţiile de bază şi capacitatea de 

relaţionare cu ceilalţi, pentru cel puţin 75% din numărul elevilor cu CES incluşi în unitatea 

de învăţământ. 

 

NR.C

RT. 

ACŢIUNI TERMENE RESURSE RESPONSABILI INDICATOR DE 

VERIFICARE 

MIJLOACE DE VERIFICARE 

 

1. Sprijinirea acţiunii de adaptare 

curriculară, respectiv de elaborare 

a unor planuri educaţionale 

individuale pentru învăţare şi 

evaluare diferenţiată, pentru elevii 

cu dificultăţi de învăţare/ cerinţe 

educaţionale special 

2018-2019 Cadre didactice  

Profesor de sprijin 

Curriculum 

adaptat pentru 

copii cu CES 

 Programe școlare 

adaptate/ 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

Profesorul itinerant 

Consilier şcolar 

Director adjunct 

Cel putin 75% din 

cadrele didactice sa 

lucreze diferenţiat cu 

copii cu CES 

 

Planuri de intervenţie personalizată 

Fişe lucru differentiate 
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flexibilizate pentru 

elevii cu cerințe 

educaționale 

speciale integrați 

în învățământul 

de masă 

 

 

2. Implicarea in activităţi de grup a 

copiilor cu CES la orele de 

Consiliere și orientare (dezbateri , 

joc de rol , etc .) 

2018-2019   Diriginți 

Profesor itinerant 

Consilier școlar 

Plan de activităţi  

 

Profesor itinerant 

Comisia diriginţi  

Director adjunct 

 

Integrarea copiilor in 

clasa de elevi 

Planul activităților de grup 

Planuri de lecţie 

 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

 I.3. Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la examenele naţionale, la 

concursuri şi olimpiade 

I.3.1 Creşterea cu 25-30 % a numărului de note mai mari decât 5 la evaluarea naţională faţă 

de anul şcolar 2017- 2018 

I.3.2.  Creşterea cu cel puțin 50 % a numărului de premii la concursurile / olimpiadele şcolare 
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NR. 

CRT. 

ACŢIUNI TERMENE RESURSE RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE MIJLOACE DE VERIFICARE 

1 Asigurarea organizării şi 

desfăşurării simulărilor, 

examenelor / testărilor de la 

nivel național 

Conform 

calendarului 

Cadre didactice  

Documente MEN , 

ISJ  

Cadre didactice  

Director 

Director adjunct 

Coordonator 

CEAC 

Responsabili 

Comisie examene 

85% progres prin calitatea 

orelor de pregătire 

suplimentară, a temelor 

pentru acasă. 

 

Asistențe la orele de pregătire 

suplimentară ; 

Fişe de observare a lecţiei 

2. Selecţia elevilor capabili de 

performanţă, pentru formarea 

grupelor de elevi participante 

la olimpiade / concursuri 

scolare şi pregătirea acestora 

pentru olimpiade/concursuri  

Conform 

graficelor  

Cadre didactice 

Programe pentru 

olimpiada/concursuri 

Variante de subiecte  

Director adjunct 

Cadrele didactice de 

specialitate 

Cel putin 5 elevi care participa 

la   

olimpiade / concursuri şcolare 

la nivel judetean  

Liste de selectie la mapele 

comisiilor metodice 

Program de pregătire 

Liste de prezenţă 

Premii / Diplome  
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OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

 I.4.Creşterea interesului elevilor pentru educaţie, prin 

implementarea unui program coerent de activităţi formale şi 

nonformale 

 

I.4.1. Participarea a cel puţin 80 % din numărul preşcolarilor / elevilor la activităţile educative cu 

caracter extraşcolar 

I.4.2. Diminuarea situaţiilor de violenţă din unitatea şcolara cu cel puţin 75 % faţă de anul şcolar 

trecut 

 

NR. 

CRT. 

ACŢIUNI TERMENE RESURSE RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE MIJLOACE DE VERIFICARE 

1. Elaborarea proiectului 

activităţilor extracurriculare şi 

al concursurilor scolare, la 

nivel de unitate 

30 

Septembrie 

2018 

Cadre didactice 

Plan de activităţi 

 

Director adjunct 

Consilier educativ 

4 activități de tip serbare 

școlară 

2 excursii tematice 

Câte un concurs/ 

olimpiadă per disciplină 

Planuri de activităţi 

Plan de excursii 

Fotografii 

2. Iniţierea unor cercuri 

ştiinţifice şi tehnico-aplicative: 

Cerc de lectură,  istorie, 

chimie, arte plastice, 

matematică și TIC 

Conform 

planificărilor 

Cadre didactice  

Soft educaţional 

Materiale 

corespunzătoare 

Director adjunct  

Consilier educativ 

Cadre didactice  

 

80% elevi interesați care 

frecventează cercurile. 

Programe de activităţi 

Procese verbale 

Prezența la cursuri 

Documente ştiinţifice  

Produse ale actvităţilor 
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2. Elaborarea şi implementarea 

unor programe şi proiecte 

privind îmbunătăţirea 

disciplinei şcolare, a 

activităţii de combatere şi de 

prevenire a delincvenţei 

juvenile, a abaterilor 

comportamentale timpurii, 

în colaborare cu instituţiile 

locale / judeţene 

2018-2019 Cadre didactice 

Plan de activități 

 

 

Director 

Director adjunct 

Cadre didactice 

Asigurarea colaborarii cu Postul 

de Politie 

Colaborare cu DGASPC Brasov  

Protocol de colaborare 

Programe specifice 

3 Continuarea proiectului Să 

lăsăm corigentă violenţa in 

şcoala ! 

2018-2019 Cadre didactice  

Elevii claselor 

gimnaziale din şcoala 

şi din alte şcoli 

Director adjunct  

Profesor biologie  

Absenţa actelor de violenţă la 

nivel de unitate 

Rapoarte ale activitatilor  

Fotografii  

Produse ale activităţilor  

Liste de  participare ale elevilor 

 

OBIECTIV SPECIFIC  INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

I.5. Îmbunătăţirea accesului egal şi universal la educaţie de I.5.1. Crearea condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie în toate corpurile de clădire 

ale şcolii. 
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calitate la nivelul învăţământului obligatoriu I. 5.2. Participarea a 75% dintre elevi și preșcolari la ateliere de vară 

 

NR. 

CRT. 

ACŢIUNI TERMENE RESURSE RESPONSABILI INDICATOR DE 

VERIFICARE 

MIJLOACE DE VERIFICARE 

1. Monitorizarea 

utilizării soft-urilor 

educaţionale, în 

procesul de 

predare-învăţare-

evaluare 

Permanent Cadre didactice  

Soft educational  

 

Director adjunct 

Responsabilii 

comisiilor metodice  

 

Minim 75% dintre 

cadrele didactice 

folosesc softuri 

educaționale 

Planificările calendaristice 

Graficul utilizării laboratorului de informatică 

 

2. Organizarea unor 

„Ateliere de vară”in 

regim de voluntariat 

cu copiii care nu au 

frecventat sau nu 

frecventează cu 

regularitate grădiniţa 

şi care urmează a 

se înscrie în clasa 

pregătitoare 

 

Iunie-iulie 

2019 

 

Cadre didactice inv. 

Preşcolar 

Consilier şcolar  

Parinţi  

Copii de varsta 

prescolara 

Planuri de activitati 

Materiale de lucru 

Director adjunct 

Cadrele didactice din 

înv. Preşcolar 

Consilier şcolar 

Comisia CEAC 

Desfăşurarea a cel 

puţin a unui atelier de 

vară cu tipuri de 

activitati specifice 

varstei : pictura, 

creatie , joc 

 

Listele cu copiii participanţi la atelierele de vară 

Grafic desfasurare a activitatilor din cadrul 

atelierului 
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II.OPERAŢIONALIZAREA ŢINTEI NR. 2 din PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUTIONAL: Perfecționarea şi eficentizarea activității manageriale  

OBIECTIV STRATEGIC: DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR STATEGICE ȘI OPERAȚIONALE ALE INSTITUŢIEI 

 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

II.1. Aplicarea prevederilor legislative în vigoare în învăţământul preuniversitar II.1.1. Respectarea prevederilor legislative de către toate compartimentele. 

CONSOLIDAREA CAPACITĂ 

NR. 

CRT. 

ACŢIUNI TERMENE RESURSE  RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE MIJLOACE DE VERIFICARE 

1. Organizarea, coordonarea, 

reglementarea şi controlul 

circulaţiei informaţiei la nivelul 

tuturor structurilor din cadrul şcolii prin 

transmiterea informaţiilor de interes pentru 

şcoli şi cadre didactice pe mail-ul şcolii, 

postarea la aviziere,organizarea de 

dezbateri la nivelul comisiilor metodice, în 

cadrul întâlnirilor cu responsabilii comisiilor 

metodice. 

 

2018-2019 Toate cadrele 

didactice  

Mijloace de 

informare 

diversificate 

Director 

Director adjunct 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

Consilier educativ 

Transmiterea în timp util a 

informaţiilor de interes 

pentru toate structurile din 

cadrul şcolii cu 

personalitate juridică. 

Mail-ul şcolii pentru  

cadrele didactice 

Avizere 

Procese verbale de 

informare 
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OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

II.2. Îmbunătăţirea activităţii consiliului de administraţie din 

instituţia de învăţământ în vederea asigurării unui management 

eficient al unităţii  şcolare 

II.2.1. Participarea a cel puțin 2 membri din CA la cursuri de formare specifice 

GEMENT ED 

NR. 

CRT. 

ACŢIUNI TERMENE RESURSE RESPONSABILI INDICATOR DE 

VERIFICARE 

MIJLOACE DE VERIFICARE 

1. Aplicarea achiziţiilor 

dobândite prin cursuri de formare  în  

vederea creşterii calităţii activităţii în 

unitatea de învăţământ . 

2018-

2019 

Cadre didactice 

membre CA 

Oferta cursuri 

formare 

Director 

Director adjunct 

Practicarea unui 

management eficient 

 

Rapoarte scrise /instrumente de 

monitorizare 

Adeverințe / certificate 
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III.OPERATIONALIZAREA TINTEI NR. 3 DIN PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA: Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice, dezvoltarea 

competenţelor privind utilizarea tehnologiilor moderne de învățare și comunicare 

   OBIECTIV STRATEGIC :CRESTEREA GRADULUI DE EFICIENŢĂ A ACTULUI EDUCATIONAL  

 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

III.1. Îmbunătăţirea procesului instructive educativ III.1.1. Participarea a cel putin 70% din personalul didactic și didactic auxiliar la cursuri de 

perfectionare  

III.1.2. Cel putin 2 cadre didactice se inscriu pentru obtinerea gradelor didactice  

NR. 

CRT. 

ACŢIUNI TERMENE   RESURSE RESPONSABILI 

 

 

INDICATORI DE VERIFICARE MIJLOACE DE VERIFICARE  

 

1 

 

 

 

Participarea personalului 

didactic si didactic auxiliar la 

cursuri de perfectionare 

Conform 

graficului de 

desfăşurare  

Personal 

didactic de 

predare si 

auxiliar 

Oferte de 

cursuri de 

perfectionare  

Director 

Director adjunct 

Responsabil 

perfecţionare 

70% perfecționare în 

domeniul TIC, managementul 

clasei de elevi, resurse 

educaționale deschise 

Adeverinţe participare la cursuri de 

formare /certificate de competenţe 
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IV.OPERAŢIONALIZAREA ŢINTEI NR.4 din PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA: Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi 

parteneriate locale, naţionale şi europene.   

OBIECTIV STRATEGIC: CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE ELIGIBILITATE A ŞCOLII ÎN PROIECTE LOCALE,  NAŢIONALE ŞI EUROPENE PRIN IMPLICAREA SI INCURAJAREA 

PARTICIPĂRII CADRELOR DIDACTICE ŞI ELEVILOR  

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

IV.1. Îmbunătăţirea competenţelor de elaborare/scriere/ 

implementarea de proiecte educaționale și accesarea programelor 

europene 

IV. 1.1. Realizarea a cel putin un proiect european Erasmul+ KA1. 

IV.1.2. Realizarea unor parteneriate între unitatea scolară, autorităţi locale, ONG-uri, firme 

private etc. În vederea elaborării/implementării unor proiecte incluse în calendarul 

național 

 

 

 

 

2 

Participarea la consfătuiri, 

cercuri pedagogice 

Conform 

graficului 

Cadre didactice  

Informatii 

despre 

desfăşurarea 

cercurilor 

pedagogice si a 

programelor de 

consfătuire 

Director  

Director adjunct  

Toate cadrele didactice 

participă la cercuri si 

consfatuiri 

 

 

 

Lista prezenţăconsfătuiri /cercuri 

pedagogice 

3 Inscrierea cadrelor didactice 

pentru obţinerea gradelor  

Conform 

graficului  

Cadre didactice  

Metodologie de 

obţinere a 

gradelor  

Director  

Director adjunct  

Cel putin doua cadre didactice 

se inscriu pentru obtinerea  

gradelor    

Dosare inscriere 

Rapoarte / procese verbale 
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NR. 

CRT. 

ACŢIUNI TERMENE RESURSE RESPONSABILI INDICATOR DE 

VERIFICARE 

MIJLOACE DE VERIFICARE 

1. Participarea la sesiuni de formare 

pe tema managementului de 

proiect, în cadrul unui program de 

formare avizat de MEN, în scopul 

accesării programelor europene  

2018-

2019 

Cadre didactice  

Oferta de formare 

in cadrul 

programelor 

europene  

 

Responsabilul cu proiecte si 

programe europene 

Consilier educativ 

Participarea a cel putin 

2 cadre didactice la 

sesiuni de formare 

Adeverinte de participare 

 

2. Scrierea de proiecte europene 2018-

2019 

Cadre didactice  

 

Directori 

Responsabil proiecte europene 

Cel puțin 1 proiect KA1 Implementarea proiectului 

3. Parteneriat cu Colegiul tehnic Țara 

Bârsei, Prejmer 

Parteneriat cu muzeul Casa 

Mureșenilor 

Parteneriat cu Expoziții călătoare  

Când este 

cazul 

Cadre didactice  

Asociatii /institutii  

Părinți 

Director 

Director adj. 

Consilier educativ 

 

Cel puțin 3 colaborări. 

 

Parteneriate realizate 

Produse ale activității 
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OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

IV.2. Dezvoltarea relației cu comunitatea IV.2.1. Realizarea a cel putin 2  parteneriate între unitatea scolara, autorităţi locale, unitati scolare 

judetene, Comitetul reprezentativ al parintilor etc. în vederea elaborării/implementării unor 

proiecte pentru eficientizarea relatiilor de comunicare  

IV.2.2 Realizarea a cel putin 2 activitati de implicare a comunității in procesul educational 

IV. 2.3. Reluarea programului Școala părinților 

IV.2.4. Reînființarea Asociației părinților 

 

NR. 

CRT. 

ACŢIUNI TERMENE RESURSE RESPONSABIL INDICATOR DE 

VERIFICARE 

MIJLOACE DE VERIFICARE 

1. Organizarea zilei școlii 25 mai 2019 Cadre didactice 

Consiliul parintilor  

Orar de desfasurare 

a activitatilor 

Consilier educativ Minim 6 ore deschise; 

Program artistic și 

sportiv 

 

Arhiva foto/Rapoarte /Produse ale 

activitatilor 

2 Continuarea parteneriatelor 

educaționale inițiate în anul 

școlar trecut și inițierea altora cu 

instituții sau școli din alte 

localități. 

Colaborarea cu instituțiile locale: 

Poliție, Primărie, Biserică, 

Permanent  Cadre didactice  

Parteneriate  

Reprezentanți ai 

instituțiilor locale 

Director adj. 

Consilier educativ 

Creșterea cu 50% a 

numărului de 

parteneriate față de 

anul trecut: Câte 1 

proiect de colaborare cu 

Dacia Plant, Poliția, 

Biserica ortodoxă și 

comisia pentru cultură și 

Parteneriate derulate 

Activități comune cu instituțiile 

partenere. 
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Cabinete medicale, Pompieri. educație a Primăriei. 

3 Continuarea proiectului 

,,Cubulețele de zahăr”. 

Octombrie-

noiembrie 

2018 

Cadre didactice 

Elevi 

 

Director adjunct 

Consilier educativ 

Coordonator revistă 

75% cadre ale școlii – 

autori în revistă 

Diseminare 

Folosirea ei la clasă 

4 Înființarea Asociației de părinți 

pentru acordarea de sprijin 

financiar și uman 

Decembrie 

2018 

Cadre didactice 

Părinți 

 

Director 

Director adj. 

Consilier educativ 

Părinți 

Atragere de donație/ 

sponsorizare 

Activități de premiere 

Documente de înființare 

5 Menţinerea unei legături 

permanente cu părinţii sau 

tutorii legali utilizând toate 

canalele şi formele de 

comunicare existente 

Întâlniri formale 

Întâlniri non-formale: grupul 

tăticilor meșteri, grupul 

mămicilor gospodine 

 

Permanent Consilier educativ 

Diriginți 

Părinți 

Forme diferite de 

comunicare : mesaj 

scris, poştă 

electronica, aplicaţii 

ca facebook , whats 

app,etc. 

Directori 

Consilier educativ 

Profesorii diriginţi 

Consiliul părinților 

Cresterea gradului de  

implicare al parintilor in 

activitatea educativă. 

75% părinți implicați 

activ în activități de 

grădinărit, meșterit, 

ingeniozitate culinară, 

de bricolaj. 

Procese verbale de la ședințele cu 

părinții/Caietele profesorilor 

diriginţi de evidenţă a prezenţei 

părinţilor/ informaţii transmise 

prin surse variate / Produse ale 

activitatilor realizate cu implicarea 

parintilor 

6 Reluarea programului Școala 

părinților pentru imbunătăţirea 

relaţiilor şcoală-familie , familie-

copii, prin colaborarea cu 

Conform 

unui grafic 

Cadre didactice  

Parinţi  

Director  

Director adjunct  

Parteneriate cu cel puţin 

3 instituţii  

Parteneriate 

Procese verbale 
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diverse instituţii : Tribunalul 

pentru minori si familie  Brasov , 

DGASPC Brasov , Biserica, 

Asociaţia Micu Bogdan , 

Asociaţia Dincolo de nori, etc. 

Consilier şcolar  

Instituţii 

 

 

Seminarii 

Fotografii 

Produse din cadrul activităţilor 

Chestionare de satisfacţie a 

beneficiarilor 

 

 

V.OPERAŢIONALIZAREA ŢINTEI NR.5 din PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA: Completarea, diversificarea, îmbunătăţirea resurselor materiale şi financiare 

pentru alinierea spațiului școlar la  standardele actuale 

OBIECTIV STRATEGIC: ASIGURAREA RESURSELOR  NECESARE BUNEI DESFĂȘURĂRI A PROCESULUI INTRUCTIV-EDUCATIV 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

V.1. Imbunătățirea bazei materiale 

 

V.1.1. Realizarea unor mijloace fizice  de petrecere placuta a timpului liber/de relaxare 

V.1.2. Recondiționarea a cel putin 50% din baza materială a fiecarei clase cu sprijinul Primăriei 

V. 1.3. Modernizarea laboratoarelor de informatică prin proiecte/ sprijin de la Primărie 

NR 

CRT. 

ACȚIUNI  TERMENE RESURSE RESPONSABILI INDICATORI DE 

VERIFICARE 

MIJLOACE DE VERIFICARE 

1 Îngrijirea curţii şcolii 

 

Conform 

graficului 

Diriginţi 

Cadre didactice  

Graficul de planificare a 

Director 

Director adjunct 

Administratorul de 

6 bănci amplasate în 

cele 3 corpuri de 

clădire ale școlii 

Revopsirea 

Procese verbale  

Fotografii 
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activităților 

Materiale: paleți, vopsea, flori, 

cauciucuri 

patrimoniu cauciucurilor 

 

 

2 Activităti de  de educatie 

ecologică 

Întreținerea pomilor, plantare 

de flori, amenajarea unei 

gradini de legume/ geodom 

Conform 

graficului 

Diriginţi 

Cadre didactice  

Plante  

Director 

Director adjunct 

Administratorul de 

patrimoniu 

O oră/ 

săptămână/clasă 

curățirea curții școlii/ 

îngrijirea pomilor. 

Graficul de planificare a 

activităților 

Spatiul verde amenajat  

Gradina de legume/geodom 

 

3 Recondiționarea bancilor,  

scaunelor, dulapurilor 

vopsire/reparații  

Conform unei 

planificări 

Muncitorii 

Reprezentanti ai parinților  

Elevii gimnaziu  

Vopsea  

Materiale de reparatii  

Director adjunct 

Administrator 

patrimoniu 

Cel putin 10 bănci din 

fiecare clasă sunt 

recondiționate  

Produsele realizate  

Procese verbale  

Fotografii 

4 Modernizarea laboratorului 

de informatică prin 

achizitionarea de calculatoare 

noi si repararea celor 

existente care nu sunt 

funcţionale  

2018-2019 Firme de mentenanţă IT  

Părinţi  

Donaţii  

Sponsorizări 

 

 

Director  

Director adjunct 

Cel putin 3 

calculatoare noi şi 3 

reparate in fiecare 

laborator 

Număr de calculatoare vechi  

funcţionale / număr de 

calculatoare noi 

 

 




