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Planul de Dezvoltare Instituțională reprezintă documentul de prognoză
prin care se asigură fundamentarea, elaborarea și aplicarea strategiei
pe termen lung pentru dezvoltarea și modernizarea, sub toate aspectele,
a Școlii Gimnaziale Lețcani și a unităților fără personalitate juridică
arondate acesteia. Documentul cuprinde o succintă prezentarea a
principalelor momente, evenimente și personalități care au marcat
istoria de 155 de ani învățământului local și asupra devenirii școlilor
și grădinițelor din Comuna Lețcani, starea lor actuală și analiza de
nevoi din perspectiva mediului intern și a celui extern, conturarea unei
viziuni asupra educației, cu deschidere spre noile orizonturi ale lumii
de mâine, formularea misiunii și a obiectivelor privind dezvoltarea în
următorii cinci ani, cu planificarea activităților, identificarea
resurselor, stabilirea modalităților, criteriilor și standardelor de
evaluare, cu indicatorii de performanță și termenele de realizare
corespunzători/corespunzătoare.
Dezvoltarea instituțională astfel concepută și proiectată răspunde
imensei nevoi de educație resimțite la nivelul comunității, din
perspectiva împlinirii idealului educaţional şi a finalităţilor sistemului
românesc de învăţământ, aşa cum sunt ele definite prin legislaţia în
vigoare, prin programul de guvernare şi normele Uniunii Europene
aplicabile domeniului educaţiei, în condiţiile specifice (economice,
sociale, culturale etc.) ale Comunei Leţcani.
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I. Prezentarea Școlii Gimnaziale Lețcani
I.1. Momente/evenimente de referință și personalități care au marcat
dezvoltarea învățământului local și au contribuit la formarea și afirmarea Școlii
Gimnaziale Lețcani de azi
Odiseea de 155 de ani a învățământului instituționalizat din spațiul socialeconomic, politico-administrativ și cultural al comunei noastre ni se înfățișează ca o
călătorie plină de peripeții, de riscuri, de obstacole și de pericole, pe o mare care de
foarte puține ori și pentru durate scurte de timp a fost liniștită. În această călătorie
pe care au făcut-o cel mai adesea împreună, școlile și grădinițele din Lețcani,
Cogeasca, Bogonos, Cucuteni și Avicola/Căprița, împreună cu oamenii lor, au trăit
experiențe, au înregistrat momente și au pregătit, au determinat și au participat
direct la evenimente care le-au marcat decisiv calea pe care aveau să se înscrie și cel
mai adesea le-au ușurat lupta cu valurile întâmplării. Reconstituirea începuturilor
și

a evoluțiilor fiecăreia dintre școlile sau grădinițele care formează Școala

Gimnazială Lețcani de azi și o prezentare sintetică a procesului de integrare a
acestora într-o singură unitate cu personalitate juridică se găsesc în lucrarea
monografică, în curs de publicare, intitulată Școala, familia, comunitatea și viața
(Odiseea de 155 de ani a învățământului instituționalizat din Comuna Lețcani). În
acest document managerial ne rezumăm la prezentarea momentelor/evenimentelor
și a personalităților de referință din istoria învățământului local, respectiv:
1865 - este înființată, în baza Legii instrucțiunii publice 1150, promulgată de Al. I
Cuza la data de 25 noiembrie 1864, Școala Cucuteni, prima dintre instituțiile de
învățământ care intră astăzi în componența Școlii Gimnaziale Lețcani. Primul
învățător al Școlii din Cucuteni și din întreaga comună de azi, numit titular în luna
martie a aceluiași an, a fost Vâlcu Cucu;
1886 - își începe activitatea școala din Satul Cogeasca Veche, avându-l ca
învățător, pentru o scurtă perioadă de timp, pe preotul Petru Arbore, căruia, din
1889, i-a urmat învățătorul Constantin Popa, adevăratul întemeietor al acestei
instituții;
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1889 - anul în care, potrivit informațiilor preluate din unele schițe monografice
întocmite de foști învățători/profesori/directori, a fost înființată școala din Lețcani,
care, după cum rezultă din puținele informații pe care le avem despre acea perioadă,
a fost la început o școală de cătun, care nu avea dreptul la un învățător titular propriu,
ceea ce ne face să lansăm ipoteza că învățătorul Constantin Popa, de la Cogeasca, avea
în grijă și a jucat un rol important și în ce privește înființarea Școlii Lețcani;
1917 - își începe activitatea școala din Satul Bogonos;
1925 - ia naștere Comuna Lețcani și se începe aplicarea Legii învățământului
primar și supraprimar, inițiată de către ministrul Constantin Angelescu, în baza
căreia va începe trecerea treptată la învățământul de șapte clase la școlile din Lețcani
și Cogeasca. Comuna Cucuteni se menține ca unitate administrativ-teritorială, iar
școala din satul de centru își continuă activitatea în cadrul acesteia, păstrând
legăturile cu cele din nou-înființata comună Lețcani. Avându-l ca director pe
renumitul învățător Gavril Mihăilescu, Școala Lețcani începe să se afirme și să fie
percepută ca școală coordonatoare, aici fiind organizate, de regulă, întâlnirile
revizorilor școlari cu învățătorii/directorii școlilor din zonă;
1938 - la conducerea Școlii Lețcani este numit învățătorul Ioan Argint, iar la
Școala Cogeasca este numit învățătorul Dumitru Grigoraș, două personalități de
marcă ale învățământului din Comuna Lețcani de la jumătatea secolului trecut;
1948 - Satul Cucuteni este integrat în Comuna Lețcani; școlile Lețcani, Cogeasca
și Cucuteni revin la învățământul obligatoriu de patru ani, conform decretului
175/1948 privind reforma învățământului;
1948 - se înființează grădinița din Lețcani; grădinița din Cogeasca se înființează
în 1949, iar grădinița de la Cucuteni se înființează în 1950;
1956-1957 - școlile din Lețcani și Cogeasca încep trecerea la învățământul
obligatoriu de șapte clase și, ulterior, din 1961, la cel de opt ani; la Școala Cucuteni
primele clase de gimnaziu sunt înființate prin 1965, iar școala din Bogonos și școala
de la Căprița, înființată la începutul deceniului al șaptelea, continuă să funcționeze
numai cu clasele I-IV, în regim simultan;
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În deceniul al șaptelea și în primii ani ai celui următor, pe fondul creșterii fără
precedent a populației școlare, sunt construite clădirile cu câte cinci săli de clasă,
cancelarii etc. de la Lețcani, Cucuteni și Cogeasca, baza materială a învățământului
din comună cunoscând o îmbunătățire substanțială;
1973-1974 - se inființează clasele a IX-a și a X-a la Școala Lețcani, care, odată cu
aplicarea Legii învățământului nr.28/1978, dobândește oficial statutul de școală
coordonatorare și funcționează cu prima treaptă de liceu; Școala Cogeasca va
funcționa cu prima treaptă de liceu între 1982 și 1990, când se revine de fapt la
vechea structură a sistemului nostru de învățământ;
1982 - se termină lucrările de execuție și are loc inaugurarea primului local
propriu al Grădiniței Lețcani, construit și dotat de către fosta C.A.P. Lețcani. În 1992,
comisia de lichidare constituită în baza Legii 18/1991 a hotărât vânzarea acesteia la
licitație, dar a fost salvată prin intervenția fermă a directorului școlii, cu sprijinul
educatoarelor și al celor mai mulți dintre foștii membri ai fostei C.A.P. Lețcani;
1982 - se finalizează lucrările la clădirea construită de către fosta Întreprindere
Avicola de Stat Iași pentru învățământul preșcolar și primar și se înființează
Grădinița cu program săptămânal/normal de la Avicola-Căprița. Pentru ca imobilul
să fie salvat de la vânzarea inițiată de conducerea postdecembristă a unității și
integrat în domeniul public (ca parte a bazei didactico-materiale a învățământului),
primarul comunei și I.S.J. Iași au fost nevoiți să promoveze acțiune în instanță,
procesul durând peste cinci ani;
1984 - se începe turnarea temeliei pentru clădirea cu etaj a Școlii Lețcani, dar
lucrările sunt imediat sistate deoarece investiția nu avea documentație tehnicoeconomică, nu era aprobată de autoritățile vremii și nu avea asigurată nici un fel de
finanțare;
1986 - este numit director al Școlii Lețcani și director coordonator al unităților de
învățământ din comună profesorul Ovidiu Ursache, care, după prezentarea
concluziilor brigăzii complexe de control a I.S.J. Iași, în decembrie 1986, lansează
Programul de reconstrucție și modernizare a bazei materiale și de dezvoltare pe toate
planurile a învățământului din Comuna Lețcani; deși finanțarea de la buget a
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obiectivelor social-culturale era blocată, cu înțelegerea și sprijinul autorităților
locale sau județene și al fostelor unități economice din comună (C.A.P și I.Av.S.) sunt
reluate lucrările de construire a școlii noi;

1990-17 ianuarie - are loc alegerea prin votul secret al tuturor cadrelor didactice
din comună și al reprezentanților elevilor a primei conduceri postdecembriste a
Școlii Coordonatoare Lețcani; cu votul secret a peste 90% dintre participanți,
profesorul Ovidiu Ursache (numit în funcție în 1986 și reales de consiliul profesoral
director în mai 1989) este reconfirmat de corpul profesoral din întreaga comună în
funcția de director al școlii de centru și de director
coordonator al tuturor unităților de învățământ din
Comuna Lețcani;
17 octombrie 1992 - sub coordonarea directrului
Ovidiu Ursache, sunt finalizate lucrările (începute la
jumaătatea deceniului al optulea), se realizează
dotarea, este organizată sfințirea și are loc inaugurarea
clădirii cu etaj a Școlii Lețcani.
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Iunie 1996 - directorul coordonator al unităților de învățământ din comună este
ales primar al Comunei Lețcani. Fiind reales în 2000 și în 2004, a îndeplinit această
funcție de demnitate publică până în 2008, când a hotărât să candideze numai pentru
funcția de consilier local și a revenit la conducerea școlii. În perioada 1996-2008
funcția de director al Școlii Lețcani a fost îndeplinită de către doamna profesoară
Mihaela Magda Chira;

Iunie 1997 - sunt finalizate lucrările de reconstrucție și refuncționalizare
(începute imediat după preluarea, în iunie 1996, a mandatului de primar de fostul
director coordonator), este dotată cu mobilier nou, are loc sfințirea și este inaugurată
clădirea Școlii Bogonos.
Octombrie 1998 - se termină reparațiile capitale (începute în toamna anului
1996), are loc sfințirea și este redată în folosință clădirea principală a Școlii Cucuteni.
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2004-2005 - se realizează investițiile pentru alimentarea cu apă de Timișești a
tuturor școlilor și grădinițelor din comună, racordarea la distribuția de gaz metan,
realizarea și punerea în funcțiune a încălzirii centrale la școala și la grădinița din
Lețcani; la Școala Cogeasca încălzirea centrală este realizată în anul 2006, la Școala
Cucuteni în 2007, iar la Școala Bogonos în 2008 (dar din păcate a fost pusă în
funcțiune abia în luna februarie 2020 deoarece, timp de 12 ani, primăria nu a fost
în stare să rezolve problema operatorului licențiat pentru distribuirea gazelor
naturale în Satul Bogonos)
2005 - are loc reorganizarea, în conformitate cu Legea 354/2004, a rețelei școlare
locale care cuprindea două unități cu personalitate juridică, respectiv Școala Lețcani
(care avea ca structuri arondate Școala Bogonos, Școala Cucuteni și Grădinița cu
Program Normal Lețcani) și Școala Cogeasca.
20 mai 2006 - au fost organizate aniversarea a 120 de ani de activitate a Școlii
Cogeasca și sfințirea/inaugurarea, în cadrul manifestărilor organizate cu această
ocazie, a clădirii cu opt săli de clasă, construită în cadrul programului de reabilitare
a infrastructurii școlare din mediul rural, cu fonduri de la Banca Mondială, care a
reprezentat primul obiectiv prin care se materializa programul de reconstrucție a
infrastructurii la această unitate, program care va fi continuat prin întocmirea, tot în
2006, a documentației de proiectare pentru reparații capitale/reabilitare/
consolidare/refuncționalizare la corpurile A și D.

Sfințirea și inaugurarea din anul 2006 și resfințirea din 2019 a școlii noi de la Cogeasca

Iunie 2006, de Înălțarea Domnului, în cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua
Comunei Lețcani, este publicată și lansată lucrarea monografică intitulată Comuna
Lețcani-comunitate și ideal, realizată din inițiativa, sub coordonarea și cu aportul
decisiv al unor oameni ai școlii, prin care se materializau preocupările pentru
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cunoașterea istoriei, recuperarea și promovarea valorilor culturale locale și care juca
și joacă încă un rol determinant în formarea conștiinței de sine și în realizarea
unității sufletești a comunității;
16 decembrie 2006 marcarea a 490 de ani de la
prima atestare documentară
a

Satului

Lețcani

terminarea

prin

lucrărilor

de

reabilitare / consolidare /
refuncționalizare,

sfințirea

și redarea în folosință a celei
mai vechi clădiri proprii a
școlii

Lețcani,

prin

înființarea Centrului Cultural
Lețcani și lansarea primului număr al Revistei Satele ieșene (Povățuitorul
comunității);
2006-2007 - Școala Lețcani participă la proiecte educaționale și de cooperare
europeană

dintre

care

amintim proiectul Comenius 1
„Drepturile

copiilor

în

comunitatea europeană”, în
care a avut parteneri școli din
Belgia,

Franța

și

Spania,

proiectul Grundvig intitulat
„Creativitate
pentru

comunitară

o

dezvoltare

comunitară” inițiat de ISJ Iași,
în care a colaborat cu University of Wales, Anglia și Centrul de zi Vilnius din Lituania,
proiectul „Educație pentru cetățenie democratică” și proiectul „Clubul părințilorgenerația viitoare”;
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Octombrie 2009 - aniversarea a 120 de ani de activitate a Școlii Lețcani, printre
manifestările organizate cu acest prilej fiind și aceea de resfințire și reinaugurare a
clădirii cu cinci săli de clasă și anexe (Corpul B) după lucrările de reparații capitale
începute în 2008, cu finanțare obținută prin hotărâre de guvern;

Iunie 2011 - Grădinița Cogeasca se mută în clădirea aflată în patrimonial școlii
(Corpul A), ale cărei reparații capitale și a cărei refuncționalizare (realizate cu acest
scop) fuseseră începute, cu finanțare integrală asigurată din bugetul local, în
primăvara anului 2008;
Octombrie 2011 - terminarea lucrărilor de reconstrucție a corpului C de la Școala
Lețcani, amenajarea sălilor tehnologice/de lucrări practice și a grupurilor sanitare
interioare, sfințirea și inaugurarea acestora;
Decembrie 2011 - publicarea și lansarea cărții Povățuitorul Comunității.
Prolegomene la o pedagogie a libertății (autor Ovidiu Ursache), moment important în
ce privește punerea bazelor Școlii pedagogice de la Lețcani;
12 septembrie 2012 - marcarea a 30 de ani de la inaugurarea clădirii Grădiniței
Lețcani, resfințirea și redarea în folosință a localului acesteia după terminarea
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lucrărilor de reparații capitale/consolidare și dotările realizate în perioada 20112012, pe baza documentației întocmite înainte de 2008;

Octombrie 2014 - Aniversarea a 125 de ani de activitate a Școlii Lețcani.
Dezvelirea, cu acest prilej, a plăcii comemorative cu directorii Școlii Lețcani,
publicarea și lansarea cărții Orizonturi logice ale libertății. Virtuți pedagogice și
juridice ale logicii naturale, care reprezintă o nouă contribție la dezvoltarea unei
pedagogii a libertății, în acord cu aspirațiile și idealurile comunității, pe care școala
noastră a fundamentat-o și a promovat-o în ultimele decenii;
Octombrie 2015 - sfințirea și reinaugurarea celei mai vechi clădiri a școlii din
Cogeasca, în urma lucrărilor de reabilitare/consolidare și modernizare realizate, pe
baza documentației întocmite încă din 2006, cu fonduri locale și guvernamentale,
clădire în care își va desfășura activitatea și filiala din acest sat a Centrului Cultural
Lețcani;
În anul 2010 am sărbătorit 145 de ani de la înființarea Școlii Cucuteni, iar pe
data de 31 octombrie 2015-am organizat ample manifestări prilejuite de jubileul de
150 de ani al Școlii Cucuteni și al învățământului instituționalizat din Comuna
Lețcani, în cadrul cărora a fost dezvelită, IN MEMORIAM, placa comemorativă cu
următorul text: „Această placă a fost dezvelită în cadrul festivității organizate la
împlinirea a 150 de ani de activitate a Școlii Cucuteni și de învățământ instituționalizat
în Comuna Lețcani, în semn de omagiu și de recunoștință din partea corpului
profesoral, a elevilor, a autorităților și a întregii comunități, pentru lumina pe care
școlile din comună și slujitorii acestora au revărast-o, timp de peste un secol și
jumătate, în sufletele copiilor, în viața oamenilor și asupra satelor noastre.”
( Director, Profesor Ovidiu Ursache, 31 octombrie 2015);
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145 de ani de la înființarea Școlii Cucuteni
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16 Decembrie 2016 - reuniune festivă organizată de Școala Lețcani la
aniversarea a 500 de ani de la prima atestare documentară a Satului Lețcani, în
cadrul căreia a avut loc și resfințirea clădirii principale a instituției, după lucrările de
reabilitare/modernizare și dotarea cu mobilier nou, realizată, pe baza unei
documentații întocmite de conducere, în vara și toamna anului 2016;
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30 Noiembrie 2017 - aniversarea unui secol de activitate a Școlii Bogonos

Iunie 2018 - terminarea lucrărilor și sfințirea clădirii noi a Școlii Bogonos care
asigură spații multifuncționale (grupuri sanitare, sală de clasă, bibliotecă, sală de
festivități, cabinet medical) și condiții optime atât pentru desfășurarea unui
învățământ de calitate, cât și pentru activitatea filialei sătești a Centrului Cultural
Lețcani
Septembrie 2018 - reunificarea instituțională a tuturor școlilor și grădinițelor
din comună în cadrul Școlii Gimnaziale Lețcani, care își redobândește statutul de
școală coordonatoare pe care l-a exercitat până în anul 2005, devinind unica unitate
de învățământ cu personalitate juridică din Comuna Lețcani;
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Marcarea Centenarului Marii Uniri și ridicarea, în fața Școlii și a Centrului
Cultural Lețcani, a tricolorului românesc, ca simbol al unității naționale și al
comuniunii sufletești a comunității cultural-educaționale locale;

25-26 octombrie 2019-acțiuni culturale, sportive și comemorative pentru
marcarea a 130 de ani de activitate a Școlii Lețcani;

2020-Organizarea, în cea mai mare parte on-line, de manifestări comemorative,
culturale-artistice, științifice, sportive și recreative pentru marcarea împlinirii a 155
de ani de învățământ instituționalizat în satele care formează astăzi Comuna Lețcani;
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I.2. Starea actuală a unității cu personalitate juridică
Privire de ansamblu și analiza de nevoi
Privirea sintetică asupra etapelor dezvoltării instituționale, bilanțul obiectiv
realizat cu prilejul aniversării, în luna octombrie 2019, a 130 de ani de activitate, a
155 de ani de învățământ instituționalizat în Comuna Lețcani (în 2020) și a 100 de
ani de la înființarea Școlii Bogonos, evaluările interne și externe cărora a fost supusă
în ultimii ani, rapoartele anuale privind calitatea în educație, prestigiul dobândit și
aprecierea aproape unanimă de care se bucură din partea oamenilor, a instituțiilor
și a autorităților reprezintă temeiuri solide pentru a afirma că Școala Gimnazială
Lețcani și structurile arondate acesteia, se află, atât din punctul de vedere al bazei
didactico-materiale, al performanțelor manageriale, al situației financiare, al
resurselor umane, cultural-pedagogice și metodico-științifice, cât și sub aspectul
calității în educație,

al rezultatelor învățării, al programelor/proiectelor/

parteneriatelor educative sau al implicării în viața comunității locale, într-unul
dintre momentele de vârf (poate cel mai înalt) al devenirii și afirmării sale,
acumulările din ultimele decenii și în special din ultimii 5 ani creind condiții pentru
trecerea la o altă etapă, superioară, în ce privește calitatea în educație, progresul
școlar general și performanțele elevilor. La o analiză obiectivă a activității
desfășurate, a progreselor înregistrate și a rezultatelor obținute în perioada de
aplicare a PDI aplicat în perioada 2015-2020, a programelor manageriale și a
planurilor operaționale din aceeași perioadă, structura organizatorică și situația
privind diferitele domenii de activitate și de ansamblu a școlii se prezintă după cum
urmează:
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A. Managementul școlar și capacitatea instituțională
A.1. Aspecte de ordin general
Conducerea Școlii Gimnaziale Lețcani de azi este

asigurată de o echipă

managerială formată din cadre didactice cu o pregătire pedagogică și o experiență
managerială de excepție, care își exercită în mod responsabil atribuțiile pe linia
proiectării, organizării, coordonării, îndrumării, controlului sau evaluării activității
și a asigurării calității în educație, organizează de o manieră democratică și cu
maximă eficiență aplicarea legilor generale și a normelor speciale la nivelul unității,
asigură gestionarea resurselor umane, cultural-pedagogice, materiale și financiare
pe care instituția le-a acumulat în ultimele decenii și se preocupă de coservarea și
sporirea sau modernizarea acestora, folosindu-le în scopul dezvoltării personale, al
lărgirii orizontului de cunoaștere și al pregătirii, sub toate aspectele, pentru o viață
demnă a viitorilor cetățeni, pentru promovarea valorilor perene ale culturii și pentru
progresul general al societății românești și al comunității locale. Noua organigramă,
operațională începând cu anul școlar 2018-2019, a unității cu personalitate juridică
Școala Gimnazială Lețcani a fost concepută astfel încât să asigure raporturi corecte
între conducerea executivă (director și director adjunct), conducerea deliberativă
(consiliul de administrație) și organismele reprezentative ale comunității
educaționale, să prevadă structurile funcționale (unități fără personalitate juridică,
catedre/comisii metodice, compartimente de specialitate, comisii, colective de lucru
și responsabilități pentru coordonarea activității și punerea în aplicare a actelor
intene de autoritate, toate acestea integrate într-o viziune sistemică, de natură să
asigure funcționarea optimă a instituției.
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Echipa managerială actuală a unității cu personalitate juridică este formată din
director și director adjunct, care ocupă cele două funcții de conducere pentru un
mandat de 4 ani (2017-2021), în urma concursului organizat de către M.E.N. în anul
2016, consiliul de administrație, coordonatorul programelor/proiectelor educative,
responsabilii comisiilor permanente, coordonatorii structurilor arondate, șefii de
catedre/comisii metodice, șefii de compartimente și alți responsabili pe diferite
domenii de activitate desemnați prin decizii ale directorului emise în baza
hotărârilor Consiliului de administrație și cu avizul Consiliului profesoral, cu
respectarea legislației incidente.
Relevante pentru stilul de conducere al directorului și pentru modul în care este
percepută activitatea achipei manageriale a școlii sunt în primul rând actele de
control încheiate de către reprezentanții ISJ Iași sau ai altor autorități cu competente,
dar și evaluările sau aprecierile pe care cadrele didactice, elevii și părinții acestora
le-au formulat în răspunsurile date la întrebările cuprinse în chestionarele aplícate
de către I.S.J. Iași pentru evaluarea activității desfășurate de către director și
directorul adjunct în anul școlar 2019-2020. Faptul că aproape 80% dintre cadrele
didactice sunt în foarte mare măsură și în jur de 20% sunt în mare măsură mulțumite
de relațiile pe care le au cu directorul și cu directorul adjunct, consideră că au o bună
comunicare cu conducerea și apreciază modul în care se asigură transparența
decizională și consultarea lor în luarea hotărârilor, că peste 90% dintre părinții
elevilor apreciază implicarea directorului în rezolvarea problemelor școlii și că elevii
apreciază climatul educativ și modul în care cadrele didactice concep și realizează
lecțiile sau celelalte activități educative sunt doar câteva dintre argumentele pe care
rezultatele acestor evaluări le oferă în acest sens. Așa cum rezultă din
centralizatoarele realizate de către Comisia pentru evaluare și asigurare a calității în
educație, principalele argumente aduse în special de către cadrele didactice în
susținerea aprecierilor făcute la adresa directorului vizează: faptul că acesta
respectă și apără drepturile cadrelor didactice, răspunde cu promptitudine la
solicitări argumentate, manifestă deschidere pentru discuții atunci când există
probleme de rezolvat și găsește soluții eficiente în rezolvarea acestora, asigură un
climat optim pentru buna desfășurare a procesului instructiv-educativ, faptul că este
un bun manager, cu tact în control și îndrumare, promovează dialogul și susține
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implicarea cadrelor didactice în luarea deciziilor și îndeplinirea lor, sprijinul
necondiționat pe care îl dă angajaților, calitățile morale, intelectuale și aptitudinile
de bun manager și timpul investit pentru bunul mers al instituției, care contribuie la
asigurarea unui climat pozitiv și desfășurarea în liniște a activităților instructiveducative, implicarea în rezolvarea problemelor semnalate de către cadrele
didactice, elevi sau părinți, aportul în medierea conflictelor și

în respectarea

normelor de conduită și deontologie profesională, abordarea deschisă a
problemelor, preocuparea pentru promovarea imaginiii școlii în comunitate, buna
colaborare pe care o are cu directorul adjunct etc. Sunt, de asemenea, invocate o serie
de virtuți ale întregii echipe manageriale dintre care comisia de evaluare evidențiază
faptul că programele și celelalte documente manageriale sunt elaborate corect chiar
dacă legislația este stufoasă și cu capcane, ce trebuie citită foarte atent, că se asigură
fundamentarea,

argumentarea,

documentarea,

prezentarea

transparentă

a

problemelor și a deciziilor, că se asigură corectitudinea documentațiilor întocmoite
și verificarea atentă a acestora, că aceasta se implică în aducerea la cunoștința
cadrelor didactice

a normelor legale/ noutăților legislative, că este susținută

performanța și sprijinul celor cu dificultăți de învățare sau de adaptare la viața de
elev, că se insistă și se iau măsuri pentru a fi respecate normele de siguranță în
mediul școlar pentru toți beneficiarii educației și nu în ultimul rând faptul că
fondurile sunt atent gestionate și orientate către nevoile reale ale școlii; periodic se
prezintă situația financiară în cadrul consiliului de administrație, în consiliul
profesoral și în celelalte organisme consultative ale instituției.
Crearea și evoluția sistemului propriu de norme prin care am instituit noua ordine
juridică internă la nivelul Școlii Gimnaziale Lețcani pune în evidență, cel puțin în
ultimele trei decenii și jumătate, preocuparea constantă a conducerii de a stabili un
raport optim între exercitarea prerogativelor autorității, nevoia de a respecta
principiile de bază ale pedagogiei libertății, pe care am întemeiat-o și am promovato, aspirațiile și idealurile fundamentale ale oamenilor și legile de bază ale comunității
locale, care, în cea mai mare parte, au fost concepute, elaborate și promovate tot de
oamenii școlii. Pentru cei care vor dori să cunoască în profunzime istoria recentă a
Școlii Lețcani, studierea regulamentelor de organizare și funcționare ale școlii
coordonatoare sau ale unității cu personalitate juridică, în succesiunea lor, a
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sistemului actelor interne de autoritate, respectiv a hotărârilor consiliului de
coordonare/consiliului de conducere/consiliului de administrație, a hotărârilor
consiliului profesoral sau a deciziilor directorului se va dovedi nu doar utilă, ci și
absolut necesară. Cele două colecții de documente pe care le-am publicat în volumul
intitulat Școala Gimnazială Lețcani. Deschideri spre noi orizonturi (2015) și în cel cu
titlul Școala Gimnazială Lețcani: reunificare, reorganizare și regenerare instituțională
(2018) se dovedesc utile, din punctul meu de vedere, nu doar pentru a urmări modul
original și responsabil în care ne-am asumat și am realizat organizarea aplicării și
am aplicat în concret legile naționale la condițiile specifice ale Școlii, Satului și ale
Comunei Lețcani, ci și aprecierea corectă a stilului de conducere și a tipului de
management pe care l-am instituit, l-am exercitat și l-am adaptat permanent nevoilor
și împrejurărilor specifice fiecărei etape. Cert este faptul că ordinea juridică internă
actuală asigură o foarte bună organizare și funcționare a instituției, răspunzând
totodată nevoii imperative de conciliere a autorității cu libertatea, atât în ce privește
raporturile

administrative

dintre

factorii

de

conducere

și

structurile/compartimentele, organismele de lucru sau angajații unității, cât și sub
aspectul relațiilor pedagogice pe care le presupune un management educațional
adecvat în raport cu imperativele timpului. Nu în ultimul rând și nu doar formal țin
să subliniez faptul că prin sistemul de norme pe care l-am elaborat, adoptat și aplicat
și prin ordinea internă instituită pe baza acestora Școala Gimnazială Lețcani și-a
consolidat fundamentele și structura juridică de rezistență de care este atâta nevoie
într-o societate și o lume aflate în permanentă schimbare și pe care sper ca măcar
oamenii școlii și cei care îmi vor urma la conducere vor înțelege că trebuie să o apere,
așa cum spunea Heraclit, „precum zidurile cetății”.
A.2. Analiza SWOT - Management școlar și capacitate instituțională

Puncte tari
-proiectarea activității este realizată
într-o viziune sistemică, făcându-se
conexiunile necesare atât între nevoi,
finalități, strategii, resurse și modalitățile
de evaluare, cât și în ce privește
convergența acțiunilor tuturor factorilor
implicați

Puncte slabe
-organizarea,
funcționarea
și
dezvoltarea instituțională, atât la nivelul
upj, cât și la nivelul fiecăreia dintre
structurile arondate au fost perturbate și
încă mai suportă consecințele unor acte
de autoritate și fapte ale autorităților
publice locale și în special ale primarului,
care și-a continuat și intensificat
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-raporturile
dintre
conducerea
deliberativă și conducerea executivă sunt
întemeiate pe lege și asigură funcționarea
optimă a instituției
-documentele manageriale au fost
întocmite conform reglementărilor și
utilizate
corespunzător
obiectivelor
urmărite și cuprind obiective și cțiuni
pentru unitatea cu personalitate juridică,
dar și pentru fiecare dintre structurile
arondate acesteia

demersurile prin care destabilizează
activitatea Școlii Gimnaziale Lețcani,
generează și alimentează tensiunile
dintre școli, schimbă după bunul plac
destinația bunurilor care alcătuiesc baza
didactico-materială a învățământului,
deturnează sensul sau obstrucționează
activitățile culturale, științifice, educative
sau civice ale școlii și caută să
discrediteze conducerea școlii și cadrele
didactice care nu acceptă să devină
agenții săi electorali.

-a fost creată noua ordine juridică
-nu toate organismele/structurile/
internă fundamentată pe noua legislație în compartimentele funcționale/ comisiile
domeniul educației și adaptată condițiilor de lucru etc. realizează o proiectare
specifice ale unității
adecvată a activității din domeniile de
competență,
iar
documentele
-au fost stabilite prin organigramă și s- manageriale sunt adesea formale și
au constituit organismele și structurile lipsite de finalitate
funcționale,
reprezentative
sau și
consultative, colectivele de elevi, comisiile,
-coordonarea activității pe domenii de
colectivele de lucru, compartimentele de activitate nu este abordată cu
specialitate și stabilite responsabilitățile responsabilitate de către toți șefii de
pe domenii de activitate, astfel încât să se compartimente, unele dintre atribuțiile
asigure o bună organizare și funcționare a acestora
nefiind
exercitate
instituției
corespunzător
-s-a asigurat o distribuire echitabilă a
sarcinilor
și
responsabilităților
angajaților, școala reușind să se achite de
atribuțiile care îi revin potrivit legislației
speciale sau generale

-participarea
limitată a cadrelor
didactice și a celorlalte categorii de
personal la elaborarea Regulamentului
intern de organizare și funcționare a
școlii, a PDI, a ofertei educaționale a
rapoartelor semestriale sau anuale și
-organizarea activității în cadrul tendința de eludare a acestora în
programului Școala altfel a fost organizată activitatea propriu-zisă
conform reglementărilor, cu luarea în
considerație a opțiunilor beneficiarilor
-numărul limitat de cadre didactice
care se implică în inițierea, organizarea și
-au fost asigurate și gestionate corect desfășurarea
acțiunilor
culturale,
resursele unității
științifice, educativ-formative sau și
recreative
-au fost folosite pârghiile legale,
material-financiare sau și morale pentru
-unele
activități
cuprinse
în
motivarea, implicarea și pariciparea programele de activitate rămân doar în
personalului sau și a elevilor la realizarea faza de proiect sau sunt pregătite
programelor, proiectelor și tuturăr superficial, rămânând practic fără
acțiunilor proiectate din perspectiva finalitate
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asigurării calității în
performanțelor școlare

educație

și

a

-antrenarea inegală a cadrelor
didactice în rezolvarea problemelor
generale ale școlii

-a fost reactualizat programul de
dezvoltare a controlului managerial
-încă mai sunt cadre care acordă o
intern, iar comisia de monitorizare își importanță scăzută selectării, pregătirii
exercită atribuțiile ce-i revin
și
participării
elevilor
la
olimpiade/competiții școlare
-capacitatea instituțională a Școlii
Gimnaziale Lețcani și a conducerii acesteia
-controlul managerial intern și
a fost pusă în evidență și de modul în care evaluarea calității sunt adesea lăsate
a gestionat/ gestionează situația creată numai pe seama conducerii școlii, a CEAC
prin declanșarea pandemiei și asigură și a comisiei de monitorizare
exercitarea funcțiilor specifice, în special
prin organizarea învățământului la
distanță/on-line

Oportunități
Necesitatea identificării unor noi forme
de organizare a procesului de învățământ
și a diversificării modalităților de realizare
a comunicării pedagogice prin utilizarea
mijloacelor multimedia, impusă de
pandemie și pentru respectarea normelor
specifice situației de urgență sau stării de
alertă.

Amenințări
-instabilitatea
generată
de
reorganizarea în fiecarea an a rețelei
școlare locale
-pandemia și pericolul infectării cu
SARS CoV 2, cu perturbările în ce privește
funcționsare instituției și desfășurarea
normală a procesului instructiv-educativ

-încălcarea normelor legale, a
elaborarea
și
aprobarea
noii
organigrame a școlii, cu luarea în Statutului Comunei Lețcani și a actelor
autorității deliberative locale cu privire
considerare a noului ROFUIP
la exercitarea atribuțiilor și limitele
definitivarea,
cunoașterea
și competențelor autorității executive în
respectarea noii ordini juridice interne
domeniul educației.
actualizarea
regulamentelor
și
-formalismul
și
birocratizarea
completarea sistemului procedurilor excesivă a managementului școlar
operaționale interne
-centralizarea excesivă a luării unor
descentralizarea și democratizarea decizii care ar trebui luate la nivelul
activității de conducere prin implicarea unităților de învățământ și lăsarea în
personalului și a beneficiarilor în luarea răspunderea acestora a unor decizii care
deciziilor
ar trebui luate la nivel central
stimularea inițiativelor, promovarea
-suprapunerea, necunoașterea sau
competenței și a cadrelor tinere în neîndeplinirea
atribuțiilor/
organismele decizionale ale unității
responsabilităților stabilite de către CA,
CP sau director/director adjunct
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acordarea
unei
atenții
soluționării problemelor pe
întâmpină structurile arondate

sporite
-insuficienta fundamentare și lipsa de
care le transparență privind luarea/aplicarea
deciziilor
-nesocotirea sau eludarea normelor
legale sau și de etică profesională;
necunoașterea sau și nerespectarea
noului ROFUIP și a noului Regulament
intern de organizare și funcționare sau a
actelor interne de autoritate
-subestimarea riscurilor și neluarea
măsurilor pentru prevenirea SU, a
accidentelor, a actelor de violență, a
normelor sanitare etc.
-tratarea
cu
superficialitate
problemelor privind securitatea
mediul școlar

a
în

-tratarea
cu
superficialitate
a
problematicii
privind
organizarea
colectivelor de elevi și a stării
disciplinare din rândul elevilor.

B. Resursele umane
B.1. Aspecte de ordin general
Școala Gimnazială Lețcani dispune azi de un corp profesoral de prestigiu, cu
autoritate epistemică, pedagogică, morală și culturală, care se bucură de încrederea
elevilor, a părinților și a întregii comunități educaționale și de personal didactic
auxiliar și nedidactic stabil și implicat
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CORPUL PROFESORAL AL U.P.J. ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEȚCANI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR 2019-2020

Preocupat de formarea continuă și de creșterea calității activității pe care o
desfașoară, de ridicarea nivelului de pregătire a elevilor și de obținerea unor
rezultate de performanță, de implicarea școlii în viața socială și culturală a
comunității și de sporirea prestigiului instituției, personalul didactic al unității cu
personalitate juridică

ocupa, în anul școlar 2018-2019, 55,15 posturi/norme

didcatice, dintre care două reprezintă funcții de conducere (director și director
adjunct), iar 53,15 sunt pentru personal didactic de predare. Sunt încadrate un
număr de 60 de cadre didactice (33 de profesori, 18 învățători/profesori pentru
învățământ primar și 9 educatoare/profesori pentru învățământ preșcolar), dintre
care 51 cu normă întreagă și 9 cu fracțiuni de normă, 47 cu statut de
profesori/învățători/educatoare titulari/titulare pe post, iar 12 cu contract de
muncă pe durată determinată. După gradele didactice obținute, 30 de cadre didactice
au gradul didactic I, 6 au gradul II (dintre acestea, 4 fiind înscrise la gradul I), 14 sunt
cu definitivat (dintre care 5 sunt înscrise la gradul II), iar 10 sunt cadre didactice
debutante (dintre ele fiind înscrise în acest an la definitivat un număr de 6). Din
situația pe care o redăm mai jos se poate observa că în grădinițele și școlile din
comună nu funcționează decât cadre didactice calificate, peste 95% dintre ele cu
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studii superioare, că ponderea o dețin profesorii, învățătoarele și educatoarele care
au obținut gradul didactic I, că majoritatea acestora sunt titulare pe post și au o
vechime în unitate considerabilă, în unele cazuri de două, trei decenii și chiar mai
mare, fapt ce asigură stabilitatea, continuitatea și mersul ascendent al instituției și,
nu în ultimul rând, faptul că există preocupare și pentru integrarea în corpul
profesoral al școlii a unor cadre tinere, capabile să preia din mers o parte dintre
responsabilități și să continue evoluția ascendentă și regenerarea instituțională
prevăzute în programele noastre de dezvoltare. Prestigiul, autoritatea epistemică,
profesională, culturală sau morală și încrederea de care se bucură corpul profesoral
al unității cu personalitate juridică Școala Gimnazială Lețcani și al fiecăreia dintre
structurile arondate acesteia au ca suport pregătirea științifico-pedagogică
(dobândită prin studii, prin susținerea examenelor și înscrierea la concursuri pentru
obținerea gradelor didactice sau pentru titularizare pe posturi, prin participarea la
programe/cursuri/proiecte de formare și perfecționare), experiența didactică
acumulată, nivelul de pregătire sau performanțele elevilor și nu în ultimul rând
contribuțiile aduse de către fiecare învățătoare/învățător, profesor sau educatoare
din comună la dezvoltarea și afirmarea instituției, a satului sau/și a întregii
comunități locale. Evaluarea CV-urilor profesionale ale membrilor corpului
profesoral al unității cu personalitate juridică - Școala Gimnazială Lețcani cu
încadrarea pe școli / grădinițe, în anul de învățământ și 2019-2020, cu datele
relevante ale carierei didactice a fiecăruia dintre aceștia vine să confirme și să
întărească aceste aprecieri.
După oscilațiile din ultimii ani, Școala Gimnazială Lețcani înregistrează (pe
ansamblu), o relativă creștere a efectivelor de preșcolari și elevi. În anul de
învățământ 2014-2015 la nivelul unității cu personalitate juridică Școala Gimnazială
Lețcani (care cuprindea ca structuri arondate, Școala Primară Bogonos, Școala
Primară Cucuteni și Grădinița cu Program Normal Lețcani) erau înscriși un număr
de 627 copii, dintre care 109 preșcolari, 276 elevi la învățământul primar și 242 elevi
la gimnaziu. A urmat o perioadă în care efectivele de elevi și preșcolari au cunoscut
o relativă scădere, determinată, printre altele, și de arondarea, începând cu anul
școlar 2016-2017, a Școlii Primare Cucuteni la Școala Gimnazială Cogeasca. În anul
școalar 2018-2019, odată cu schimbarea rețelei școlare locale și cu integrarea, ca
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structuri arondate, a Școlii Gimnaziale „Isaia Teodorescu” Cogeasca și a Școlii
Primare Cucuteni, dar și ca urmare a unei relative creșteri a numărului copiilor de
vărstă preșcolară, Școala Gimnazială Lețcani (în noua ei configurație) a avut un plan
de școlarizare, aprobat conform adresei MEN nr 2653 din 12 aprilie 2018, de 842 de
elevi și preșcolari dintre care 315 elevi la gimnaziu (distribuiți în 14 clase, dintre
care nouă la Școala Lețcani și cinci la Școala Cogeasca), 347 elevi la ciclul primar (cu
23 clase, din care cinci la Școala Cucuteni și două la Școala Bogonos funcționează în
regim simultan) și 180 de preșcolari (constituiți în nouă grupe, dintre care cinci la
Lețcani, două la Cogeasca și câte una la Bogonos și Cucuteni). Situația cuprinderii la
cursuri a preșcolarilor și elevilor, pe unități, ciluri și clase/grupe, ]n anul școlar 20182019 se prezintă astfel:
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Pentru anul școlar 2019-2020, evoluția efectivelor de preșcolari și elevi nu este
uniformă (la nivelul tuturor ciclurilor sau unităților de învățământ). Astfel, dacă la
Lețcani se înregistrează efective care permit înființarea a două clase pregătitoare
(după ce doi ani la rând am avut una singură) și trei clase a V-a, la Școala Cogeasca
se reduce numărul formațiunilor de studiu la gimnaziu cu o clasă, iar la clasa
pregătitoare suntem nevoiți să solicităm aprobare pentru funcționare cu o clasă sub
efectivele prevăzute de lege (fiind înscriși doar zece copii). La nivelul unității cu
personalitate juridică se constată o tendință de creștere a efectivelor și a numărului
formațiunilor de studiu (cu o clasă de gimnaziu, la școala de centru). La începutul
anului școlar 2018-2019 un număr de trei elevi care nu au frecventat cursurile în anii
precedenți și depășeau vârsta clasei au fost orientați spre alte forme de învățământ.
La sfârșitul semestrului I au fost înregistrați cu situația neîncheiată din cauza
numărului mare de absențe doi elevi de la Școala Lețcani și patru de la Școala
Cogeasca, toți de la ciclul gimnazial, care au fost declarați repetenți la sfârșitul anului
școlar, ca urmare a faptului că au avut scăzută media anuală la purtare ( din cauza
numărului mare de absențe nemotivate înregistrate) sub șase. Se observă că la
nivelul Școlii și al Comunei Lețcani fenomenul abandonului școlar, care ia amploare
la nivel național, este ținut sub control, exixtând un număr restrâns de familii care
ne creează probleme pe această linie.
Calitatea în educație și nivelul ridicat de pregătire pe care Școala Gimnazială
Lețcani îl asigură elevilor săi sunt reflectate de numărul din ce în ce mai mare al
participanților și de performanțele pe acare aceștia le-au obținut și continuă să le
obțină la fazele superioare ale olimpiadelor și ale celorlate competiții școlare. Lista
elevilor, a echipelor sau formațiilor care au reprezentat școala și au obținut premii,
diplome, distincții la aceste competiții este foarte mare și, de aceea, chiar dacă ne-am
dori să realizăm nominalizarea lor exhaustivă, ne rezumăm la a-i prezenta în acest
context doar pe cei care s-au evidențiat în ultimii ani prin numărul mare de premii I,
II și III sau speciale pe care le-au obținut la etapele județenă, regională sau națională
a olimpiadelor și concursurilor școlare, contribuind astfel la creșterea prestigiului
școlii noastre (vezi anexa).
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B.2. Analiza SWOT - Resurse umane

Puncte tari
- Pe ansamblu, nivelul unității cu
personalitate juridică și în special la
Școala și Grădinița Lețcani, se constată o
tendință de creștere a efectivelor și a
numărului formațiunilor de studiu, ceea
ce permite realizarea integrală a
planurilor de școlarizare și depășirea
problemelor generate de diminuarea
numărului de elevi/preșcolari pe care
școala le-a întâmpinat în perioada
anterioară

Puncte slabe
-efectivele încă reduse de elevi la
Școala Cucuteni și la Școala Bogonos
necesită menținerea învățământului
simultan,
la
școala
Cucuteni
impunându-se
chiar
obținerea
aprobării ISJ Iași pentru funcționarea cu
efective sub normativ;

-un număr din ce în ce mai mare de
copii cu nevoi speciale și posibilitățile
reduse de integrare a acestora în școlile
speciale, în condițiile în care cei mai
-cuprinderea,
școlarizarea
și mulți dintre părinți nu-și dau acordul,
menținerea la cursuri a peste 99,55 din iar școala nu are psiho-pedagog
numărul
copiilor
de
vârstă
-creșterea efectivelor de preșcolari
școlară/preșcolaară din raza de
și
solicitările părinților privind
competență
înființarea grupelor cu program
-prevenirea abandonului școlar și prelungit de la Grădinița Lețcani
reducerea semnificativă a numărului de necesită
spații
de
învățământ
elevi neșcolarizați
suplimentare, care nefiind asigurate de
către autoriățile locale, ne determină să
-rezolvarea operativă a tuturor funcționăm cu grupe peste normativ,
problemelor legate de legiferarea existând chiar riscul ca nu toți copiii să
obligativității frecventării/cuprinderii poată fi cuprinși în învățământul
în grupa mare a tuturor copiilor care preșcolar; situația este asemănătoare la
urmează să fie înscriși în clasa unele clase din învățământul primar de
pregătitoare
la Școala Lețcani
-interes sporit al elevilor și
-supraaglomerarea cu sarcini a
părinților pentru educație de calitate și personalului didactic auxiliar și
performanțe școlare;
nedidactic, ca urmare a stabilirii de noi
atribuții și responsabilități pe seama
-personal didactic calificat(100%) și școlilor, în condițiile menținerii
titular pe post( peste 90%);
numărului de angajați și a limitării
fondului de salarii
-preocupare ridicată a întregului
personal al școlii pentru formare și
-birocratizarea excesivă a activității
evoluție ascendentă în carieră;
cadrelor didactice și implicarea
acestora în rezolvarea unor probleme
-atât personalul didactic, cât și cel
administrative afectează calitatea în
didactic auxiliar dispun de abilități în
educație
domeniul IT, pe care și le-au
perfecționat pe durata învățământului
on-line;
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Oportunități
-Modificările aduse art. 63 din Legea
educației dă posibilitatea constituirii
formațiunilor de studiu de început de
ciclu dintr-un număr mai echilibrat de
elevi/preșcolari
-asumarea de către familie și
autorități a responsabilităților ce le
revin potrivit legislației în vigoare și
implicarea acestora în rezolvarea
problemelor și desfășurarea acțiunilor
având ca scop școlarizarea tuturor
copiilor din satele comunei ar duce la
diminuarea numărului elevilor care
părăsesc timpuriu școala sau a celor cu
frecvență scăzută

Amenințări
-reducerea efectivelor de preșcolari
și elevi din raza de competență a Școlii
Cucuteni sub normativ ar putea duce la
situația în care toate cele cinci clase de
la învățământ primar să lucreze cu un
singur învățător

-stoparea sau cuprinderea formală în
programele locale de investiții în
educație, de către primar, a inves
tițiiolor pentru educație determină
imposibilitatea asigurării spațiilor de
învățământ necesare pentru toate
colectivele de elevi și preșcolari care au
baza legală de constituire prin care să se
asigure cuprinderea tuturor copiilor de
vârstă școlară și preșcolară din sfera de
-posibilitatea pe care o oferă competență sau pentru înființarea unor
legislația în vigoare privind adaptarea noi forme/niveluri de învățământ;
rețelei școlare, a planurilor de
școlarizare și a ofertei educaționale la
-abandonul școlar și creșterea
dinamica efectivelor de elevi și numărului elevilor cu o frecvență
preșcolaari, la realitățile și nevoile redusă, inclusuv la cursurile online/la
comunității, puse în acord cu aspirațiile distanță
beneficiarilor, cu respectarea legislației
- disfuncții generate de dificultățile
în vigoare
privind
asigurarea
personalului
-oferte de formare continuă în auxiliar și nedidactic necesar pentru
diferite domenii ale muncii didactice și soluționarea problemelor operative și
educativ-formative, pe linia formării și insuficiența personalului nedidactic la
dezvoltării abilităților digitale (impuse Grădinița Lețcani
și de învățământul on-line), în
-cadrele didactice de la Școala
domeniul
managementului
Cogeasca
și de la celelalte structuri
educațional
arondate au rezerve/refuză asumarea
-programele de formare prin unor responsabilități cum sunt cele de
POSDRU a cadrelor didactice, Școala coordonator structură, membru CA,
Lețcani având deja calitatea de partener gestionar etc. în condițiile în care nu
sau aplicant în mai multe astfel de există nicio modalitate legală de
proiecte
stimulare financiară.
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C. Baza didactico-materială și situația financiară
C.1. Aspecte de ordin general
Prin aplicarea, în ultimele decenii a Pprogramului unitar de reconstrucție,
dezvoltare și modernizare a bazei didactico-materiale a învățământului din întreaga
comună, program care s-a materializat prin realizarea a peste 20 de obiective de
investiții

constând

în

construirea/reconstruirea/consolidarea

/reabilitarea/realizarea de reparații capitale sau modernizarea clădirilor în care își
desfășoară activitatea, prin realizarea racordurilor și realizarea instalațiilor pentru
utilități, prin reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din
extravilan, prin realizarea demersurilor necesare pentru păstrarea destinației de
spații de învățământ a imobilelor construite în acest scop de unitățile economice
(CAP și I.Av.S) și preluarea în administrare a terenurilor și clădirilor înscrise în
domeniul public al comunei, prin achiziții de mijloace de învățământ, prin
amenajarea și dotarea corespunzătoare a laboratoarelor, sălilor de specialitate,
cabinetelor, a bibliotecilor și a centrului de documentare și informare, a sălilor de
festivități etc., baza didactico-materială a a învățământului din întreaga comună a
cunoscut o dezvoltare și un proces de modernizare fără precedent în cei 155 de ani
care se împlinesc de la înființarea primei școli din comună (cea din Cucuteni). Pentru
a avea o imagine realistă asupra eforturilor, a contribuțiilor și a evoluțiilor și
realizărilor în acest plan din ultimii aproape 35 de ani și pentru a explica în mod
corect faptul că Școala Gimnazială Lețcani, cu structurile arondate acesteia, este azi
una dintre cele mai bine dotate și administrate școli din județ, ar fi benefică o
succintă prezentare a principalelor obiective cuprinse și realizate în cadrul acestui
program și o descriere pe scurt obstacolelor întâmpinate, a eforturilor depuse și a
contribuțiilor aduse pentru realizarea fiecăruia dintre ele. Ne rezumăm însă la o
prezentarea sintetică a patrimoniului acumulat și a bazei didactico-materiale de care
dispune Școala Gimnazială Lețcani astăzi.
Patrimoniul unității cu personalitate juridică Școala Gimnazială Lețcani la 31
decembrie 2020 se compunea, în principal, din:
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4, 1704 ha terenuri în intravilan, care sunt cuprinse în domeniul public al
comunei și fac parte din baza didactico-materială a învățământului, deținute
după cum urmează:
- 2, 2018 ha-Școala Lețcani
-0,7894 ha-Școala Gogeasca
-0, 4166 ha-Școala Bogonos
-0, 4126 ha+ 0,0500 ha-Școala Cucuteni
-0,1213 ha-Grădinița Lețcani
-0,1600 ha teren rezervat pentru școală și grădiniță-în zona de locuințe
Prietenia
-0,1400 ha-Școala Avicola



18,55 ha terenuri agricole în extravilan - pentru care am făcut demersurile
legale necesare în vederea reconstituirii dreptului de proprietate privată al
fiecăreia dintre școlile din comună, cărora le-au fost eliberate, în conformitate cu
prevederile art. 23. alin 4 din Legea 1/2000, pe baza certificatului pe care l-am
obținut de la Arhivele Statului și a documentațiilor aprobate de Comisia Locală
Lețcani de Fond Funciar, pe care le-am

semnat în calitate de președinte al

acesteia, titluri de proprietate, după cum urmează:
- Școala Lețcani-5 ha teren arabil, situat în T. 10/1, înscris în titlul de
proprietate nr.77074/13.02.2002
- Școala Cogeasca-5,35 ha teren arabil, conform titlului de proprietate nr.
7753/2002.
- Școala Cucuteni-4,50 ha, pentru care a primit T. P.77251/22.08.2002
- Școala Bogonos-3,70 ha, din care 1,25 ha arabil și 2,50 ha pășune, în T.11/1
(TP nr.77332/5.12.2002)
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12 clădiri (corpuri de școală)+anexe (magazii, grupuri sanitare etc.) din care:
- Școala Gimnazială Lețcani-4 clădiri (din care una cu etj, construită în
perioada 1986-1992),

toate reparate capital/consolidate/reabilitate sau

reconstruite, cu 26 spații de învățământ (săli de clasă, laboratoare, cabinete,
bibliotecă, sală pentru educație fizică și sport, sală de festivități, centru de
documentare și informare, sală de tehnologii, grupuri sanitare interioare etc.)
- Școala Cogeasca-trei corpuri de clădire, cu 12 săli de clasă/grupă, laborator
de informatică, sală de festivități, bibliotecă, secretariat, cancelarie, cabinet
director
- Școala Bogonos-cu două corpuri de clădire, cu 4 săli de clasă, bibliotecă, sală
de festivități etc.
- Școala Cucuteni-un corp de clădire cu 5 săli de clasă (dintre care una este
amenajată ca laborator de informatică și una ca bibliotecă)
- Grădinița Lețcani-un corp de clădire, cu 5 săli de clasă, sală de material
didactic și alte spații conexe.
- Gradinița/Școala Avicola cu 4 săli de clasă și alte spații

a căror

administrare/utilizare a fost reglementată prin HCL Lețcani de aprobare a
protocolului încheiat de Școala Gimnazială Lețcani, Consiliul Local/Primarul
Comunei Lețcani și Parohia Sfântul Gheorghe Căprița –Avicola în iulie 2015.
Școlile dispun de alimentare cu apă de Timișești, alimentare cu gaze naturale,
încălzire centrală, rețea de internet, telecablu, telefonie. Există: laboratoare de
informatică (la școlile Lețcani, Cogeasca și Cucuteni), laborator de fizică, laborator
de chimie, laborator de biologie, centru de documentare și informare (la Lețcani),
săli de conferințe și festivități (la Lețcani Cogeasca, Bogonos și Cucuteni), teren de
sport, cabinet metodic al învățătorilor, biblioteci școlare cu un numar de 5684
volume, la școala de centru, și de peste 8000 volume pe total persoană juridică. Toate
sălile de clasă sunt dotate cu mobilier corespunzător, cu videoproiectoare și
calculatoare sau laptopuri, iar catedrele/comisiile metodice dispun de mijloacele de
învățământ și de materialul didactic specific.
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În anul școlar 2018-2019 baza didactico-materială a sporit prin preluarea
patrimoniului Școlii Gimnaziale Cogeasca. Din păcate, datorită unor neregularități și
disfuncții care s-au înregistrat în managementul administrativ realizat de
autoritățile publice locale și de conducerea acestei unități cu privire la evidența,
administrarea/gestionarea patrimoniului se înregistrează o serie de probleme care
sunt consemnate de factorii cu responsabilități în domeniu în informarea prezentată
Consiliului de administrație din data de 25 septembrie 2018, pentru rezolvarea
cărora a fost adoptat un plan de măsuri ce a fost transmis și autorităților publice
locale, care, deși a refuzat darea clădirilor acestei unități în administrarea Școlii
Gimnaziale Lețcani nu manifestă niciun fel de preocupare pentru a clarifica regimul
juridic, pentru îndeplinirea condițiilor și obținerea autorizațiilor de securitate la
incendiu sau SSM, pentru realizarea reparațiilor și a lucrărilor de întreținere sau
pentru paza acestora.
C.2. Analiza SWOT - Resurse materiale și financiare

Puncte tari
-toate cele 12 clădiri în care se
desfășoară procesul instructiv-educativ
la cele cinci unități de învățământ din
comună și care fac parte din
patrimoniul upj Școala Gimnazială
Lețcani sunt într-o foarte bună stare,
fiind construite, reabilitate, reparate
capital sau reconstruite în ultimii ani;

Puncte slabe
- cu toate demersurile făcute,
conducerea școlii nu a reușit să
determine autoritatea executivă locală
să-și exercite atribuțiile legale cu privire
la necesitatea asigurării integrității și
obligativitatea respectării destinației
bunurilor care fac parte din baza
didactico-materială a învățământului

-școala dispune de toate utilitățile
-cărțile funciare întocmite de
necesare și deține autorizații sanitare autoritățile publice locale pentru
de funcționare atât la școala de centru, intabularea imobilelor (inclusiv a
cât și la structurile arondate;
terenurilor din intravilan care fac parte
din baza didactico-materială a unităților
-sălile de clasă sunt dotate de învățământ) sunt incomplete, conțin
corespunzător, iar laboratoarele de erori, iar Școala Gimnazială Lețcani sau
informatică, de fizică, și de chimie structurile arondate nici nu sunt trecute
dispun de mijloacele de învățământ și ca deținători
aparatura necesare pentru un proces
instructiv-educativ corespunzător.
- cu toate demersurile făcute,
conducerea școlii nu a reușit să
-biblioteca școlii a fost reamenajată determine autoritatea executivă locală
recent, fondul de carte a fost să-și exercite atribuțiile legale cu privire
îmbunătățit, a fost creată biblioteca la asigurarea îndeplinirii atribuțiilor
virtuală, iar CDI, chiar dacă nu dispune legale
privind
remedierea
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de o încadrare corespunzătoare și
atribuțiile de profesor documentarist
sunt îndeplinite de alte cadre ale școlii,
răspunde nevoilor de informare și
documentare ale cadrelor didactice

neconformităților
și
obținerea
autorizațiilor de securitate la incendiu
pentru clădirile pe care le administrează
în mod direct

-nu s-a reușit clarificarea regimului
juridic al clădirilor deținute de Școala
Cogeasca și a neconcordanțelor dintre
evidențele Școlii Gimnaziale Lețcani și
cele ale autorităților publice locale cu
privire la clădirile și terenurile care se
-în anii 2016- 2020 au fost realizate află în proprietatea publică a Comunei
lucrări de reabilitare și modernizare la Lețcani
corpul A și lucrări de amenajari
exterioare la Școala Lețcani, a fost
-dezinteresul autorităților publice
realizat
obiectivul
Spații locale cu privire la racordarea școlilor și
multifuncționale la Școala Bogonos, au a grădinițelor din satele componente la
fost realizare reparații curente sistemul de canalizare și la dezafectarea
substanțiale, cu firme specializate, la fostelor grupuri sanitare și a foselor
corpul E Școala Cogeasca și la corpul B septice, care pun în pericol siguranța
școala Lețcani, a fost rezolvată persoanelor în mediul școlar
problema
grupurilor
sanitare
-pentru recuperarea creanțelor
interioare la școlile Cucuteni, Cogeasca
rezultate din contractul de închiriere a
și Bogonos etc.
spațiilor disponibile de la Școla Avicola,
Au fost remediate cele mai multe unitatea cu personalitate juridică a fost
dintre
neregularitățile
privind nevoită să apeleze la instanțele de
evidența, depozitarea, gestionarea și judecată și la executori judecătorești
administrarea
bazei
didactico-este necesară o mai mare
materiale a Școlii Cogeasca
preocupare
din
partea
-au fost realizate dotări cu mobilier, compartimentelor
financiar
sau
cu calculatoare sau laptopuri, cu administrativ și a diriginților pentru
videoproiectoare, ecrane, copiatoare și aplicarea prevederilor din ROFUIP
alte mijloace de învătământ solicitate pentru
recuperarea
prejudiciilor
de către cadrele didactice de produse de elevi (distrugeri de bunuri
specialitate fiecare catedră/ comisie etc.)
metodică și fiecare structură arondată
-școala dispune de 18,55 ha teren
agricol în proprietate, care este arendat
și asigură realizarea de
venituri
proprii.

-prin proiectul Internet în școala ta,
unitatea de centru a fost racordată la
internet,valoarea
dotărilor
si
amenajărilor realizate depășind 50000
lei
-au fost racordate la internet Școala
primară Bogonos, Școala primară
Cucuteni și Grădinița Lețcani
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-situația financiară a persoanei
juridice este una echilibrată, veniturile
proprii dând posibilitatea completării
fondurilor necesare în vederea
realizării unor cheltuieli indispensabile
-au fost asigurate dotarea tuturor
școlilor și grădinițelor cu mijoacele
tehnice necesare pentru desfășurarea
în bune condiții a învățământului online, în același scop fiind realizate
demersurile necesare pentru a pune la
dispoziția elevilor peste 200 tablete
-sumele alocate de la bugetul local
pentru cheltuieli de funcționare sunt în
general acoperitoare, iar consiliul local
manifestă receptivitate față de
solicitările școlii
-achizițiile publice se realizează cu
respectarea normelor legale în materie,
asigurându-se
o
fundamentare
riguroasă a tuturor cheltuielilor și
consumurilor efectuate.

Oportunități

Amenințări

-transmiterea
la
Ministerul
Dezvoltării și Administrației Publice a
documentației
tehnico-economice
pentru obiectivul Reabilitare și
modernizare Școala Avicola Lețcani în
vedrea cuprinderii în PNDL și a alocorii
fondurilor necesare

-Tratarea cu superficialitate de către
administrația locală a problemelor ce țin
de obținerea autorizațiilor pentru
siguranță la incendiu și SSM a clădirilor
pe care le administrează în mod direct,
de creșterea gradului de siguranță a
persoanelor și bunurilor în mediul
școlar și asigurarea pazei unităților de
-depunerea documentației pentru învățământ arodate Școlii Gimnaziale
finanțarea obiectivului de investiții Lețcani (pe timp de zi și de noapte) și a
Reconstruire Corp C Școala Cogeasca
școlii de centru (pe timp de zi)
-reabilitarea și menținerea în stare
-insuficienta protecție juridica a
optimă de funcționare a întregii drepturilor patrimoniale ale școlilor și
infrastructuri școlare
încălcarea repetată a acestora de către
autoritatea executivă locală prin
-amenajarea sălilor de specialitate schimbarea destinației unor clădiri sau
pentru fiecare arie curriculară;
și terenuri care fac parte din baza
didactico-materială a învățământului,
-utilizarea
corespunzătoare
a
prin contestarea legalității actelor de
spațiilor disponibile; folosirea sălilor
proprietate
asupra
terenurilor
dobândite de școli, prin încălcarea
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amenajate/dotate ca laboratoare doar hotărârilor și a protocoalelor de dare în
pentru activitățile specifice
administrarea școlii a unor imobile, prin
încurajarea
ocupării
abuzive
a
-modernizarea
și
utilizarea terenurilor școlii, prin aprobarea unor
corespunzătoare a întregii baze documentații prin care terenuri ce fac
didactico-materiale
parte din patrimoniul
școlii sunt
trecute în cărțile funciare ale altor
-întocmirea, susținerea și execuția persoane fizice sau juridic
corespunzatoare a bugetelor anuale și a
proiecțiilor multianuale, inclusiv a
-sistarea, amânarea nejustificată,
listelor de investiții;
înscrierea doar formală de către
autoritățile publice locale a investițiilor
-crearea unei baze didactico- pentru învățământ solicitate de
materiale adecvate pentru pregătire conducerea școlii în programele anuale,
tehnologică și instruirea practică a retragerea/schimbarea
destinației
elevilor
fondurilor alocate în acest scop prin
bugetele anuale, în condițiile în care ne
-identificarea de noi surse pentru
confruntăm cu problema insuficienței
venituri
proprii
și
utilizarea
spațiilor la învățământ preșcolar, a
corespunzătoare a acestora
lipsei sălilor de educație fizică, a
inexistenței spațiilor cu destinație
exclusivă pentru laboratoare etc.

II. Resurse cultural-pedagogice și științifico-metodice
Școala Gimnazială Lețcani dispune de o cultură pedagogică și de o bază științificometodică și juridică de excepție, pe care se întemeiază atât concepția modernă și
deschiderea spre valorile perene ale comunității, ale națiunii române, ale Europei și
ale umanității, cât și gama deosebit de bogată a metodelor, a tehnicilor, a mijloacelor
și formelor de exercitare a influențelor educative folosite de învățătorii, de profesorii
și de educatorii săi. Dintre resursele cultural-pedagogice, științifico-metodice și
juridice ale școlii noastre menționăm:
1.Lucrările publicate în volum, tezele de licență, dizertațiile de masterat, lucrările
metodico-științifice, studiile, referatele, comunicările susținute și articolele
publicate de cadrele didactice în reviste de specialitate, pedagogice sau de cultură
(vezi lista anexată)
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2. Biblioteca școlii de centru și cele ale structurilor arondate, cu fondul de carte al
acestora care însumează peste 8000 de volume
2. Centrul Cultural Lețcani pentru renaștere culturală, reformă socială, educație a
libertății și integrare europeană a satului românesc a cărui activitate se desfășoară
aproape integral sub coordonarea directorului școlii, cu aportul cadrelor didactice,
în spații care fac parte din patrimoniul școlilor
3. Revista pentru educațíe și cultură Satele ieșene și studiile, articolele. recenziile
publicate în paginile acesteia, prin intermediul cărora cadrele didactice și
intelectualitatea locală contribuie la afirmarea prin educație și cultură a copiilor, a
cetățenilor și a comunității locale
4. Organizarea periodică a Forumului Educatorilor și Oamenilor de Cultură din
Comuna Lețcani, în cadrul căruia sunt abordate principalele probleme și sunt
stabilite obiectivele sau direcțiile strategice de acțiune cu privire la cultura și
educația comunității.
5. Centrul pentru documentare și informare înființat în anul 2006, cu fonduri
obținute prin Casa Corpului Didactic Iași.
7.Lucrarea Comuna Lețcani-comunitate și ideal monografiei școlii și materialul
pregătit pentru actualizarea/reeditarea monografiei comunei.
8. Statutul Comunei Lețcani (adoptat în 2007 și reactualizat în 2012)
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III. Curriculumul educațional
III.1. Aspecte generale
În abordarea problematicii privind reforma curriculară, la nivelul Școlii Lețcani sa acționat pe de o parte pentru respectarea/punerea în aplicare a reglementărilor,
planurilor cadru și programelor aprobate la nivel național, iar pe de alta s-a acționat
pentru stabilirea unui curriclum la decizia școlii care să țină cont atât de așteptările
sau opțiunile beneficiarilor educației, cât și de personalul didactic sau baza
didactico-materială de care dispune școala. Din păcate mult așteptatele înnoiri din
acest domeniu s-au realizat cu o anumită întârziere și aceasta în primul rând datorită
instabilității legislative și întârzierilor înregistrate în ce privește elaborarea și
aprobarea noilor planuri cadru sau a noilor programe școlare și tipărirea noilor
manuale sau a auxiliarelor didactice. În anul școlar 2020-2021 s-a încheiat
introducerea noilor planuri-cadru și programe la clasele a VIII-a, CDȘ a fost aprobat
cu parcurgerea procedurilor specifice, asigurându-se cu prioritate întroducerea ca
disciplină obligatroie, nu doar opțională ca în perioada anterioară, a TIC la toate
clasele gimnaziale, cuprinderii limbii engleze ca primă limbă de circulație
internațională de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a, a introducerii unor
discipline integrate, a suplimentării la solicitarea/cu acordul părinților și al elevilor
a unor ore de matematică sau de lectură, din perspectiva unei mai bune pregătiri
pentru evaluarile naționale la terminarea clasei a VIII-a.
III.2. Analiza SWOT - Curriculum

Puncte tari
-atât conducerea școlii, cât și
catedrele/comisiile metodice dețin și
utilizează
documentele
curriculare
oficiale: planuri cadru, programe școlare,
metodologii de aplicare a programelor,
ghiduri, fișe și standarde de evaluare etc.

Puncte slabe
- tendința de a stabili CDS în funcție de
necesitatea
completării
normelor
didactice ale profesorilor titulari și nu
pentru a asigura venirea în întâmpinarea
opțiunilor beneficiarilor direcți ai
educației;

-În anul școlar în curs s-a încheiat
-baza didactico-materială insuficientă
introducerea la toate clasele gimnaziale a pentru înființarea unor clase de școală
noilor planuri cadru
profesională și chiar pentru introducerea
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-am luat în considerare solicitările unor discipline tehnice sau a unor
părinților și ale elevilor privind activități practice specializate
introducerea limbii engleze ca primă
-dificultăți generate de prelungirea
limbă modernă de studiu
perioadei de elaborare și aplicare a noilor
-orele de educație fizică sunt realizate planuri-cadru, programe și manuale
integral de către profesori calificați
școlare
-curriculumul la decizia școlii se
-sincope în ce privește asigurarea unor
stabilește conform procedurilor aprobate manuale școlare
și ia in considerare așteptarile
-dificultăți în asigurarea auxiliarelor
beneficiarilor, baza didactico-materială
didactice
existentă și posibilitățile de asigurare a
personalului didactic calificat;
-sunt
solicitări
neonorate
de
introducere
a
TIC
ca
disciplină
opțională
la
-biblioteca,
internetul,
CDI-ul,
televiziunea prin cablu oferă mijloace clasele I-IV, dar nu există posibilitatea
informaționale
adecvate
pentru includerii acestora în norma didactică a
promovarea și utilizarea unor conținuturi profesorului de specialitate
didactice actualizate .
-oscilații cu privire la statutul unor
-au fost asigurate mijloacele tehnice, discipline de învățământ cum sunt religia,
sunt stabilite măsurile organizatorice, iar tehnologia informației și comunicării etc.
cadrele didactice au reușit, prin efort în planul cadru și în curriculumul școlar
propriu sau participând la cursuri de
formare, au dobândit abilitățile necesare
pentru
a
asigura
parcurgerea
curriculumului prin lecții on-line sau alte
forme de învățare la distanță.

Oportunități

Amenințări

-aplicarea Metodologiei aprobate de
-numărul mare de ore la clasele a VII-a
MEN în 2020 privind elaborarea și și a VIII-a, conform noilor planuri cadru
aprobarea CDȘ și a programelor pentru duce la supraîncărcarea elevilor, iar
disciplinele opționale
reducerea excesivă a numărului de ore
generează probleme inclusiv în ce
-investițiile realizate în ultima vreme privește
constiturea
catedrelor
dau posibilitatea aplicării unui CDS mai profesorilor titulari
apropiat de asteptarile beneficiarilor, de
nevoile comunității și ale educației pentru
- noile proceduri fac ca un numar din ce
viață;
în ce mai mare de elevi să nu aibă
posibilitatea de a-și procura auxiliarele
-interesul
manifestat
de
elevi, didactice de strictă necesitate;
informațiile acumulate și materialele
elaborate în ultimii ani la nivelul școlii
-sunt unele întârzieri privind primirea
justifică includerea în CDȘ a disciplinelor manualelor noi la clasele la care s-au
opționale Educația pentru sănătate, introdus noile planuri cadru în ultimul an
Lectura ca abilitate de viață, Istoria și
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cultura comunității
juridică etc.

locale,

Educație

-existența unor necorelări înre
planurile cadru și programele analitice de
la clasele primare și cele de la clasele
-majoritatea
cadrelor
didactice gimnaziale;
manifestă deschidere pentru aplicarea
noilor planuri-cadru și programe școlare
-tendința părinților de a lăsa în seama
reușind să antreneze părinții în cadrelor didactice selecția sau /și
procurarea auxiliarelor didactice;
achiziționarea auxiliarelor didactice
-oferta de auxiliare didactice este foarte
diversă, fiind necesară o selecție riguroasă
înaintea achiziționării.
-disponibilitatea cadrelor didactice
pentru aplicarea noilor planuri-cadru și
programe școlare, pentru introducerea
manualelor digitale și pentru utilizarea
bibliotecii virtuale

IV. Calitatea în educație, performanțe și progres școlar
IV.1. Situația de ansamblu
Conform RAEI pentru anul școlar 2019-2020 întocmit de către CEAC , nivelul de
realizare a standardelor de referință și a indicatorilor de performanță stabiliți prin
legislația din domeniul evaluării și asigurării calității au fost realizați, în urma
evaluării interne, pe baza calificativelor acordate pentru fiecare dintre aceștia (vezi
anexa), activitatea de ansamblu a școlii fiind apreciată cu calificativul foarte bine.
Eficiența activității desfășurate pentru asigurarea și evaluarea calității în educație se
reflectă cel mai bine în progresul școlar înregistrat de majoritatea elevilor și
preșcolarilor, de rezultatele obținute la diferitele tipuri de evaluare desfășurate, de
performanțele și premiile obținute la olimpiade și la celelate competiții școlare și de
situația școlară generală validată de consiliul profesoral la sfârșitul anului școlar.
Nivelul general de pregătire a elevilor este reflectat de situația statistică înregistrată
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la sfârșitul anului școlar 2018-2019 care, la nivelul unității cu personalitate juridică
se prezintă astfel:

Școala/
Structura

Total elevi înscriși Rămași la

Total

la începutul anului sfârșit de

promov Repetenți

școlar

ați

Școala Lețcani 381
Școala
Cogeasca
Școala
Bogonos
Școala
Cucuteni
Total la nivelul
u.p.j

Cu sit. șc.

an

neîncheiată
(amânați in baza
aprobării ISJ Iași)

Exmatricul
ați cu
drept de
reînscrier
e

383

380

3

0

0

185

188

175

13

0

0

43

45

44

1

0

0

27

26

26

0

0

0

636

642

625

17

0

0

La nivelul unității cu personalitate juridică au fost declarați repetenți un număr
de 17 elevi, promovabilitatea fiind de 97,35 %. Pe fiecare dintre unitățile
componente acest indicator a fost de 100% la școala Cucuteni, de 99,219% șa Școala
Lețcani, de 97,8% la Școala Bogonos și de 93,08% la Școala Cogeasca. După cum se
poate observa, trei sferturi dintre repetenți sunt de la Școala Cogeasca, unde acest
fenomen a avut o amploare destul de mare și în anii precedenți, cauzele care l-au
determinat ținând pe de o parte de frecvența slabă și lipsa oricărui efort din partea
unor elevi sau a părinților acestora, iar pe de alta de concepția și atitudinea cel puțin
discutabilă din punct de vedere pedagogic pe care unele cadre didactice au
manifestat-o în legătură cu rezolvarea acestei probleme.
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IV.2. Analiza SWOT - Calitatea în educație

Puncte tari

Puncte slabe

-se asigură aplicarea legislației
-la sfâtșitul anului școlar 2019-2020
privind evaluarea și asigurarea calității un număr de….. elevi nu au reușit să
în educație
promoveze, iar dintre cei promovați un
număr încă mare de elevi înregistrează
-CEAC din Școala Gimnazială Lețcani note/medii de 5-6, ceea ce îi situează în
se achită de atribuțiile ce-i revin potrivit zona mediocrității.
normelor legale în vigoare, asigurând
realizarea obiectivelor cuprinse în
-dezechilibre
majore
între
Strategia aprobată la nivelul unității
dimensiunea informativă și cea
formativă, în favoarea primeia, a
-învățământul și întreaga activitate activității de învățare
educativă din școala noastră este
centrat pe formarea competențelor
-preocupare încă scăzută pentru
cheie și a competențelor specifice cunoașterea
și
respectarea
prevăzute de legislație, de planurile- particularităților individuale sau de
cadru sau de programele școlare
vârstă ale copiilor, tratarea diferențiată
a elevilor rămânând un simplu
-Nivelul de pregătire generală a deziderat sau fiind abordată mai mult
elevilor și rezultatele școlare ale formal
acestora
urmează
o
traiectorie
ascendentă, constatată cu prilejul
-eludarea necesității luării în
aplicării testelor de evaluare, al EN considerare a specificității în ce
pentru clasa pregătitoare, clasa a II_a, privește stabilirea curriculumului,
clasa a VI-a, asistențe le lecții, inspecții competențelor și criteriilor de evaluare
școlare etc.
în cazul copiilor cu CES
-rezultatele obținute la olimpiade și
-teoretizarea excezivă și neglijarea în
concursuri școlare mențin Școala multe cazuri a dimensiunii practicLețcani pe primele locuri la nivelul aplicative a învățării
școlilor gimnaziale sau al celor din
-accesibilizarea cunoștințelor lasă în
mediul rural
multe situații de dorit
-au fost obținute cele mai bune
-accent prea mare pus pe evaluare în
rezultate privind promovabilitatea,
notele/mediile la evaluările naționale și detrimentul învățării
admiterea în liceu sau școala
-nu la toate disciplinele se acordă
profesională a absolvenților clasei a
atenția cuvenită selectării/pregătirii
VIII-a
elevilor și organizării olimpiadelor
-din ce în ce mai mulți colegi școlare
organizaează activități remediale sau de
-se înregistrează întârzieri în
pregătire suplimentară cu elevii
elaborarea, aprobarea și aplicarea
procedurilor specifice evaluării și
asigurării calității
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-toate cadrele didactice au obținut în
-lipsa de obiectivitate manifestată de
urma evaluării calificative anuale de unii colegi în ce privește autoevaluarea
foarte bine
activității și rezultatele obținute

Oportunități
-aplicarea HG 993 și 994/2020
privind aprobarea procedurii de
organizare a evaluării externe, respectiv
a criteriilor/standardelor de evaluare a
calității în educație și pregătirea unității
pentru evaluarea externă periodică
-punerea în valoare a bunei pregătiri
științifice și metodice sau a experienței
didactice a cadrelor, a bazei didacticomateriale și a tuturor resurselor de care
dispune
școala
din
perspectiva
asigurării calității
-aplicarea legislației modificate cu
privire la efectivele de elevi/preșcolari,
la numărul de ore/ săptămână la clasele
gimnaziale sau a noului ROFUIP,
introducerea noilor planuri-cadru și
programe școlare, stabilirea CDȘ și CDL,
cu
programele
elaborate,
în
concordanță cu nevoile reale și
așteptările beneficiarilor
-utilizarea tehnologiilor moderne din
domeniul informaticii și comunicării,
inclusiv
pentru
desfășurarea
învățământului on-line sau/și al
adistanță

Amenințări
-disfuncțiile
și
perturbările
determinate de pandemie și de
necesitatea suspendării pentru anumite
perioaade de timp a activității directe,
față în față, cu elevii
-lipsa unei motivații sociale pentru
școală;
atitudinea
negativă
a
autorităților și opinia publică adesea
nefavorabilă în ce privește rolul școlii și
al educației în asigurarea promovării
sociale și reușita în viață
-raționalizarea, formalizarea, sau și
standardizarea excesivă a evaluării
calității în educație și a performanțelor
școlare
-scăderea motivației pentru învățare
din partea elevilor și a unei mari părți
din rândul părinților
-supraaglomerarea
cadrelor
didactice prin antrenarea în prea multe
activități care nu au legătură cu
procesul
instructiv-educativ
și
limitarea timpului afectat pregătirii sau
activității directe cu elevii

-supraîncărcarea
elevilor
și
-orientarea activității de cercetare suprasolicitarea celor capabili de
sau și de formare spre soluționarea performanță
problemelor privind eficientizarea
-exagerarea uneori a rolului
activității de învățare, progresul școlar
evaluării
didactice în detrimentul
și
îmbunătățirea
performanțelor
activității propriu-zise de învățare
elevilor
-identificarea
și
valorificarea
corespunzătoare a resurselor pentru
dezvoltarea unei motivații superioare
pentru activitatea școlară și excelența în
educație

48

V. Relațiile dintre școală și comunitatea locală
V.1. Caracterizare generală
În ultimele peste trei decenii, școala și oamenii ei s-au implicat în viața comunității
nu numai prin activitatea desfășurată în sfera educației și a culturii.

Conceperea

într-o viziune modernă, fundamentată din punct de vedere filosofic, sociologic,
istoric, politico-juridic, economic, cultural-educațional și moral-spiritual a
comunității și a procesului de formare și dezvoltare a acesteia, elaborarea și
realizarea programului de reconstrucție a comunei după criza din ultimul deceniu al
regimului comunist și distrugerile din primii ani de după revoluție, rezolvarea
problemei proprietății funciare, inclusiv prin corectarea erorilor din primii ani de
aplicare a legii fondului funciar și ameliorarea, pe această bază, a relațiilor dimtre
oameni în cadrul comunității, refacerea patrimoniului și sporirea averii comunei,
incurajarea investițiilor și dezvoltarea economică și, pe această bază, redresarea
financiară a comunei prin crearea unor surse de venituri la bugetul local din care
sunt astăzi finanțate proiectele de dezvoltare locală, dezvoltarea urbanistică
(crearea noilor zone de locuințe de la Prietenia, de la DJ Lețcani Bogonos, de la Popas
sau de după sat Cogesca, reabilitarea/modernizarea DN 28, alimentare cu gaze
naturale a satului Lețcani și a unei părți din satul Bogonos, iluminatul public la
drumui european), realizarea prin programul Sapard a obiectivului Alimentare cu
apă, în sistem centralizat, a satelor Lețcani, Cogeasca, Bogonos și Cucuteni,
construirea școlii cu opt săli de clasă de la Cogeasca (proiect finanțat prin Banca
Mondială) și pregătirea întregii documentații, cu toate avizele, acordurile și
autorizările necesare, a proiectului integrat format din stația de epurare, sistem de
canalizare și modenizare prin asfaltare a DC 26 A Cogeasca pe baza căreia s-a obținut
finanțare prin programul FEADR (acestea fiind de fapt, până la această dată,
singurele proiecte europene întocmite, depuse și finanțate ale Comunei Lețcani),
asigurarea spațiilor necesare pentru învățământ, sănătate, cultură, poliție etc.,
alimentarea cu apă, gaz metan, energie electrică și realizarea instalațiilor pentru
încălzirea centrală a tuturor acestora, reformarea din temelii a întregii administrații
locale, inclusiv prin elaborarea și adoptarea normelor de bază ale comunității ( și
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astăzi sunt în vigoare Statutul Comunei, Regulamentul de organizare și funcționare
a consiliului local, Regulamentul de organizare și funcționare a primăriei, elaborate
de către oamenii școlii), cunoașterea istoriei, a tradițiilor și obiceiurilor locale,
promovarea valorilor culturii și ale credinței, punerea bazelor unei pedagogii a
libertății, formarea conștiinței de sine și consolidarea unității sufletești a comunității
locale ( inclusiv prin realizarea și publicarea primei lucrări monografice consacrate
Comunei Lețcani, prin înființarea Centrului Cultural Lețcani, prin publicarea revistei
Satele ieșene sau prin constituirea forumului local al intelectualității), care explică
stadiul actual de dezvoltare a comunei și mai ales creșterea gradului de civilizație și
îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor din toate satele noastre reprezintă
dovezi incontestabile ale modului competent și responsabil in care oamenii școlii au
înțeles să-și facă datoria față de această comunitate. Toate acestea, scot în evidență
faptul că Școala Lețcani nu a fost și nu este doar un consumator, doar un beneficiar
al resurselor comunității. Cel puțin în ultimele decenii școala și oamenii ei au fost și
continuă să joace rolul de principali factori ai dezvoltării locale și de povățuitori ai
comunității pe drumul înălțării acesteia spre ideal.
V.2. Analiza SWOT – Relațiile dintre școală și comunitatea locală

Puncte tari
-școală
acționează
consecvent
pentru promovarea unor relații cu
comunitatea și autoritățile publice
locale întemeiate pe respectarea
principiilor
legalității
și
responsabilității, al descentralizării și al
autonomiei
instituționale,
al
specialității, al cooperării și colaborării
din perspectiva realizării obiectivelor
comune, al încrederii și al respectului
reciproc;
-școala a încheiat parteneriate
pentru implementarea unor proiecte
educaționale cu primăria și consiliul
local, cu poliția locală, cu bisericile, cu
biblioteca comunală, cu Centrul
cultural, cu medicii de familie, cu Școala
Cogeasca, cu agenți economici din
localitate etc.

Puncte slabe
-nerespectarea de către autoritatea
executivă locală a contractului de
management administrativ și financiar
încheiat de către directorul școlii și
primarul comunei
-comunicarea
interinstituțională
deficitară, care se manifestă inclusiv
prin refuzul autorității executive locale
de a răspunde la adresele și solicitările
consiliului de administrație, ale
consiliului profesoral și al directorului
- atitudine răuvoitoare din partea
autorității executive locale manifestate
prin schimbarea destinației bunurilor,
obstrucționarea
activităților,
dezinformare, tentative de excludere de
la finanțare sau de diminuare a
fondurilor alocate unităților de
învățământ,
prin
afectarea
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- colaborarea cu organismele
reprezentative ale părinților asigură
soluționarea problemelor și acțiunea
convergentă
pentru
realizarea
obiectivelor
educaționale
și
administrative comune.

patrimoniului,
nesolicitarea sau
nerespectarea punctului de vedere sau
eludarea hotărârilor consiliului de
administrație al școlii

-multe dintre activitățile școlii în
planul activității cu impact educativ și
-școala este implicată în viața cultural asupra comunității se bucură
comunității, contribuind substanțial la de o receptivitate scăzută din partea
promovarea valorilor culturii și la cetățenilor;
educația adulților; activitatea Centrului
- insuficiența fondurilor alocate
Cultural și revista Satele ieșene sunt
activităților și
aproape integral rodul activității pentru susținerea
proiectelor
educaționale
realizate prin
cadrelor didactice.
parteneriatele încheiate la nivel local
- Consiliul Local Lețcani a manifestat, sau județean;
până la sfârșitul anului școlar 2019-tendința vizibilă a autorității
2020 receptivitate față de nevoile și
executive
locale de a denatura și
problemele școlii, aprobând proiectele
școlii și fondurile necesare pentru subaprecia rolul și activitatea școlii în
naveta cadrelor didactice, pentru burse comunitate, de a o exclude de la
școlare, pentru transportul elevilor evenimentele și momentele importante
navetiști, pentru organizarea unor din viața comunității
acțiuni educative sau și culturale

Oportunități

Amenințări

-paleta foarte largă de oferte pentru
-tendința spre un anumit formalism
parteneriate educaționale;
și birocratizare a relațiilor dintre școală
și comunitate;
-posibilitatea accesării de fonduri
prin prmovarea unor proiecte finanțate
- neîndeplinirea sau depășirea
de Uniunea Europeană sau prin atribuțiilor ce revin autorităților
programe guvernamentale
publice locale în conformitate cu legile
speciale din domeniul educației sau din
-încheierea
contractelor
de dreptul comun
management financiar administrativ cu
primarul comunei și de management
-lipsa transparenței sau a consultării
educațional cu ISJ Iași
în ce privește luarea de către
autoritățile locale a deciziilor privind
Înființarea Asociației Părinților și educația și învățământul
implicarea acesteia în soluționarea
problemelor
școlii;
colaborarea
-conturarea unei percepții greșite
permanentă cu consiliul reprezentativ potrivit căreia școala ar fi mai degrabă o
al părinílor
instituție de protecție socială
-participarea
părinților,
a
-sistarea/amânarea
reprezentanților consiliului local și ai pentru educație
primarului la luarea și aplicarea
hotărârilor
vizând
organizarea,

investițiilor
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funcționarea, modernizarea, finanțarea
și validarea rapoartelor privind
calitatea în educație

VI. Analiza PEST
VI.1. Politicul
Politica educațională a Școlii Gimnaziale Lețcani se află în strânsă concordanță cu
politica de reformă a educației și învățământului promvată de statul român, care, în
linii generale, urmarește atingerea următoarelor obiective:


asigurarea unei calități sporite a actului educațional și a rezultatelor învățării



descentralizarea curriculară, a resurselor umane și financiară; întărirea
autonomiei instituționale și a indepedenței decizionale a unităților de
învățământ



formarea resusei umane (personal de conducere, personal didactic și didactic
auxiliar) din perspectiva implementării politicii de reformă în domeniul
educației promvate de statul român;



diversificarea serviciilor educaționale în interesul educațional al elevului;



asigurarea egalității de șanse la educație de calitate;



creșterea rolului activității educative, curriculare și extracurriculare pentru
formarea complexă și afirmarea personalității copiilor și tinerilor;



creșterea rolului școlii în comunitate;



compatibilizarea sistemului educațional românesc cu sistemele europene.
La elaborarea și aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea economică durabilă a

Comunei Lețcani pentru perioada 2013-2020 nu au fost solicitate nici informațiile
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de care dispune, nici punctul de vedere al școlii cu privire la nevoile reale și
perspectivele dezvoltării instituționale ale acesteia, motiv pentru care Planul de
dezvoltare instituțională a Școlii Lețcani pentru perioada 2015-2020 nu s-a
armonizat cu proiecțiile administrației publice locale. Pentru perioada următoare nu
există încă un program sau o strategie de dezvoltarea locală.
VI.2. Economicul
Datorită acumulărilor din perioada 1996-2008 (când am dat o mare importanță
înființării zonelor economice și atragerii investițiilor ) situația financiară a comunei
s-a îmbunătățit, fapt reflectat în primul rând în veniturile proprii ale bugetelor locale
anuale. Se poate constata cu ușurință faptul că veniturile obținute ca urmare a
investițiilor realizate până în anul 2008, la care se adaugă creșterea sumelor alocate
de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului local, respectiv obținerea
finanțării din fonduri europene pentru proiectul integrat Stație de epurare,
canalizare și modrnizare drum comunal Cogeasca, realizat, aprobat și depus tot în
acea perioadă veniturile bugetului local sunt considerabil mai mari decât în
perioadele anterioare, ceea ce a dat și dă posibilitatea nu doar a acoperirii
cheltuielilor de funcționare, ci și pentru investiții în domeniul învățământului și în
domeniul utilităților și serviciilor publice.
VI.3. Viața socială
Chiar dacă în perioada 1996-2008 a fost aplicat un amplu program de redresare
economică și financiară a comunei , în comună nu au fost create locuri de muncă
pentru întreaga populație activă. Faptul că acel program nu a fost continuat, iar
economia municipiului Iași nu poate oferi locurile de muncă necesare acoperirii
acestei nevoi, explică de ce foarte multe familii tinere au hotărât să plece la muncă în
străinătate, ceea ce a pus școlii probleme deosebite. Pe de o parte au fost inregistrate
fluctuații în ce privește evoluția efectivelor de elevi și mișcarea acestora (în ultima
vreme înregistrându-se, cel puțin la Lețcani, după o scăderea constantă a numărului
copiilor care urmau cursurile grădiniței și ale școlii, o relativă creștere a efectivelor),
iar pe de alta, în cazul familiilor care au lăsat copiii în grija bunicilor sau a altor
persoane, au fost înregistrate probleme privind supravegherea acestora sau în ce
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privește colaborarea cu școala. Chiar dacă pe ansamblu veniturile populației au
cunoscut o creștere semnificativă, un număr destul de mare de familii tinere rămase
în localitate realizează venituri modeste, ceea ce explică numarul mare de burse
sociale sau numărul mare de pachete de rechizite școlare acordate gratuit în ultimii
ani. Noile zone de locuințe înființate în perioada 1996-2008 și atribuirea de loturi
pentru construirea de locuințe tinerilor au asigurat, în special la Lețcani, o relativă
creștere demografică și implicit a efectivelor de preșcolari și elevi. Excepție fac satele
Cogeasca și Cucuteni, unde în ultimii ani se înregistrează scăderea acestora, fapt ce a
dus la pierderea personalității juridice a Școlii Gimnaziale Cogeasca și la efectivele
sub normativ cu care funcționează Școala Cucuteni.
VI.4. Aspecte de ordin tehnologic
-nu știm familii din care provin elevii școlii care să nu dețină aparate de radio,
televizoare sau care nu sunt abonate la televiziunea prin cablu;
-există rețea telefonică fixă, accesul la telefonia mobilă este asigurat în toate satele
comunei;
-majoritatea familiilor dețin calculatoare, laptopuri, tablete și au acces la internet;
un numar important de elevi au beneficiat de programul Euro 200, dobândind
calculatoare, 67 dintre cei care nu aveau dispozitive pentru a participa la lecțiile online au primit tablete achiziționate de școală în luna mai, în prezent fiind în curs de
distribuire încă 219 tablete, din care 100 de tablete primite prin programul Școala
de acasă, aprobat prin HG 370/2020, iar 119 din fonduri europene, conform OUG
144/2021;
-școala dispune de rețele de calculatoare conectate la internet, de intreaga
aparatură audio-vizuală necesară unui proces de învățământ modern, fiecare sală de
clasă fiind dotată cu calculator sau laptop, cu cameră video și cu toate dispozitivele
necesare desfășurării învățământului on-line
-încă din luna aprilie 2020 Școala Gimnazială Lețcani a asigurat condițiile tehnice
necesare desfășurării on-line a lecțiilor sau a celorlalte activități desfășurate cu elevii
și a ședințelor CA, CP, CRP etc. sau a celorlalte acțiuni tip conferință
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-în corpul C, a fost amenajată o sală tehnologică și de instruire practică,
îmbunătățindu-se astfel condițiile pentru dezvoltarea competențelor tehnice și
antreprenoriale ale elevilor.
VI.5. Aspecte de ordin ecologic
Comuna Lețcani și zonele învecinate ridică o serie de probleme privind protecția
mediului și dezvoltarea durabilă dintre care semnalăm:


necesitatea desființării depozitelor necontrolate de gunoi, selecția deșeurilor și
valorificarea corespunzatoare a acestora;



necesitatea extinderii sistemului de canalizare și a urgentării racordării
instituțiilor, în primul rând a școlilor și a grădinițelor, și a gospodăriilor
populației la acest sistem



intrarea în legalitate în ce privește înființarea, concesionarea și prestarea
serviciului public pentru salubrizarea localității.



aplicarea normelor Uniunii Europene și a legislației interne pe linia protecției
mediului la nivelul Comunei Lețcani;



necesitatea luării unor măsuri ferme pentru reducerea gradului de poluare a
localității la unii agenți economici (Fondal Internațional etc.)



inexistența pădurilor; necesitatea împăduririi unor suprafețe de teren, în special
a celor în pantă, supuse eroziunii;



necesitatea protejării împotriva poluării a cursurilor de apă și a solului împotriva
eroziunii;



existența în imediata vecinatate a localității a zonelor protejate Valea Ilenei și
Valea lui David și oportunitatea implicării elevilor în acțiuni de educație
ecologigă prin aplicarea măsurilor legale pentru cunoașterea și protejarea florei
și faunei specifice acestora.
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Educația ecologică a elevilor școlii se constituie într-un mijloc eficient de
rezolvare a acestor probleme prin:


implementarea proiectului Educația ecologică și tehnologică prin perticiparea
elevilor la amenajarea grădinilor, livezilor și parcurilor școlilor



participarea la acțiuni de gospodărire și înfrumusețare a clasei sau a școlii;



implicarea în amenajarea parcurilor și a spațiilor verzi din localitate prin
plantarea de pomi/arbori sau îngrijirea florilor și a arbuștilor și aplicarea
măsurilor de protecție/îngrijire a acestora;



vizitarea și cunoașterea zonelor protejate ecologic (Valea Ilenei și Valea lui
David) și participarea la acțiuni (proiecte) de amenajare și protecție a acestora;



participarea la acțiuni de ecologizare și înfrumusețare a localității

VI.6. Situația demografică
Statistic, pe satele aflate în zona de competență a Școlii Gimnaziale Lețcani,
populația se prezenta, la începutul anului școlar 2020-2021 astfel:
-Satul Lețcani- număr total persoane:3896
-număr persoane temporar plecate:110
-număr persoane plecate pentru o perioada îndelungată:538
-Satul Bogonos-număr total persoane:826
-număr persoane temporar plecate:14
-număr persoane plecate pentru o perioadă îndelungată:40
-Satul Cucuteni-număr total persoane:449
-număr persoane temporar absente:19
-număr persoane plecate pentru o perioada îndelungată:19
-Satul Cogeasca-număr total persoane 1785
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VII. Prezentarea sintetică a nevoilor în plan educațional
Diagnoza mediului intern si extern, analizele de tip Swot și Pest realizate la nivelul
instituției, al comunității locale și chiar cu privire la evoluțiile în plan național și
european precum și rapoartele semestriale sau anuale privind rezultatele obţinute
pe linia asigurării calității în educație, tendinţele şi neajunsurile semnalate în
activitatea Școlii Leţcani pun în evidență existența unor nevoi de la care trebuie să
pornească proiectarea pe termen mediu a dezvoltării Școlii Gimnaziale Lețcani,
dintre care cele mai stringente sunt:
-imensa nevoie de educaţie pentru adevăr, valoare și bunăstare, pentru libertate,
dreptate și respectul demnității umane resimţită la nivel individual sau de grup, în
cadrul comunităţii locale şi al societăţii în general;
-necesitatea formării și dezvoltării competențelor cheie ale tuturor elevilor și
preșcolarilor din sfera de competență
-necesitatea exercitării funcțiilor de bază ale instituției, a continuării activității de
învățare și a celorlalte influențe educative în contextul special al aplicării normelor
sanitare și juridice impuse de situația de urgență/starea de alertă declarate din cauza
pandemiei și a pericolului infectării cu SARS CoV.2
-necesitatea înnoirii, a regenerării şi reformării instituţiei în ansamblu şi a
subsistemelor care o compun în vederea creşterii eficienţei activităţii desfăşurate
pentru a răspunde nevoilor individuale sau/și colective de dezvoltarea personală, de
pregătire profesională și de integrare socială;
-necesitatea implicării mai active şi consecvente a şcolii în procesul de
reconstrucţie şi modernizare a comunităţii locale, de renaştere culturală şi reformă
socială a satelor noastre;
-nevoia de a reorienta activitatea şi de a regândi rolul Şcolii Leţcani din
perspectiva integrării europene şi a participării la schimbul judeţean, regional,
naţional, european şi internaţional de valori;
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-necesitatea ca şcoala şi slujitorii ei să-i pregătească pe copiii şi tinerii din satele
Leţcani, Cogeasca, Cucuteni şi Bogonos pentru lupta cu nevoile vieţii, pentru
împlinirea aspiraţiilor, speranţelor şi aşteptărilor fiecăruia şi pentru împlinirea
idealurilor întregii comunităţi;
-necesitatea preîntâmpinării fenomenului abandonului şcolar şi a creării
posibilităţilor reale de completare a studiilor pentru copiii sau tinerii care nu au
finalizat cursurile învăţământului obligatoriu;
-necesitatea unei mai bune organizări a muncii personalului didactic şi nedidactic
al şcolii, a valorificării superioare a potenţialului creator al fiecărui profesor,
învăţător sau educator şi a creşterii rolului intelectualităţii în soluţionarea
problemelor comunităţii locale şi ale societăţii în ansamblul său;
necesitatea eliminării disfuncţiilor semnalate la nivelul instituţiei şi al structurilor
sale funcţionale; întemeierea întregii activităţi și a raporturilor juridice interne sau
externe pe principiile legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii dintre
factorii implicaţi în activitatea şcolară;
-necesitatea adaptării permanente a reţelei şcolare, a conţinuturilor, mijloacelor
si metodelor de educatie la evoluţiile care se produc în viaţa economică, socială şi
culturală a comunităţii locale şi a societăţii în general; pregătirea copiilor şi tinerilor
pentru o activitate utilă în cadrul acestora;
-necesitatea revigorării activităţii organismelor de conducere ale şcolii şi a
reactualizării sistemului de norme interne după care se desfăşoară activitatea şi care
asigură unitatea şi ordinea juridică a instituţiei.
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VIII. VIZIUNE/MISIUNE
VIII.1. Viziune
Prin proiectul de dezvoltare instituţională conturăm, pentru Școala Gimnazială
Leţcani și pentru fiecare dintre cele patru structuri arondate acesteia, idealul de
şcoală modernă, europeană, adaptată realităţilor şi nevoilor vieţii în comunitatea
locală privită ca parte a unei societăți democratice, a cunoașterii, aflată în
permanentă schimbare. Acest ideal spre care ne propunem să asigurăm ascensiunea
Şcolii Gimnaziale Leţcani în următorii ani presupune continuarea eforturilor pentru
dezvoltarea și aplicarea unei pedagogii care promovează armonizarea idealurilor
comunității cu principiile educației în și pentru libertate, urmărind atât dezvoltarea
și afirmarea personală a copilului cât și integrarea lui socială. Pentru aceasta,
considerăm a fi necesare:
- dezvoltarea și promovarea atât în școală, cât și la nivelul comunității a unei
autentice culturi a calității demersurilor didactico-pedagogice și a rezultatelor
învățării ca suport al dezvoltării personale, al integării sociale și al împlinirii
idealurilor individuale sau colective
- valorificarea tradiţiilor și achizițiilor şcolii româneşti, inclusiv ale şcolilor și
grădinițelor din satele Leţcani, Cogeasca, Cucuteni și Bogonos (care formează astăzi
unitatea cu personalitate juridică Scoala Gimnazială Leţcani) şi a rezultatelor
pozitive obţinute pe linia slujirii aspiraţiilor individuale şi a valorilor locale,
regionale, naţionale, europene și universale de pe pozițiile pluralismului și
inerculturalismului;
-cunoasterea achiziţiilor moderne ale pedagogiei şi celorlalte ştiinţe cu impact
asupra educaţiei; punerea în valoare a rezultatelor obținute prin activitatea de
cercetare pedagogică și metodico-științifică desfășurate de cadrele didactice ale
școlii, materializate în lucrări, studii, articole publicate în volum sau în reviste de
specialitate sau de cultură.
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-valorificarea experienţei europene şi nord-americane privind modernizarea
sistemelor educaţionale;
-cunoaşterea realităţilor româneşti şi a celor specifice din comunitatea locală, a
conexiunilor şi a interdeterminărilor care se manifestă între şcoală şi celelalte
paliere ale socialului, inclusiv, a supradeterminărilor de sistem sau a formelor
specifice de manifestare a cauzalităţii structurale în care este implicată Şcoala
Gimnazială Leţcani.
-adecvarea influențelor educative la nevoile reale ale vieții din perspectiva
societății viitorului și exercitarea rolului de mijloc fundamental al educației pentru
adevăr, valoare, muncă și bunăstare, pentru dreptate, libertate și solidaritate umană
ce revine școlii
VIII.2. Misiunea școlii
VIII.2.1. La nivel individual, scoala își propune să asigure elevilor formarea
urmatoarelor competențe:
-competențe de comunicare în limba română;
-competențe de comunicare în limbi străine;
-competențe de bază de matematică, științe și tehnologie;
-competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației;
-competențe sociale și civice;
-competențe antreprenoriale;
-competențe de sensibilizare și de expresie culturală;
-competențe de a învăța să înveți
VIII.2.2. La nivelul comunității școlare asigurăm:
-o instrucție și o educație de calitate
-un mediu educațional adecvat;
-un mediu cultural propice pentru receptarea, promovarea și crearea valorilor;
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-un sistem organizațional în care raporturile dintre participanții la procesul
instructiv-educativ sunt reglementate printr-un sistem de norme care stabilesc
drepturi subiective și obligații corelative pentru fiecare dintre aceștia;
-un climat socio-afectiv favorabil dezvoltării și manifestării libere a personalității
copiilor, a cadrelor didactice și a tuturor membrilor comunității educaționale
constituite în jurul Școlii Gimnaziale Lețcani.
VIII.2.3. In cadrul comunității locale, școala noastră reprezintă:
-factorul principal de emancipare și modernizare prin știință, educație și cultură
a comunității și a membrilor săi
-instituția care contribuie esențial, în mod consecvent, la formarea conștiinței de
sine și realizarea unității sufletești a comunității locale
-principalul păstrător al tradițiilor și obiceiurilor locale:
-un autentic și responsabil povățuitor al comunității
-mijloc de promovare a valorilor comunității în plan județean, național și
european
VIII.2.4. La nivelulul societății, școala acționează pentru:
-exercitarea funcției educative a statului;
-pregătirea forței de muncă și a viitorilor cetățeni;
-respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și ale copilului;
-promovarea valorilor fundamentale ale culturii și punerea lor în slujba
oamenilor și a umanității;
-pacea socială, dezvoltarea durabilă și solidaritatea umana.
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IX. OBIECTIVE STRATEGICE ȘI PROGRAME SECTORIALE
Orice nou proiect de dezvoltare a învățământului în comuna noastră nu poate fi
decât o continuare firească a programelor de reconstrucție, dezvoltare, regenerare
și modernizare pe care le-am conceput, le-am regândit și le-am adaptat realităţilor şi
nevoilor vieţii în comunitatea locală privită ca parte a unei societăți democratice, a
cunoașterii, aflată în permanentă schimbare și prin aplicarea cărora am creat și am
consolidat pe termen lung fundamentele lui instituționale. Vor fi necesare, așadar,
potențarea și promovarea atât în școală, cât și la nivelul comunității a unei autentice
culturi a calității demersurilor didactico-pedagogice și a rezultatelor învățării ca
suport al dezvoltării personale, al integării sociale și al împlinirii idealurilor
individuale sau colective, valorificarea în continuare a tradiţiilor și achizițiilor şcolii
româneşti, inclusiv ale şcolilor și grădinițelor din satele Leţcani, Cogeasca, Cucuteni
și Bogonos (care formează astăzi unitatea cu personalitate juridică Scoala
Gimnazială Leţcani) şi a rezultatelor pozitive obţinute pe linia slujirii aspiraţiilor
individuale şi a valorilor locale, regionale, naţionale, europene și universale de pe
pozițiile pluralismului și inerculturalismului, cunoasterea achiziţiilor moderne ale
pedagogiei şi celorlalte ştiinţe cu impact asupra educaţiei, punerea în valoare a
rezultatelor obținute prin activitatea de cercetare pedagogică și metodico-științifică
desfășurate de cadrele didactice ale școlii, materializate în lucrări, studii, articole
publicate în volum sau în reviste de specialitate sau/și de cultură, valorificarea
experienţei europene şi nord-americane privind modernizarea sistemelor
educaţionale, cunoaşterea realităţilor româneşti şi a celor specifice din comunitatea
locală, a conexiunilor şi a interdeterminărilor care se manifestă între şcoală şi
celelalte paliere ale socialului, inclusiv, a supradeterminărilor de sistem sau a
formelor specifice de manifestare a cauzalităţii structurale în care este implicată
Şcoala Gimnazială Leţcani, adecvarea influențelor educative la nevoile reale ale vieții
din perspectiva societății viitorului și exercitarea rolului de mijloc fundamental al
educației pentru adevăr, valoare, muncă și bunăstare, pentru dreptate, libertate și
solidaritate umană ce revine școlii, păstrarea mediului cultural propice pentru
receptarea, promovarea și crearea valorilor, în cadrul căruia școala este factorul
principal de emancipare prin știință, educație și cultură a comunității și a membrilor
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săi, fiind instituția care contribuie esențial, în mod consecvent, la formarea
conștiinței de sine și la realizarea unității sufletești a comunității locale, armonizarea
sistemului organizațional intern cu legislația națională și cu imperativele unui
management eficient astfel încât să se asigure în continuare concilierea autorității cu
libertatea în educație. Dezvoltarea personală, integrarea socială și pregătirea
pentru viața, în societatea cunoașterii și într-o lume aflată într-o permanentă
schimbare, a tuturor copiilor şi tinerilor din raza de competenţă prin
educarea acestora pentru adevăr, valoare, muncă și bunăstare, pentru putere,
libertate, dreptate și demnitate umană și emanciparea prin educație și cultură
a comunității locale reprezintă obiectivul fundamental al Programului de
dezvoltare instituțională a Școlii Gimnaziale Lețcani în perioada 2021-2025.
Realizarea acesti obiectiv fundamental presupune nu doar reformularea
obiectivelor strategice generale, medii și operaționale sau continuarea, în
condiții noi, a programelor sectoriale aflate în derulare, ci și lansarea unor noi
proiecte, prin care procesul de înnoire și regenerare instituțională pe care l-am
conceput, coordonat și stimulat în ultimele decenii să țină pasul cu evoluțiile
societății și cu nevoile vieții. Pentru următorii cinci ani școala Gimnazială Lețcani își
propune realizarea următoarelor obiective strategice:
IX.1. Regândirea, actualizarea și flexibilizarea configurației instituționale și a
ofertei educaționale actuale încât să permită înnoirile care se întrezăresc la orizont
cu privire la structura sistemului educațional național, la evoluția demografică locală
sau la curriculumul național, care vor determina schimbări de substanță inclusiv la
nivelul subsistemului local de învățământ. Va fi necesară armonizarea planurilor de
școlarizare pentru fiecare formă sau nivel de învățământ și pe fiecare sat din raza de
competență, cu tendințele demografice și evoluția efectivelor de preșcolari și elevi,
cu nevoile resimțite în plan local și cu strategiile sau legislația națională și, nu în
ultimul rând, cu opțiunile și așteptările beneficiarilor direcți sau indirecți ai
activității școlare. Printre țintele stabilite sunt și acelea ca niciunul dintre satele
componente ale comunei să nu rămână fără școală sau grădiniță, ca măcar oferta
educațională a școlii de centru să vină în întâmpinarea celei mai mari părți a nevoilor
și

opțiunilor în plan educațional ale copiilor, ale tinerilor și ale comunității,

reînființarea grădiniței/școlii de la Avicola-Căprița, începerea demersurilor pentru
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înființarea grădiniței și a școlii primare în noua zonă de locuințe Prietenia, pentru
care am rezervat teren încă din anul 2003, asigurarea posibilității continuării
studiilor de către cei care din diferite motive au abandonat cursurile învățământului
obligatoriu prin organizarea unor programe de tipul „a doua șansă”, organizarea, la
cererea și cu finanțarea prin contribuția părinților sau a autorităților locale a
programului „Școala după școală”, cuprinderea în planurile de școlarizare, la
solicitarea părinților și a elevilor a unor clase de liceu sau de școala profesinală,
accesarea unor proiecte privind preîntâmpinarea abandonului școlar, educația
remedială, orientarea școlară și integrarea în învățământul de masă a copiilor cu
cerințe educaționale speciale și nu în ultimul rând valorificarea experienței
manageriale, a structurilor organizatorice a platformelor și mijloacelor tehnice de
comunicare, a achizițiilor, abilităților și competențelor dobândite de cadrele și
organismele de conducere, de cadrele didactice și de elevi pentru exercitarea
funcțiilor de bază ale instituției și în ce privește continuarea procesului instructiveducativ în situații speciale (de urgență, alertă etc.), în special în ce privește
desfășurarea învățământului on-line/la distanță. Obiectivul fundamental ce va fi
urmărit prin acest program sectorial vizează, pe de o parte, garantarea egalității de
șanse, prin cuprinderea, școlarizarea și finalizarea cursurilor învățământului
obligatoriu de către toți copiii și tinerii din raza de competență a școlii noastre, iar
pe de alta, pregătirea acestora pentru a putea continua procesul învățării, de a
desfășura o activitate utilă pentru ei și pentru societate pe tot parcursul vieții și
pentru a participa la viața publică de azi și de mâine a comunității, în calitate de
cetățeni apți să-și asume răspunderi și să contribuie la realizarea binelui general.
IX.2. Reforma curriculară presupune găsirea celor mai bune formule pentru
aplicarea noilor reglementări în materie și a noilor planuri-cadru sau programe
școlare, creșterea rolului decizional al elevilor și al părinților cu privire la stabilirea
curriculumului la decizia școlii sau a CDL, în introducerea disciplinelor opționale
integrate, conform noilor planuri-cadru, cu respectarea Metodologiei aprobate de
MEN în luna februarie 2020 și a celorlalte reglementări sau proceduri specifice,
conceperea și elaborarea programelor activităților educativ-formative, curriculare
și extracurriculare, în concordanță cu obiectivele generale ale școlii sau ale
comunității și aspirațiile individuale ale beneficirilor direcți și indirecți ai acestora,
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diversificarea activităților cuprinse în programul Școala altfel și valorificarea
corespunzătoare a acestora, creșterea ponderii activităților care vizează dezvoltarea
personală, integrarea socială și dobândirea abilităților practic-aplicative, de viață,
de către elevi și preșcolari, stimularea originalității și a creativității pentru
identificarea celor mai potrivite forme și modalități de utilizare a orelor, care,
potrivit normelor legale și programelor în vigoare, sunt la dispoziția profesorilor
/învățătorilor /educatoarelor, creșterea preocupărilor privind diferențierea
conținuturilor didactice și a tuturor componentelor curriculumului școlar
întemeiată pe cunoașterea particularităților individuale și de vârstă ale copiilor,
adecvarea conținuturilor, mijloacelor sau metodelor didactice și a formelor de
organizare a învățământului remedial la nevoile reale, la specificul disciplinelor de
învățământ și potențialitățile psiho-fizice ale copiilor, introducerea noilor manuale,
inclusiv a celor electronice, cu respectarea procedurilor privind selectarea,
asigurarea, gestionarea și utilizarea manualelor și auxiliarelor școlare, relansarea
activității cu cartea și folosirea lecturii ca modalitate indispensabilă de învățare și de
dezvoltare a abilităților de viață, extinderea învățământului la distanță și a lecțiilor
online, pregătirea elevilor pentru evaluările naționale, olimpiade sau alte competiții
școlare, pentru admiterea în diferite unități școlare sau la diferite forme de
învățământ pe baza programelor și cu luarea în considerare a criteriilor și
standardelor de perfomanță specifice.
IX.3. Regenerarea permanentă a corpului profesoral, motivarea, dezvoltarea
profesională și punerea în valoare a pregătirii de specialitate și didacticopedagogice, a experienței și calităților profesionale sau umane ale personalului,
statornicirea, atât pe verticală, cât și pe orizontală, a unor relații corecte, care
garantează înfăptuirea dreptății prin

concilierea autorității cu libertatea de

exprimare, de manifestare și de afirmare a tuturor celor implicați în organizarea și
funcționarea instituției trebuie să stea și pe viitor în centrul atenției echipei
manageriale și a întregii comunități educaționale. Constituirea corectă a catedrelor
pentru profesori, stabilirea diriginților, a învățătorilor și a educatoarelor pentru
fiecare formațiune de studiu, vacantarea corectă a posturilor/catedrelor și
respectarea normelor legale pentru ocuparea catedrelor sau posturilor devenite
vacante ca urmare a reducerii numărului formațiunilor de studiu, prin pensionarea

65

sau transferul titularilor etc. cu oameni competenți și devotați școlii, evaluarea
corectă a profesorilor, învățătorilor și a educatoarelor sunt activități pe care și în
viitor organismele decizionale și consultative ale școlii va trebui să le gestioneze cu
rigoare juridico-administrativă, dar și cu mult tact, pentru a nu crea situații de natură
să afecteze componenta socio-afectivă a climatului educațional și a relațiilor
statornicite de mai mulți ani între factorii de conducere și organismele, structurile
sau compartimentele funcționale ale instituției, între profesori, învățători sau
educatoare și beneficiarii procesului de învățământ. Pe de altă parte, acest program
trebuie să urmărească crearea celor mai bune condiții pentru evoluția în carieră,
formarea continuă și motivarea pentru calitate și performanțe profesionale a
tuturor categoriilor de personal și, nu în ultimul rând, consolidarea și dezvoltarea
abilităților dobândite prin eforturile proprii ale profesorilor, învățătorilor,
educatorelor și elevilor noștri prin programul privind Instituirea unor noi forme de
organizare a procesului instructiv-educativ și diversificarea relațiilor pedagogice din
cadrul Școlii Gimnaziale Lețcani

prin utilizarea tehnologiilor de comunicare

multimedia, pe care l-am înițiat și l-am operaționalizat pe durata stării de urgență
sau de alertă determinată de pandemia coronavirus 19, pe care am fost nevoiți să o
traversăm în ultimul an școlar, pentru organizarea și realizarea activităților de
învățare la distanță, în special on-line. Acest proiect va trebui continuat, dezvoltat,
aplicat și adaptat unor contexte social-educaționale diverse, ceea ce va solicita atât
din partea echipei manageriale sau din partea organismelor funcționale/
consultative, cât și mai ales din partea fiecărui cadru didactic, a elevilor și a părinților
o motivație corespunzătoare, evaluarea obiectivă și receptivitate la progresele
științifico-tehnice, disponibilitate și creativitate. Gestionarea corectă a acesor
probleme, punerea în valoare a calităților personale și profesionale ale cadrelor
didactice sau ale celorlalte categorii de personal și stimularea manifestării lor ca
personalități reprezentative ale instituției și ale comunității constituie o condiție
indispensabilă pentru menținerea liniei ascendente pe care școala s-a înscris în
ultimii ani.
IX.4. Conservarea, sporirea, modernizarea și valorificarea bazei didacticomateriale, consolidarea situației financiare și relansarea investițiilor în domeniul
educației la nivelul Comunei Lețcani este o necesitate și reprezintă o condiție
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indispensabilă pentru dezvoltarea instituțională prezentă și viitoare a Școlii
Gimnaziale Lețcani. Avem în vedere o serie de acțíuni și proiecte cum sunt:
-actualizarea
competențelor

evidențelor,
privind

clarificarea

dezvoltarea,

regimului

modernizarea,

juridic

și

exercitarea

administrarea

corectă,

gestionarea și asigurarea integrității bazei didactico-materiale a învățământului din
Comuna Lețcani cu respectarea normelor constituționale și legale și a competențelor
stabilite prin legislația incidentă;
-apărarea drepturilor de proprietate, de administrare sau de folosință dobândite
de școală și finalizarea demersurilor pentru întabularea tuturor imobilelor (terenuri
din extravilan sau din intravilan și clădiri) care fac parte din baza-didacticomaterială a școlii, rectificarea cărților funciare incomplete sau eronate întocmite de
autoritățile publice locale sau cu acordul tacit sau explicit al acestora, păstrarea
destinației bunurilor care fac parte din baza didactico-materială a învățământului
(indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare) și consolidarea
drepturilor pe care școala le-a dobândit în ultimele decenii asupra celorlalte bunuri
care fac parte din patrimonial ei;
-continuarea

demersurilor

pentru

materializarea

programului

privind

construirea sălilor și amenajarea terenurilor de sport la școlile din comună prin
punerea în aplicare a hotărârilor adoptate în acest sens de către Consiliul Local
Lețcani și în special a Hotărârii 71/2009, așa cum a fost completată prin Hotărârea
52/2017, care prevede ca sala de sport finanțată prin Compania Națională de
Investiții să fie realizată pe terenul din spatele Corpului B al Școlii Lețcani, a celor
care privesc clarificarea regimului juridic al terenului de sport de la Școala Lețcani
(după reabilitarea) și construirea, pe locul clădirii demolate a Corpului C al Școlii
Cogeasca, a unei săli de sport, respectiv prin amenajarea terenurilor de sport la toate
structurile arondate;
-reabilitarea, modernizarea și dotarea corespunzătoare a clădirii vechi a Școlii
Bogonos;
-valorificarea expertizei tehnice însușite de consiliul local, întocmirea
documentației de proiectare și execuția lucrărilor de reabilitare și refuncționalizare
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a clădirii școlii de la Avicola și rezolvarea deficitului de spații pentru învățământul
preșcolar;
-exercitarea drepturilor și obligațiilor asupra terenului rezervat, realizarea
documentației și demararea demersurilor pentru înființarea grădiniței și școlii
primare din zona de locuințe Prietenia;
-racordarea tuturor unităților de învățământ la sistemul local de canalizare;
-continuarea programului de configurare și dezvoltare ( în zona școlilor, a
bisericilor și a centrelor culturale) a centrelor cultural-educaționale și spirituale din
satul de centru și din fiecare dintre satele componente ale acesteia, inclusiv de la
Prietenia, amenajarea parcurilor și grădinilor școlilor sau ale bisericilor, în cadrul
proiectului educațional aflat în derulare;
-amenajarea sălilor de specialitate și trecerea treptată la folosirea laboratoarelor
numai pentru actvitățile specifice domeniilor pentru care au fost dotate;
-înlocuirea treptată a rețelelor de calculatoare uzate din punct de vedere fizic sau
și moral;
-finalizarea proiectului pentru dotarea fiecărei structuri, catedre/comisii
metodice și, eșalonat, a fiecărei săli de clasă cu câte un calculator sau laptop, un
videoproiector cu ecran de proiecție și cu alte materiale necesare extinderii utilizării
tehnologiilor moderne în procesul instructiv-educativ; continuarea dotării cu tablete
și cu toate mijloacele tehnice necesare, a laboratoarelor de informatică și
distribuirea acetora în folosința gratuită a elevilor cu posibilități materiale și tehnice
insuficiente;
-apărarea, inclusiv în justiție, și exercitarea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole din extravilan, conform titlurilor emise de către autoritățile
competente, a căror legalitate este contestată abuziv de către actualul primar;
-sporirea cantitativă și calitativă a fondului de carte, relansarea activității
bibliotecilor școlare, dezvoltarea, promovarea și punerea în valoare a bibliotecii
virtuale/digitale, eficientizarea activității C.D.I;
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- extinderea punctului muzeistic existent și înființarea muzeului școlii;
-asigurarea echilibrului bugetar, folosirea eficientă a fondurilor alocate pentru
finanțarea de bază, complementară sau suplimentară și consolidarea disciplinei
financiare a instituției;
-recuperarea creanțelor și valorificarea corespunzătoare a fondurilor acumulate
prin economiile realizate, identificarea unor noi surse de venituri proprii și folosirea
acestora pentru dezvoltarea instituțională a școlii
-întocmirea și promovarea proiectelor pentru dezvoltarea și modernizarea bazei
didactico-materiale și intensificarea demersurilor pentru atragerea de fonduri
locale, guvernamentale sau/și europene în vederea finațării acestora;
-asigurarea legalității și eficienței angajării, lichidării, ordonanțării și plății
cheltuielilor bugetare, întărirea disciplinei financiare, eliminarea risipei și
gestionarea corespunzătoare a fondurilor;
-gospodărirea și înfrumusețarea tuturor spațiilor școlare și menținerea unui
mediu natural, social și educațional adecvat în toate școlile și grădinițele care
formează astăzi unitatea cu personalitate juridică Școala Gimnazială Lețcani.
IX.5. Actualizarea, în funcție de nevoi și împrejurări, a sistemului de norme
juridice și etice interne din perspectiva armonizării acestora cu legislația
națională și europeană în domeniu, a concilierii autorutății cu libertatea,
asigurării calității în educație și a creșterii gradului de siguranță a
persoanelor și bunurilor în mediul școlar prin :
-actualizarea organigramei instituției astfel încât să asigure exercitarea rolului
social sau a atribuțiilor legale fundamentale și menținerea unei funcționalități
optime a tuturor organismelor și structurilor din componența acesteia, din
perspectiva asigurării calității în educație;
-actualizarea Codului de etică profesională, a Regulamentului (intern) de
organizare și funcționare a școlii; completarea și actualizarea regulamentelor
specifice și a sistemului procedurilor interne prevăzute de legislația în vigoare;
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-relansarea parteneriatelor cu autoritățile publice locale, organele de poliție, I.S.U
Iași, I.T.M. Iași, D.S.P. Iași, Direcția pentru Protecția Copilului, C.J.R.A.E. Iași etc. și
actualizarea, împreună cu acestea, a actelor de autoritate, a sistemului de norme și a
procedurilor operaționale ce vor fi aplicate pentru creșterea gradului de siguranță în
mediul școlar, pentru asigurarea serviciului de pază, pentru preîntâmpinarea și
combaterea violenței în rândul elevilor , pentru respectarea normelor privind
securitatea și sănătatea în muncă, pentru prevenirea incendiilor și a accidentelor
rutiere etc.;
-demersuri pe lângă autoritățile publice locale pentru îndeplinirea condițiilor și
obținerea autorizațiilor sanitare de funcționare, privind securitatea la incendiu,
S.S.M., etc. la toate clădirile/structurile arondate și în special la Școala Cogeasca și la
clădirea nouă de la Școala Bogonos;
-reorganizarea, în acord și cu autoritățile publice locale, a transportului cu
microbuzele școlare al elevilor navetiști și stabilirea măsurilor pentru efectuarea
acestuia în condiții de maximă siguranță;
-elaborarea, aprobarea și aplicarea procedurilor operaționale necesare pentru
aplicarea corectă a legislației incidente și asigurarea unei funcționări optime a
organismelor/structurilor funcționale ale instituției;
-actualizarea colecției principalelor acte normative, regulamente, proceduri care
formează sistemul normelor etice și juridice ce reglementează raporturile sociale și
stabilesc drepturile, obligațiile corelative și limitele competențelor persoanelor,
structurilor funcționale și ale factorilor de conducere de la nivelul unității,
republicarea în volum a acestora;
-emiterea sau adoptarea actelor interne de autoritate pentru organizarea aplicării
și aplicarea în concret a legilor și a actelor administrative ale autorităților publice
competente la nivelul unității cu personalitate juridică și actualizarea permanentă a
acestora;
-completarea sistemului de norme, perfecționarea și aplicarea mecanismelor
interne de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale specifice ale copilului,
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ale cadrelor didactice și ale celorlalți angajați ai școlii, concilierea autorității cu
libertatea și înfăptuirea dreptății în instituție și la nivelul comunității educaționale
locale.
IX.6. Asigurarea calității în educație, evaluarea și stimularea performanțelor
și exercitarea controlului intern managerial, care presupune:
-reorganizarea întregii activități și adoptarea noii strategii pentru asigurarea
calității în educație la nivelul unității cu personalitate juridică;
-evaluarea internă/autoevaluarea periodică a calității activității desfășurate și a
rezultatelor învățării, valorificarea rapoartelor, analizelor și a celorlalte documente
ale instituției din perspectiva unei diagnoze obiective a situației existente și a
elaborării celor mai potrivite planuri de îmbunătățire;
-aplicarea legislației specifice, inclusiv a HG 993 și 994/2020, pregătirea pentru și
solicitarea evaluării externe periodice a calității educației realizate la nivelul Școlii
Gimnaziale Lețcani și valorificarea constatărilor și recomandărilor ce vor fi făcute de
către experții ARACIP, inspectorii școlari și reprezentanții M.E.N;
-reorganizarea activității, actualizarea, aplicarea noului program de dezvoltare a
controlului intern managerial și valorificarea rapoartelor și a celorlalte documente
elaborate și aprobate de către comisia de monitorizare și ceilalți factori implicați în
activitatea de audit;
-asigurarea coerenței și convergenței acțiunilor desfășurate de către toți factorii
cu responsabilități pe linia asigurării calității, evaluării și controlului intern
managerial;
-pregătirea și organizarea corespunzătoare a tuturor tipurilor de evaluare
națională;
-promovarea excelenței în educație și stimularea elevilor și a cadrelor didactice
cu perfomanțe deosebite.
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IX.7. Relansarea activității culturale, sportiv-turistice sau recreative,
promovarea parteneriatelor pentru inițierea, conceperea/implementarea unor
proiecte sau programe educaționale și exercitarea, în continuare, de către
școală a rolului de centru cultural -educațional al comunității prin:
-reorientarea întregii activități educative, curriculare și extracurriculare, spre
cunoașterea și promovarea valorilor științifice, moral-religioase, artistice și estetice
autentice, spre valorificarea

dint-o perspectivă interculturală, a dimensiunii

umaniste a culturii naționale, europene și universale, spre cunoașterea istoriei,
tradițiilor, obiceiurilor și a celorlate valori specifice ale comunității locale,
încurajarea creației de valori autentice și stimularea implicării noilor generații în
acțiuni și proiecte pentru sporirea patrimoniului cultural instituțional, local și
național;
-participarea cadrelor didactice la elaborarea, avizarea și aplicarea strategiilor și
programelor de dezvoltare locală din domeniile culturii și vieții moral-spirituale, ale
educației și administrației, sănătății sau ale vieții sociale și implicarea în soluționarea
unor probleme majore ale comunității;
-continuarea implementării proiectului educațional intitulat Educația pentru
adevăr, valoare, muncă și bunăstare, pentru dreptate, libertate și o viață trăită cu
demnitate și a celorlalte proiecte și programe aflate în derulare;
-continuarea și relansarea activității Forumului Educatorilor și Oamenilor de
Cultură din Comuna Lețcani;
-continuarea implicării directe în coordonarea și realizarea obiectivelor și
organizarea acțiunilor cuprinse în Programul pentru renaștere culturală, reformă
socială, educație a libertății și integrare europeană a satului românesc adoptat la
nivelul Centrului Cultural Lețcani și al filialelor sătești ale acestuia;
-relansarea activității cu cartea prin diversificarea și multiplicarea acțiunilor
organizate de bibliotecile școlare și în cadrul C.D.I;
-conservarea, valorificarea și promovarea tradițiilor și cunoașterea istoriei, a
culturii și a personalităților reprezentative ale comunității locale, inclusiv prin
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înființarea unui muzeu al școlii și implicarea directă în amenajarea unui muzeu al
comunității;
-reactualizarea acordurilor de parteneriat educațional cu instituțiile și
autoritățiloe locale, județene etc. și participarea la programe și proiecte cu finalitate
educativ-formativă și cultural-spirituală;
-organizarea de evenimente sau manifestări pentru marcarea unor momente de
referință din viața școlii, a comunității, a poporului român, a Europei și a umanității
cum sunt împlinirea a 155 de ani de la înființarea primei școli din comună, Ziua
Mondială a Educației și Ziua Învățătorului, Ziua Națională a României, Ziua Europei,
Nașterea, Învierea și Înălțarea Domnului, Ziua Culturii Naționale, Ziua Constituției
etc.
Implementarea proiectului ”T.A.C.T –Tolerează, Acționează, Creează, Transmite!”,
nr. 2020-1-RO01-KA 101-079182, finanțat din fonduri europene, care se derulează
în perioada până la data de 31.10.2022.
IX.8. Promovarea ideilor Școlii pedagogice de la Lețcani, continuarea
eforturilor pentru punerea bazelor unei autentice pedagogii a libertății,
ca mijloc de slujire a idealurilor comunită ții prin:
-punerea în valoare a lucrărilor publicate de către cadrele didactice ale școlii prin
prezentarea, dezbaterea și aplicarea în procesul instructiv-educativ a ideilor sau
principiilor formulate; continuarea cercetărilor psiho-socio-pedagogice și metodice
din perspectiva găsirii unor noi soluții la eterna problem a concilierii libertății
individuale cu aspirațiile comunității și cu exigențele autorității în educație;
-valorificarea atât la nivelul instituției, cât și în cadrul comunității locale a
patrimoniului cultural-pedagogic acumulat în ultimele decenii, inclusiv a valențelor
epistemice, educative și culturale ale acestei lucrări monografice consacrate
învățământului instituționalizat din Comuna Lețcani și legăturilor indisolubile dintre
școală, familie, comunitate și viața oamenilor;
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-publicarea și folosirea în continuare a Revistei Satele Ieșene (Povățuitorul
Comunității), ca mijloc de educație și de promovare a valorilor autentice ale culturii
locale, naționale, europene și universale;
-continuarea documentării/cercetărilor, elaborarea și publicarea celei de-a doua
ediții a lucrării monografice intitulate Comuna Lețcani-comunitate și ideal;
-organizarea sau și participarea la conferințe, sesiuni de comunicări științifice,
simpozioane cu tematică adecvată și prezentarea de referate, recenzii, comunicări
etc. realizate de către cadrele didactice și elevii școlii; publicarea acestora în reviste
de specialitate sau și în revista Satele ieșene (Povățuitorul Comunității);
-valorificarea lucrărilor metodico-științifice elaborate și susținute pentru
obținerea gradului I, a referatelor prezentate în cadrul consiliilor profesorale, al
cercurilor pedagogice, al comisiilor metodice etc., inclusiv prin realizarea unor
colecții ce vor putea fi consultate la C.D.I sau la bibliotecile școlilor.
IX.9. Modernizarea și eficientizarea managementului educațional prin:
-elaborarea,

avizarea,

aprobarea,

comunicarea,

aplicarea

documentelor

manageriale de diagnoză, prognoză și evidență ale școlii, așa cum sunt stabilite prin
noua legislație școlară, cu luarea în considerare a condițiilor specifice, a nevoilor
reale și a aspirațiilor legitime ale oamenilor și ale comunității locale, în condițiile noii
rețele școlare locale și ale reorganizării unității cu personalitate juridică Școala
Gimnazială Lețcani;
-stabilirea

măsurilor

organizatorice,

actualizarea

strategiei,

asigurarea

resurselor, elaborarea și utilizarea instrumentelor și luarea celorlalte măsuri ce se
impun pentru trecerea la un stadiu superior în ce privește calitatea educației, privită
atât prin îmbunătățirea rezultatelor învățării, în general, cât și prin obținerea unor
performanțe școlare superioare; eficientizarea activitățíi organelor de conducere, a
CEAC,

a

organismelor

funcționale

sau

și

reprezentative,

a

tuturor

structurilor/compartimentelor/ comisiilor/colectivelor de lucru și a tuturor
responsabililor pe domenii din perspectiva îndeplinirii criteriilor și a indicatorilor
de performanță prevăzuți de legislația în domeniul calității în educație;
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-aplicarea noilor reglementări legale și norme interne privind constituirea,
organizarea și funcționarea organismelor de conducere și a celor reprezentative sau
consultative; respectarea limitelor legale de competență și optimizarea raporturilor
funcționale dintre acestea;
-continuarea procesului de descentralizare și democratizare a activității de
conducere; asigurarea transparenței decizionale;
-adaptarea managementului administrativ și financiar la schimbările care se
produc în plan legislativ și la nevoile reale de funcționare și dezvoltare ale instituției;
-elaborarea, utilizarea și gestionarea responsabilă a documentelor școlare;
eliminarea formalismului și evitarea birocratizării excesive a managementului
școlar;
-îmbunătățírea sistemului informațional atât în instituție, cât și în raporturile cu
personalul didactic sau administrativ, cu elevii, cu părinții, cu autoritățile sau cu alte
instituții și parteneri educaționali;
-coordonarea

cu

maximă

responsabilitate

a

activității

privind

elaborarea/completarea, gestionarea, păstrarea, selecția și arhivarea documentelor
școlare și a actelor de studii.
IX.10. Continuarea implicării în viața comunității și găsirea unor noi forme și
modalități de exercitare de către școală a rolului complex de factor al dezvoltării,
de centru cultural-educațional, de protector al drepturilor fundamentale și de
povățuitor al comunității locale care presupune:
-respectarea și aplicarea constructivă a reglementărilor legale și a prevederilor
Statutului Comunei Lețcani cu privire la exercitarea atribuțiilor și stabilirea
raporturilor dintre Școala Gimnazială Lețcani, autoritățile publice și comunitatea
locală;
-implicarea conducerii și a cadrelor școlii în conceperea, elaborarea, avizarea sau
și adoptarea strategiilor sau programelor locale de dezvoltare și în soluționarea
problemelor majore ale comunității, prioritate având cele din sfera educației,
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culturii, integrării europene, protecției copilului, tineretului, sportului, a cunoașterii
istoriei și promovării valorilor locale;
-contracararea tendinței manifestate în ultimul deceniu de către conducerea
executivă a administrației publice locale de a exclude școala și intelectualitatea din
procesul decizional sau de la evenimentele și momentele importante din viața
comunității, pe de o parte, iar pe de alta, de a le aservi și de a le utiliza ca factori de
influențare politică și electorală;
-promovarea, implicarea în obținerea finanțării și implementarea unor
proiecte/programe ce vizează dezvoltarea instituțională sau și locală, activitatea
educativă, cultura, protecția socială etc., respectarea acordurilor încheiate cu
partenerii locali, de la nivelul județului, de la nivel național sau și european;
-participarea la pregătirea și organizarea manifestărilor privind marcarea unor
momente importante din viața instituțiilor, a satelor și a comunității locale în
ansamblul ei, a națiunii române, a Europei și a umanității, inclusiv implinirea a 155
de ani de la inființarea primei școli din comună, în satul Cucuteni și a 135 de ani de
activitate a Școlii Cogeasca;
-implicarea în organizarea acțiunilor și atingerea obiectivelor cuprinse în
programul privind renașterea culturală, reforma socială, educația pentru libertate și
integrarea europeană a satului românesc, pe care l-am lansat acum aproape 17 ani;
-organizarea Forumului Educatorilor și Oamenilor de Cultură din Comuna
Lețcani, a unor conferințe, dezbateri, mese rotunde, simpozioane privind starea
generală

și fenomenele sau tendințele specifice manifestate

la nivelul unor

componente ale comunității, strategiile sau programele de acțiuni sau măsuri pentru
eliminarea difuncțiilor și depășirea situațiilor de criză sau alte teme și probleme de
interes general pentru care oamenii școlii, având experiența, pregătirea și
disponibilitatea necesară, pot propune soluții practice și eficiente;
-elaborarea și publicarea

celei de a doua ediții a lucrării Comuna Lețcani-

comunitate și ideal;
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-continuarea implicării în elaborarea și actualizarea sistemului de norme juridice
locale și monitorizarea aplicării/respectării acestora atât la nivelul școlii, cât și la
nivelul comunității
-relansarea activității Școlii pentru cultură politică, educație civică și
administrație publică de la Lețcani
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X. OPERAȚIONALIZAREA OBIECTIVELOR GENERALE ȘI PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PENTRU REALIZAREA
PROGRAMELOR SECTORIALE

X.1. Obiectivul general și programul privind organizarea instituției, modernizarea/eficientizarea managementului școlar și
armonizarea ofertei educaționale cu nevoile beneficiarilor și programele locale, județene sau/și naționale de dezvoltare

Nr
crt.

1.

Obiective
Organizarea
unității cu
personalitate
juridică și
actualizarea
ofertei
manageriale a
școlii cu luarea în
considerare a
modificărilor
survenite în
legislația școlară
și a normelor

Resurse
umane/materiale
sau/și legislative

Responsabilități

 Stabilirea scenariului după care se
organizează procesul de învățământ
începând cu data de 13 septembrie
2021 și actualizarea acestuia în funcție
de evoluția stăriii epidemiologice și de
condițiile materiale asigurate de
autoritățile publice locale.

-OMEN 5196/2021,
-ghidurile de
aplicare, notificările
ISJ, recomandările
DSP etc.

Director
Consiliul de
administrație,
organismele
consultative

 Fundamentarea, elaborarea,
aprobarea/ validarea documentelor
manageriale de diagnoză, de
proiectare și de evidență la nivelul
UPJ:

-situații statistice
-materiale de
analiză
-rapoarte de
autoevaluare/evalua
re

Director
Director
adjunct

Acțiuni, programe și măsuri pentru
atingerea obiectivelor

Termene
de
realizare

Indicatori de
performanță
Respectarea
cerințelor din
13
Ordinul
sept.2021
comun și a
săptămânal actelor de
autoritate
incidente
10 0ct.2021 Asigurarea
respectării
cerințelor de
1.02 2022
conținut, a
pt. doc.
caracterului
semestriale realist și a

Evaluare
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Nr
crt.

Obiective
sanitare sau/și
juridice speciale
impuse de
pandemie și
starea de alertă

Acțiuni, programe și măsuri pentru
atingerea obiectivelor
- la nivelul şcolii, RAEI, Raportul
anual, rapoartele semestriale,
programele manageriale anuale,
planurile operaţionale, strategia
privind evaluarea internă și asigurarea
calității, programul activității
educative, programul acțiunilor de
formare și dezvoltare profesională,
Programul de dezvoltare a CIM,
planurile de școlarizare, proiecíțile
bugetare etc.
- la nivelul compartimentelor:
rapoarte, planuri de activitate, documente
de evidență etc.
- la nivelul structurilor arondate, al
catedrelor și al comisiilor metodice:
rapoarte, materiale de analiză, planuri
anuale, semestriale
-de către fiecare cadru didactic:
rapoarte semestriale și anuale,
planificarea annuală și semestrială a
materiei. planificarea activităților
educativ-formative
 Aactualizarea ofertei educaţionale a
UPJ și a structurilor arondate
acesteia

Resurse
umane/materiale
sau/și legislative
-rapoarte/procese
verbale de inspecție
Legea educației
naționale și actele
normative
subsecvente
-planul de
îmbunătățire al
CEAC
-legislația în
domeniul calității și
al CIM
ROFUIP,
metodologiile și
notificările MEN
sau ale ISJ Iași

Portofolii
planuri-cadru
programe școlare
-Note de
fundamentare
-Hotărâri ale CA

Responsabilități
Coordonator
CEAC
Președinte
comisie
monitorizare
CIM

Termene
de
realizare

La
termenele
legale

Responsabili
catedre
/comisii met.
șefi de
compartiment
e
responsabili
pe
domenii de
activitate

Cadrele
didactice
Director
Director
adjunct

Indicatori de
performanță
utilității
docummentel
or
manageriale
de diagnoză
și de
proiectare ale
unității șsau
ale
structurilor
funcționale
ale acesteia

Evaluare

Conform
graficelor

Luna
octombrie

Reformularea
obiectivelor
și
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Nr
crt.

Obiective

Acțiuni, programe și măsuri pentru
atingerea obiectivelor

 Regândirea și adoptarea noii strategii
de marketing educaţional a școlii și
diversificarea modalităților și
instrumentelor de promovare a
instituției)
 Demersuri pe lângă autoritățile
competente pentru rezolvarea
problemelor privind îndeplinirea
condițiilor, întocmirea/depunerea
documentațiilor și obținerea
autorizațiilor de funcționare, siguranță
la incendiu SSM etc. pentru clădirile
în care funcționează Școala
Gimnazială Cogeasca
 Fundamentarea și proiectarea activității
în domeniul financiar-bugetar, al
investițiilor, al achizițiilor publice, al
păstrării, sporirii și gestionării corecte
și eficiente a bazei didactico-materiale
a școlii, cu respectarea cerințelor și

Resurse
umane/materiale
sau/și legislative
-Propuneri din
partea CP, a
catedrelor, a
beneficiarilor și a
autorităților locale
-Chestionare
-Site-ul școlii
-internet
-presa locală
-comisia pentru
marketing școlar
Sumele alocate prin
finanțarea de
bază/complementar
ă/ suplimentară
-hotărârile
consiliului local și
cele ale consiliului
de administrație
Legislația din
domeniul financiar
contabil, al
achizițiilor publice
etc.

Responsabilități

Termene
de
realizare

Coordonator
CEAC

Director
Prof.Șurubaru
C.
Secretar
Bejenaru M.

-ordonatorul
terțiar
de credite
directorul
adjunct
compartiment
ul de
achiziții
publice

15
octombrie

Imediat ce
autorutățile
publice
locale ni le
vor pune la
dispoziție

Indicatori de
performanță
actualizarea
indicatorilor
de
performanță

Evaluare

Promovarea
ofertei
educaționale
și a imaginii
școlii

Asigurarea
resurselor
materiale și
financiare
pentru buna
funcționare și
dezvoltarea
instituțională
a școlii
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Nr
crt.

Acțiuni, programe și măsuri pentru
atingerea obiectivelor

Obiective

Resurse
umane/materiale
sau/și legislative

Responsabilități

Termene
de
realizare

Indicatori de
performanță

Evaluare

competențelor stabilite prin legislația
specifică


2.

Asigurarea
cadrului
organizatoric
adecvat pentru
optimizarea și
eficientizarea
activității unității
cu personalitate
juridică și a
structurilor
funcționale ale
acesteia



Actualizarea organigramei instituției
și emiterea deciziilor privind
constituirea organismelor funcționale
ale UPJ Întocmirea noului
Regulament intern de organizare și
funcționare, actualizarea
Regulamentului CEAC și a întregului
sistem de norme și proceduri
operaționale de la nivelul unității cu
personalitate juridică și de la nivelul
structurilor funcționale ale acesteia

Constituirea, organizarea și
coordonarea activității Consiliului de
administraţie din perspectiva
exercitării atribuțiilor și asigurarea
funcționării normale a instituției, cu
respectarea Metodologiei cadru
aprobate de către MEN prin Ordinul
5154/2021

ROFUIP aprobat
prin OMEN
54472020
regulamentele și
metodologiile MEN
Regulamentul
intern
Statele de funcții
Statele de personal
Sistemul de
proceduri
operaționale
Hotărârile CA
Metodologia cadru
aprobată prin
OMEN 5154/2021
-hotărârea CP
-hotărârea
Consiliului local
-hotărârea
Consiliului
reprezentativ al
părinților
-dispoziția
primarului

Director
Consiliul de
administrație

directorul

30
septembrie

Asigurarea
coerenței
manageriale
și eliminarea
disfuncțiilor/r
iscurilor
semnalate

15octombri
e

Fundamentar
ea,
elaborarea,
avizarea,
aprobarea,
comunicarea
și aplicarea
hotărârilor
CA în
exercitarea
atribuțiilor
legale

82

Nr
crt.

Acțiuni, programe și măsuri pentru
atingerea obiectivelor

Obiective







Constituirea, planificarea și
organizarea activității consiliului
profesoral, monitorizarea activității de
proiectare la nivelul organismelor
consultative și al structurilor
funcționale ale unității

Constituirea, proiectarea și
monitorizarea activității comisiei de
evaluare şi asigurarea a calităţii
(CEAC), cu respectarea prevederilor
Legii nr.87/2006 privind asigurarea
calităţii în educaţie)

Constituirea, organizarea activității și
exercitarea atribuțiilor specifice de

Resurse
umane/materiale
sau/și legislative
Legea educației
naționale și actele
normative
subsecvente privind
atribuțiile CP
-propunerile
cadrelor didactice
privind tematica
ședințelor CP
-solicitări din partea
ISJ, a CL, a
beneficiarilor
educației
OUG
75/2005/Legea
87/2006 și celelalte
acte normative care
reglementează
activitatea în
domeniul evaluării
și asigurării calității
-hotărârile
organismelor care
au reprezentanți în
CEAC
OMEN 5447din
2020

Responsabilități

Directorul
Coordonatorul
CEAC
Secretarul CP

Termene
de
realizare

1-15
septembrie
/5
octombrie

Director
Consiliul de
administrație
Coordonatorul
CEAC

30
septembrie

Director

30
septembrie

Indicatori de
performanță

Evaluare

Creșterea
gradului de
implicare a
fiecăruia
dintre
organismele
consultative
ale unității în
atingerea
obiectivelor
instituției

Progresul
privind
calitatea
serviciilor
educaționale
și rezultatele
învățării

Soluționarea
operativă a
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Nr
crt.

Acțiuni, programe și măsuri pentru
atingerea obiectivelor

Obiective

către catedrele/omisiile metodice și
celelalte comisii/colective de lucru
înființate potrivit legii

Resurse
umane/materiale
sau/și legislative
Fişele de încadrare
pe anul în curs
Hotărârile CP şi ale
CA

Responsabilități

Şefi de
caredre
/comisii
metodice
Director
adjunct
Secretar
Educaroare,
învăţători,
Luna
diriginţi
decembrie
ai grupelor
sau claselor de
început de
ciclu



Realizarea recensământului copiilor
de vârstă preșcolară și a celor care
trebuie să urmeze cursurile
învățământului obligatoriu,
întocmirea, avizarea și supunerea spre
aprobare a planului de școlarizare

Evidenţele
autorităţilor locale,
ale medicilor de
familie şi ale
celorlalte instituţii
locale
Evidenţele şcolii cu
PJ, ale structurilor
arondate



Cuprinderea și menținerea la cursuri
a tuturor copiilor şi tinerilor din sfera
de competență, rezolvarea cererilor
pentru mișcarea elevilor reintegrarea
copiilor care au întrerupt cursurile
învățământului obligatoriu și
prevenirea abandonului școlar

Evidenţele şcolii
Comisia pentru
şcolarizare şi
frecvenţă
Familiile copiilor
Autorităţíle locale

Director
Director
adjunct
Educatoare,
învăţători,
diriginţi

Organizarea aplicării metodologiilor
privind evaluările naționale, admiterea
în clasa a IX-a, mobilitatea
personalului didactic, acordarea

Metodologiile
MENCŞ
Resursele materiale
şi umane ale şcolii

Director
Director
adjunct
Membrii
comisiilor



Termene
de
realizare
Conform
planificării

Începutul
anului
școlar
permanent
Conform
calendarelo
r MEC/
ISJ Iași

Indicatori de
performanță
problemelor
din sfera de
competență

Evaluare

Actualizarea
evidențelor,
fundamentare
a și
întocmirea
unui plan de
școlarizare
adecvat
realităților
locale
Soluționarea
problemei
elevilor în
risc de
abandon
școlar
Îmbunătățirea
frecvenței
Soluționarea
operativă a
problemelor
și
preîntâmpina

84

Nr
crt.

Acțiuni, programe și măsuri pentru
atingerea obiectivelor

Obiective

concediilor de odihnă, a burselor
școlare etc.







Resurse
umane/materiale
sau/și legislative
Comisiile
constituite

Evidenţele
contabile ale
unităţii
Situaţiile financiare
Organizarea activității financiare,
anuale sau
evidența și gestionarea patrimoniului,
semestriale
organizarea contabilității unității cu
Rapoartele de audit
personalitate juridică și realizarea
Bucetul şi lista de
achizițiilor publice conform Legii
investiţii
finanțelor publice, Legii finanțelor
Informările şi
publice locale, Legii contabilității și
raportul privind
noii legislații din domeniul achizițiilor
CIM
publice
Planurile de
achiziţii
Procesele verbale
de inventariere
Informari, rapoarte,
chestionare
Reorganizarea controlului managerial
Comisia de
intern – conform O. S.G 600/2018,
monitorizare
organizarea CFPP
Compartimentele
functíonale
Personalul care
Organizarea compartimentelor
indeplineste
funcţionale ale unităţii şcolare și

Responsabilități

Termene
de
realizare

Secretarul
unităţii

Ordonatorul
tertiar
de credite
Director
adjunct
Sef
compartiment
financiar

Comisia de
monitorizare
Sefi de
compartiment
e
Director

Conform
calendarulu
i bugetar

Permanent/
la
termenele
stabilite
prin OSG
600/2018
1
octombrie

Indicatori de
performanță
rea
neregularități
lor

Evaluare

Respectarea
obligațiilor și
exercitarea
drepturilor ce
revin școlii
conform legii
și
contractului
de
management
administrativ
și financiar

Îndeplinirea
indicatorilor
stabiliți prin
OSG
400/2015
Acoperirea
tuturor
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Nr
crt.

Acțiuni, programe și măsuri pentru
atingerea obiectivelor

Obiective

adoptarea HCA/emiterea deciziilor de
numire a persoanelor cu funcţii /
atribuţii de conducere/coordonare sau
de stabilire a unor responsabilități la
nivelul unității cu personalitate
juridică sau al structurilor arondate







Resurse
umane/materiale
sau/și legislative
conditiile legale si
de competenta
Hotararile CP si ale
CA

Responsabilități

Asigurarea transparenței decizionale
și a accesului la informațiile de interes Legislaţia în
public, conform legislației în
vigoare
domeniu.
Protecția datelor cu caracter personal

Director
Director
adjunct
Secretarul
şcolii
d-na Păduraru
R. și dl.
Crauciuc C.

Constituirea comisiilor/ stabilirea
responsabililor pentru aplicarea
normelor în domeniul S.U., S.S.M.,
P.S.I. și al siguranței în mediul școlar,
cu respectarea prevederilor Legii nr.
481/2004 (Legea protecţiei civile),
Legii nr.319/2006 (Legea securităţii şi
sănătăţii în muncă), Legii nr.307/2006
(Legea privind apărarea împotriva
incendiilor)

Director
Director
adjunct
Administrator
de
patrimoniu
Persoanele
nomi
nalizate prin
deciyiile
directorului

Propunerile
directorului adjunct
Legislaţia în
domeniu
Analiza riscurilor
Planurile de
intervenţie
Firma de
consultanţă

Termene
de
realizare

Permanent

permanent

15
septembrie

Indicatori de
performanță
sarcinilor/obl
igațiilor/resp
onsabilităților
ce revin UPJ
conform
legislației în
vigoare
Respectarea
legislației
privind
transparența
decizională și
accesul la
informațiile
de interes
public
Creșterea
gradului de
siguranță a
persoanelor și
bunurilor în
mediul școlar
prin
respectarea
normelor de
sănătate
publică,

Evaluare

86

Nr
crt.

Obiective



3.

Eficientizarea
managementului
instituțional prin
reorganizarea
conducerii
operaționale și
implicarea directă
a factorilor cu
atribuții
manageriale în
coordonarea
activității și
asigurarea calității
în educație



Acțiuni, programe și măsuri pentru
atingerea obiectivelor

Resurse
umane/materiale
sau/și legislative

Responsabilități

Realizarea serviciilor de arhivare
contractate. Aplicarea/respectarea
legislației privind întocmirea,
păstrarea, circuitul, selecția și
arhivarea documentelor școlare și a
actelor de studii

Legea arhivelor
naţionale
Regulamentul
privind actele de
studii
Comisia pentru
selecţia şi arhivarea
documentelor

Director
Director
adjunct
Secretar
Administrator
financiar
Administrator
de
patrimoniu

Elaborarea aprobarea și utilizarea
documentelor şi instrumentelor de
lucru necesare desfăşurării activităţii
unităţii în condiţiile speciale generate
de pandemie:
- orarul şcolii întocmit conform
prevederilor legale
- planuri săptămânale operaţionale
- program de asistenţe la ore
- organizarea şi desfăşurarea
şedinţelor de analiză;
- planificarea şedinţelor cu părinţii /
orelor de consiliere şi suport
educaţional pentru părinţi
- asistenţe la lecții, activităţi educative
şi extracurriculare

Spaţiile de
învăţământ,
formaţiunile de
studiu şi încadrarea
pentru anul şcolar
în curs
Listele de priorităţi,
calendare, grafice,
reglementări
Documentele de
proiectare

Director
Director
adjunct
Responsabili
catedre
-colective de
lucru
Şefi de
compartiment
e

Termene
de
realizare

Conform
procedurii

9
septembrie

Săptămânal

Grafic
anual

Indicatori de
performanță
SSM, SU,
PSI etc.

Evaluare

Aplicarea/res
pectarea
legislației
privind
documentele
unității

Organizarea
și
funcționarea
optimă a
instituției
Eliminarea
disfuncțiilor
și
preînrâmpina
rea
neregularități
lor
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Nr
crt.

Acțiuni, programe și măsuri pentru
atingerea obiectivelor

Obiective



Actualizarea și aplicarea procedurilor
operaţionale care reglementează
activităţile principale ale fiecărui
compartiment conform O.S.G.
600/2018



Obținerea autorizaţiei pentru
securitate la incendiu la corpul A și și
realizarea demersurilor care se impun
pentru determinarea autorităților
publice locale să asigure îndeplinirea
condițiilor și depunerea
documentațiilor pentru obținerea
autorizațiilor de securitate la
incendiu/SSM etc la clădirile E și D
de la Școala Cogeasca, pe care le
administrează în mod direct.
Demersuri pentru respectarea
destinației clădirii noi a Școlii
Bogonos și organizarea programului
de activitate cu elevii într-un singur
schimb



Resurse
umane/materiale
sau/și legislative
Legislaţia în
domeniul calităţii şi
al CIM
Programul de
dezvoltare a CIM şi
sistemul de
proceduri proceduri
operaţionale
elaborate şi
aprobate de factorii
în drept
Documentaţia
tehnico-economică
şi avizele obţinute
în faya de
autorizare
Autorităţile publice
locale

Responsabilități

Termene
de
realizare

Director
Director
adjunct
ccoord. CEAC
Ianuarie
Şefi de
2022
compar
timentestructuri
fincţionale
Director
Director
adjunct
Coordonator
Grădiniţă

10 oct.

1
octombrie

Indicatori de
performanță

Evaluare

Distribuirea
echilibrată a
responsabilită
ților și
exercitarea
corectă a
atribuțiilor
Creșterea
gradului de
siguranță a
persoanelor și
a bunurilor

Activitate
într-un singur
schimb

88

Nr
crt.

Acțiuni, programe și măsuri pentru
atingerea obiectivelor

Obiective

Resurse
umane/materiale
sau/și legislative
HCL, execuția
bugetară

 Organizarea activităţii pe linia SSM
conform Legii nr.319/2006 şi a Normelor
metodologice

Comitetul pentru
securitate şi
sănătate în muncă
Personalul autorizat
Medicul de
medicina muncii

 Prevenirea situațiilor de urgență prin
organizarea activităţii conform Legii
nr.307/2006 şi a Normelor specifice

Deciziile
directorului
Rapoartele de
analiză
Procesele verbale
de control
Planurile de măsuri
Recomandările
firmei de
consultanţă



Hotărârile CP şi ale
CA
Opţiunile părinţilor

Organizarea colectivelor de elevi
(clase, grupe de studiu)

Responsabilități

Termene
de
realizare

Indicatori de
performanță

Evaluare

CA, director,
coord.
structură

1
octombrie

Îndeplinirea
condițiilor de
funcționare
pe linie de
securitate și
sănătate în
muncă

Director
Director
adjunct
Diriginţiînvăţători
educatoare

15
octombrie

Prevenirea
situațiilor de
urgență și
asigurarea
echipelor de
intervenție în
cazul
producerii
acestora

Director
Resp.comisia
diriginţilor
Diriginţi,
învăţători,
educatoare

5
septembrie

Asigurarea
unui climat
educațional
adecvat

Director
Lucrător
desemnat

89

Nr
crt.

Obiective




4.

Exercitarea
funcției
manageriale de
control și
evaluare pentru
optimizarea
procesului de
învățământ și
asigurarea calității
în educație

Resurse
umane/materiale
sau/și legislative
ROFUIP,
Siguranța, completarea la zi, arhivarea instrucţiuni,
Regulament intern
și gestinarea corespunzătoare a
de organiyare şi
documentelor şcolare
funcţionare
Statutul
Implicarea personalului pentru
personalului
dezvoltarea instituţionala si creşterea
didactic
calităţii actului didactic, stimularea
Legislaţia privind
lucrului în echipă, evaluarea obiectivă
salarizarea în
a performanțelor și stimularea
învăţământ
acestora, preîntâmpinarea și
Fondul de salarii
soluționarea corectă a conflictelor, cu
alocat
respectarea cerinţelor prevăzute de
Organismele cu
Legea nr. 1/2011-şi în Legea nr.
atribuţii în
87/2006 privind asigurarea calităţii în
domeniu, potrivit
educaţie)
legii

Acțiuni, programe și măsuri pentru
atingerea obiectivelor





Responsabilități

Director
Secretar

Director
Consiliul
de
administraţie

Actualizarea fișei cadru/ individuale a
posturilor pentru fiecare categorie de
personal şi a fişei de evaluare a
activităţii personalului didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic cu
respectarea întocmai a prevederilor
legale în vigoare

Modificările
legislative
Repartizarea
responsabilităţilor
la nivelul şcolii

Director
Director
adjunct
Şefii de
comparti
mentestructuri
funcţionale

Evaluarea şi acordarea calificativelor
personalului din unitate în

Metodologia
aprobată

Director

Termene
de
realizare
Conform
regulament
elor

Conform
planificăril
or/graficelo
r

15
septembrie

15
septembrie/

Indicatori de
performanță
Asigurarea
bazei de date
și a
informațiilor
necesare

Evaluare

Creșterea
gradului de
implicare a
cadrelor
didactice și a
celorlalte
categorii de
personal în
realizarea
obiectivelor
propuse
O mai bună
cuprindere și
distribuirea
echitabilă a
atribuțiilor la
nivelul
instituției
Creșterea
gradului de

90

Nr
crt.

Acțiuni, programe și măsuri pentru
atingerea obiectivelor

Obiective

conformitate cu atribuţiile şi sarcinile
din fişa postului





Intocmirea/validarea/valorificarea
documentelor de evaluare şi analiză,
la nivelul:
- Consiliului de administraţie
- Consiliului profesoral
- CEAC
- Comisiilor metodice
- Compartimentelor funcţionale

Elaborarea,validarea și valorificare
raportului anual cu privire la calitatea
educaţiei

Resurse
umane/materiale
sau/și legislative
prin ordin al
Ministrului
educaţiei
Rapoartele şi fişele
de autoevaluareevaluare
Consiliul profesoral

Rapoarte ale
conducerii
executive/coordona
torilor
/responsabililor pe
domenii
Materiale de
analiză
Documentele
manageriale
Documente de
proiectare
Planuri de
îmbunătăţire
Documentele
manageriale de
diagnoză,

Termene
de
realizare
Comisia de
Ianuarie
evaluare/comp 2022
artimente/cord (personal
onator CEAC nedidactic)
Consiliul
de
administraţie
Responsabilități

Preşedinţii/
coordonatorii
/responsabilii
organismelor
în cauyă

Director
Coord. CEAC

Indicatori de
performanță
obiectivitate
și sporirea
imp licațiilor
motivaționale
ale autoe
valuării și a
evaluării per
formanțelor
profesionale

Semestrial
Anual

Diagnoza
corectă și
luarea la tim
a măsurilor
ameliorative
corespunzăto
are

20
octombrie

Respectarea
criteriilor și
atingerea

Evaluare
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Nr
crt.

Acțiuni, programe și măsuri pentru
atingerea obiectivelor

Obiective





Resurse
umane/materiale
sau/și legislative
proiectare şi
evaluare
Documentele de
evidenţă
Consiliul profesoral
Consiliul de
administraţie

Fişe de
Aplicarea instrumentelor de evaluare a autoevaluare/evalua
re
calităţii serviciilor educaţionale şi a
gradului de satisfacţie a beneficiarilor Chestionare
Sondaje de opinie
(fişe de evaluare, chestionare, etc)

Controlul şi monitorizarea procesului
instructiv – educativ prin:
- asistenţe la ore, activități ale
catedrelor, activităţi extra-clasă;
- activităţile de formare organizate
în unitatea de învăţământ
- întâlniri formale, informale cu
cadrele didactice
- evaluări interne, simulări
organizate la nivelul unităţii de
învăţământ pentru stabilirea nivelului de
pregătire a elevilor

-grafice şi fişe de
asistenţe la
lecţii/activităţi
curente/deschise
- teste de evaluare
iniţială/curente
-rapoarte de
inspecţie curentă
sau specială
-rezultatele obţinute
de elevi la simulări/
evaluări şi
concluziile

Responsabilități

Conducerea
executivă
Coordonator
CEAC
Resp. catedrecomisii
metodice

Termene
de
realizare

Conform
graficelor

Conform
graficelor
Director
Director
adjunct
Coordonator
CEAC
Diriginţi
Profesori de
specialitate

Indicatori de
performanță
standardelor
de calitate

Evaluare

Realizarea
feedbackului
educațional

Cunoașterea
sutuației
reale,
soluționarea
operativă a
problemelor,
evitarea
riscurilor și
eliminarea
neajunsurilor

92

Nr
crt.

Acțiuni, programe și măsuri pentru
atingerea obiectivelor

Obiective

- întâlniri cu elevii/părinţii în
vederea evaluării calităţii procesului de
predare-învăţare



Aplicarea legislației privind asigurarea
calităţii în educaţie:
- atingerrea standardelor de calitate
- urmărirea şi evaluarea continuă a
rezultatelor învăţării
- întocmirea rapoartelor RAEI



Resurse
umane/materiale
sau/și legislative
desprinse şi
valorificate la
întâlnirile cu eleviipărinţii

RAEI
Rapoartele privind
evaluarea externă
Rapoartele de
inspecţie generală,
tematică, în
specialitate

Responsabilități

Director
Coordonator
CEAC
Coord.
programe
educative

Baza de date a
şcolii
Rapoartele
/informările şefilor
Elaborarea rapoartelor privind
de catedră/
activitatea de asigurare a calităţii
compartzimente sau Coordonator
ofertei educaţionale şi a programelor
ale responsabililor
şi membrii
de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, cu
pe domenii
CEAC
respectarea Legii nr. 87/2006 privind
constatările privind
asigurarea calităţii în educaţie
îndeplinirea
criteriilor sau a
standardelor de
referinţă

Termene
de
realizare

Indicatori de
performanță

Permanent

Creșterea
performanțel
or
profesionale
ale
personalului
și a
rezultatelor
învățării

1
octombrie

Atingerea
finalităților
urmărite prin
planurile de
îmbunătățire

Evaluare

93

Nr
crt.

Acțiuni, programe și măsuri pentru
atingerea obiectivelor

Obiective







Resurse
umane/materiale
sau/și legislative

Responsabilități

Documentele de
proiectare a
activităţii
extracurriculare

Coordonator
programe
educative

Selectarea, pregătirea şi participarea
elevilor la olimpiade şi competiţii
şcolare

Elevii capabili de
performanţă
Cadrele didactice
Baza didacticomaterială a şcolii

Responsabilul
la nivelul
şcolii
Şefii de
catedrecomisii
metodice
Fiecare cadru
didactic

Elaborarea și aplicarea planurilor de
măsuri pentru eliminarea
deficienţelor/ disfuncțiilor şi
organizarea învăţămân tului remedial

Constatările şi
concluziile
desprinse în urma
acţiunilor de
control şi evaluare

Conducerea
executivă,
responsabilii
pe domenii,
şefii de
catedre,

Întocmirea documentelor de evaluare
a realizării obiectivelor stabilite prin
programele şi proiectele educative

Termene
de
realizare

Semestrial/
anual

Indicatori de
performanță
Creșterea
eficienței
activității
educativformative,
îmbunătățirea
stării de
disciplină și
prevenirea
actelor de
violență

20
octombrie

Rezultate
superioare la
faza
județeană și
națională

Conform
graficelor

Creșterea
nivelului
general de
pregătire al
elevilor cu
dificultăți de
învățare

Evaluare
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Nr
crt.

Acțiuni, programe și măsuri pentru
atingerea obiectivelor

Obiective



5.

Motivarea
elevilor, cadrelor
didactice,
părinților și a
celorlați parteneri
educaționali
pentru o activitate
de calitate și
îmbunătățirea
rezultatelor
învățării



Arhivarea şi păstrarea documentelor
şcolare oficiale, cu respectarea Legii
nr.16/1996 – a Arhivelor Naţionale şi
a Nomenclatorului arhivistic

Resurse
umane/materiale
sau/și legislative
Rezultatele testelor
iniţiale şi ale
evaluărilor curente

Responsabilități

Indicatori de
performanță

Evaluare

cadrele
didactice

Director
Seretarul
Arhiva şcolii
şcolii
Documentele
Responsabili/ş
create/utilizateefii de
completate conform
comisii/
legislaţiei şcolare şi
compartiment
normelor interne
e
Comisia de selecţie
coordonatorii
şi arhivare
de structuri
Personalul şcolii

Lucrarea Comuna
Leţcani-comunitate
şi ideal
Volumul Şcoala
Crearea şi dezvoltarea unei culturi
Leţcani- deschideri
organizaţionale care promovează şi
spre noi orizonturi
susţine încrederea, creativitatea şi
Revista Satele
inovarea, munca de calitate, spiritul de
ieşene
echipa şi colaborarea
Studii, articole şi
lucrări publicate de
cadrele didactice
ale şcolii

Termene
de
realizare

Director
Corpul
profesoral
al şcolii

La sfârșitul
anului
calendaristi
c sau al
anului
școlar
conform
procedurii

Evitarea
distrugerii
sau pierderii
documentelor

permanent

Cunoașterea
istoriei și
promovarea
valorilor
proprii ale
instituției și
ale
comunității
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Nr
crt.

Acțiuni, programe și măsuri pentru
atingerea obiectivelor

Obiective



6.

Asigurarea
implicării/
participarii
efective a
tuturor cadrelor
didactice și
elevilor la
pregătirea,
organizarea și
evaluarea
activităților
desfășurate și
rezultatelor
obținute



Aprecierea şi recunoaşterea meritelor
şi rezultatelor elevilor şi ale
personalului

Resurse
umane/materiale
sau/și legislative
Resursele
materiale,
financiare şi morale
ale unităţii
-calificative,
aprecieri sintetice,
recomandări,
distincţii,
evidenţieri în faţa
comunităţii
educaţionale/locale
Legislaţia privind
obligaţiile şi
răspunderile UPJ
Personalul unităţii

Distribuirea echitabilă a
responsabilităţilor şi implicarea
personalului în rezolvarea problemelor
Hotărârile CP şi ale
şcolii şi ale comunităţii
CA

Responsabilități

Director
CEAC
Consiliul de
administraţie

Director
Consiliul de
administraţie
Consiliul
profesoral



Valorizarea resursei umane din unitate

Elevii şi personalul
şcolii

Conducerea
executivă şi
deliberativă a
şcolii



Pregătirea, organizarea sau şi
participarea directorului, a
personalului din unitate la activităţi,

Acordurile de
parteneriat cu
Centrul Cultural şi

Director

Termene
de
realizare

Indicatori de
performanță

Când se
obțin astfel
de rezultate

Motivație
superioară
pentru
activitate și
performanțaș
colară

1-15
septembrie
Pe toată
durata
anului
școlar

Acoperirea
reponsabilităț
ilor și
evitarea
nemulțumiril
or

Permanent

Conform
calendarelo
r

Evaluare

Punerea în
valoare a
experienței, a
calităților
profesionale
Valorificarea
exemplelor
de bună
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Nr
crt.

Acțiuni, programe și măsuri pentru
atingerea obiectivelor

Obiective








7.

Formarea/
dezvoltare
profesională şi
personală a



evenimente, iniţiative educaţionale
locale, judeţene, naţionale cu impact
în creşterea calităţii educaţiei şi a
prestigiului şcolii
Organizarea Conferinței cu tema
Școala, familia, comunitatea și viața
Lansarea lucrării monografice, cu
același titlu, consacrate
învățământului din Comuna Lețcani
(cu prilejul Zilei Mondiale a
Educației)
Organizarea acțiunilor cuprinse în
programul de manifestări ce vor fi
organizate pentru marcarea Zilelor
Școlii Gimnaziale Lețcani
Organizarea Săptămânii proiectelor
educaționale
Proiectarea și organizarea
programului Școala altfel

Formarea/dezvoltarea abilităţi lor şi
asigurarea consultanţei în problemele
de management educaţional,
curriculum, evaluare, politici

Resurse
Termene
Responsabiliumane/materiale
de
tăți
sau/și legislative
realizare
celelalte instituţii
Profesorii şi
locale
învăţătorii
Programul
şcolii
acţiunilor culturaleducative aprobat la
nivelul comunităţii
Comisia pentru
educaţie şi cultură a
Consiliului local
5 oct.
Formaţiunile
artistice şi echipele
sportive ale şcolii

Director
Coord.
programe
educative
Comisia
pentru
proiecte
educaționale
Cursuri/programe
de formare
organiyate de ISJ,
CCD, Universităţi

Director
Director
adjunct

Indicatori de
performanță
practică și
promovarea
intereselor
școlii

Evaluare

Conform
calendarulu
i

Semestrul
al doilea 814 aprilie
2022
Permanent

Eficientizarea
management
ului
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Nr
crt.

Acțiuni, programe și măsuri pentru
atingerea obiectivelor

Obiective

educaţionale, probleme curente în
educaţie pentru cadrele didactice prin:

cadrlor cu
atribuții pe linia
managementului
educațional

- participarea cadrelor didactice la
stagii de formare continuă

8.

Crearea unui
climat propice
pentru activitate
și rezultate de
calitate prin
stimularea
lucrului în echipă,
evitarea și
soluționarea
corectă a
conflictelor

Resurse
umane/materiale
sau/și legislative
sau alte instituţii
acreditate
Cercurile
pedagogice,
comisiile metodice,
consiliile
profesorale cu temă
Oferta CCD
Instituțiile
acreditate
Proiectul CRED

Responsabilități

Termene
de
realizare

Coordonator
programe
educative
Coord.
activitatea de
formare
Coord.
activitatea de
formare

Conform
ofertelor de
formare

- formarea şi perfecţionarea în
domeniul managementului educaţional

Cursuri/programe
de formare

Director
Director adj.
Coord. CEAC

Permanent



Implicarea personalului în comisii şi
echipe de lucru

Organigrama școlii
Regulamentul
intern

Director
Coord.CEAC

Permanent



Constituirea comisiilor şi grupurilor
de lucru la nivelul unităţii de
învăţământ: cadre didactice, personal
nedidactic, părinţi, elevi

Hotărârile CP
Hotărârile CA
Deciziile
directorului

Director

La data
emiterii
deciziilor/d
upă
necesități



Încheierea unor acorduri de
parteneriat în domeniul
managementului cu directorii altor
unităţi şcolare, participarea la

Proiecte
educaționale
Oferte de
parteneriat

Directorul

Cu prilejul
inițierii
unor
proiecte

Indicatori de
performanță
educațional la
toate nivelele

Evaluare

Dezvoltarea
profesională
Dezvoltarea
competențelo
r manageriale
Soluționarea
competentă a
problemelor
Asigurarea
cadrului
formal,
organizat, de
colaborare
Implementare
a unor
proiecte
comune,
valorificarea
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Nr
crt.

Acțiuni, programe și măsuri pentru
atingerea obiectivelor

Obiective

schimburi de experienţă şi activităţi
metodice
- partciparea cadrelor didactice ale
școlii în grupuri de lucru la nivelul
I.S.J./ MENCS
- organizarea şi participarea la
activităţile cercurilor metodice ale
directorilor și ale cadrelor didactice de
diferite specialități
- participarea cadrelor didactice la
consfătuiri, acţiuni /şedinţe/ activităţi
de formare organizate de ISJ, CCD
etc.
Colaborarea şi relaţionarea cu
inspectoratul şcolar judeţean,
compartimentele de specialitate și
inspectorii școlari pentru soluționarea
corectă și operativă a problemelor
unității





Perfecţionarea sistemului
informațional intra și inter
instituțional și soluționarea operativă a
corespondenței

Resurse
umane/materiale
sau/și legislative

Responsabilități
Cadrele
didactice

Cadrele didacice
Agenda ISJ

Programele de
acțiuni

Termene
de
Indicatori de
realizare performanță
educațional experienței
e
dobândite
În funcție
de solicitări

Evaluare

Coord.
activitatea de
formare

Șefii de
compartimente
Resp.
catedre/comisii
met.

Director

Site-ul școlii
Sistemul electronic
Canalul FTP
Sistemul de afișaj
Comunicarea
directă

Director
Scretar
Prof.
Șurubaru
Camelia

Permanent

Respectarea/a
plicarea
operativă a
normelor
legale și a
programelor
educaționale

Conform
procedurilo
r interne

Transmiterea
operativă a
informațiilor
și
soluționarea
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Nr
crt.

Acțiuni, programe și măsuri pentru
atingerea obiectivelor

Obiective



Informarea elevilor, părinţilor despre
examenele naţionale, legislaţie,
regulamente şcolare



Dezvoltarea și afirmarea ethos-ului
Școlii Gimnaziale Lețcani prin
formarea și afirmarea conștiinței de
sine și prin promovarea unei imagini
corecte a acesteia.
Continuarea proiectelor educaționale
ale școlii, încheierea de noi
parteneriate cu instituțiile și
autoritățile locale pentru promovarea
valorilor culturii în comunitate


9.



Soluționarea operativă a problemelor,
preîntâmpinarea conflictelor/
petiţiilor/ sesizărilor/ reclamaţiilor sau
și soluționarea corectă a acestora

Resurse
umane/materiale
sau/și legislative

Responsabilități

Termene
de
realizare

Activitățile de
orientare și
consiliere
Ședințele cu părinții
Avizierul școlii

Resp. comisie
OSP
Diriginți/Învăț
ăt
ori

Conform
calendarelo
r MEN/
ISJ

Cunoașterea
cerințelor și a
procedurilor
procedurilor

Permanent

Definirea
identității și
creșterea
prestigiului
școlii

Lansarea
monografiei
Promovarea
imaginii școlii

Director
Autorul

Coordonator
programe educative Director
Instituțiile partenere

Conform
calendarelo
r

Experiența
managerială
Regulamentul
intern de organizare
și funcționare
Codul de etică
profesională

Permanent

Director
Consiliul de
administrație

Indicatori de
performanță
la timp a
problemelor

Evaluare

Contribuții la
dezvoltarea
prin educație
și cultură a
comunității
Eliminarea
factorilor
exercita
influențe
negatve
asupra
climatului
educațional
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X.2. Obiectivul general și programul sectorial privind reforma curriculară, promovarea performanței școlare și ridicarea nivelului
general de pregătire al elevilor

Nr
ct
1.

Obiective
operaționale
Implementarea
programului de
reformă
curriculară
conceput la
nivelul MENCȘ
în condițiile
specifice ale
Școlii și
Comunei
Lețcani

Resurse umane/
materiale/
legislative
Planurile cadru
 Aplicarea
planurilorcadru și a noilor programe Programele școlare
Comisia pentru
școlare
curriculum
Acțiuni, programe, măsuri
pentru atingerea obietivelor

CDȘ aprobat
 Aplicarea CDȘ aprobat
pentru anul școlar în curs și Programele școlare
aprobate de ISJ
elaborarea
proiectului
de
Opțiunile
curriculum al şcolii pentru anul
beneficiarilor
de învățământ 2022-2023
avându-se în vedere:
- respectarea cerințelor de
conținut și a procedurii privind
proiecrtarea și aprobarea CDȘ

Propunerile
catedrelor/comisiil
or metodice
Proiectul CDȘ
propus de CP

Responsabilități

Director
Coord. comisia
pentrrruuu
curriculum

Coord. CEAC
Responsabli
catedre/comisii
met.

Comisia pentru
curriculum

Termene

Indicatori de
performanță

Modalități
de evaluare

La întocmirea
planificărilor și
pe toată durata
anului școlar

Atingerea
finalităților
stabilite la nivel
național prin Legea
educației naționale
și prin legislația
privind calitatea în
educație
Conform
Satisfacerea
planificării
așteptărilor
elevilor
și
a
Luna ianuarie cadrelor care au
2022
promovat
disciplinele
opționale
DecembrieLuarea
în
ianuarie
considerație
a
nevoilor locale și a
opțiunilor elevilor
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Nr
ct

Obiective
operaționale

Resurse umane/
materiale/
legislative
- Întocmirea și avizarea Cadrele didactice
programelor pentru disciplinele Catedrele/
opționale
comisiile met
Acțiuni, programe, măsuri
pentru atingerea obietivelor

- Asigurarea resurselor
umane și materiale pentru
disciplinele din curriculumul la
decizia şcolii
 Elaborarea, aprobarea și
respectarea programului privind
activitatea educativă

- pregătirea și participarea
elevilor la olimpiadele și
concursurile şcolare organizate

Spații și dotări
coresp.
Cadre didactice
calificate
Comisiile cu
atribuții în
domeniu
Centrul Cultural
Lețcani
Biblioteca școlii și
Biblioteca
comunală
CDI

Elevii capabili de
performanță

Responsabilități
Cadrele didactice
Resp.catedre
Director
Director adjunct

Termene
Conform
procedurii

permanent

Director
Coord. CEAC
Prof. Romașcu H.

Modalități
de evaluare

Stabilirea
unor
finalitaăți
și
conținuturi
adecvate
Satisfacerea
cerințelor
unei
școli moderne

1 octombrie

Creșterea ponderii
și
importanței
activităților
educativ-formative
în
cadrul
curriculumului
școlii

Conform
graficelor

Rezultate
superioare

15 octombrie
Director
Coordonator
programe
educative
Responsabilii pe
domenii

Indicatori de
performanță

celor
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Nr
ct

2.

Obiective
operaționale

Asigurarea
condițiilor
materiale și
organizatorice
pentru
introducerea
inovațiilor
curriculare și
atingerea
finalităților
educaționale
stabilite prin
Legea educației
naționale, cu
actele normative
subsecvente, și
prin legislația

Acțiuni, programe, măsuri
pentru atingerea obietivelor

Resurse umane/
materiale/
legislative
Catedre/comisii
metodice

la nivelul unităţii, la nivel
județean,
regional
sau/și
național
- implicarea în pregătirea și Cadrele didactice
organizarea acțiunilor cuprinse Formațiile artistice
în programul comun al
ale școlii
acțiunilor culturale, educative și
recreative adoptat la nivelul
comunei
 Asigurarea documentelor Bibliotecă
curriculare si a bazei logistice CDI
necesare
-planuri cadru și programe
școlare
manuale,
auxiliare
curriculare
- cărţi pentru bibliotecă
- logistica
Spațiile de
 Întocmirea/aprobarea
învățământ
comunicarea și respectarea
Încadrarea cu
orarului şi a programului şcolii
raportat la specificul unităţii , cu personal didactic
respectarea normelor legale Hotărârile CA și
CP
sau/și sanitare
Ordin
MENCȘ
 Pregătrea și susținerea
grafic
lucrărilor scrise

Responsabilități

Termene

Indicatori de
performanță
din anul
precedent

Director
Coord. programe
educative

Marcarea tuturor
momentelor
și
evenimentelor
importante

permanent

colecție
cu
planurile cadru și
programele
în
vigoare
-manuale pentru
toți elevii
Sporirea fondului
de carte

9 septembrie

Respectarea
cerințelor psihopedagogice
cerespunzătoare

Conform
graficului

Asigurarea
progresului față de
testele inițiale

Director
Director adjunct
Șefii de catedre
Responsabilul la
nivelul școlii

școlar

Conform
programului

Director adjunct
Bibliotecar
Resp act. CDI

Modalități
de evaluare

103

Nr
ct

Obiective
operaționale
privind calitatea
în educație

Acțiuni, programe, măsuri
pentru atingerea obietivelor

 Organizarea
aplicării
testelor/probelor de evaluare și
valorificarea
rezultatelor
elevilor
din
perspectiva
stabilirii măsurilor remediale
corespunzătoare
 Organizarea simulărilor Acte de autoritate
la disciplinele pentru care se și ale MENCȘ sau
organizează evaluări naționale ale ISJ
-proceduri
Baza materială
așcolii
 Asigurarea
bazei
logistice pentru activităţile
extracurriculare şi concursurile
şcolare

3.

Asigurarea
concordanței
conținuturilor,
strategiilor, a
formelor de
organizare a
activității și a
modelităților de
evaluare a

Resurse umane/
materiale/
legislative
Catedre/comisii
metodice
Comisiile numite
prin decizii ale dir.

Sala de festivități
Sala CDI
Terenul de sport
Microbuzul școlar

Rapoarte de
 Analiza
calității
în
analiză
educație și a rezultatelor
învățării obținute de elevi în Documente școlare
Situațile școlare
anul școlar/semestrul precedent
și stabilirea/aplicarea măsurilor Lucrări de psihoameliorative sau remediale pedagogie școlară
Evaluări psihocorespunzătoare sub aspectul
pedagogice
reformulării obiectivelor, al
reorganizării conținuturilor și al

Responsabilități
Șefii de catedre
Cadrele didactice
de specialitate

Director
Coord. CEAC

Director adjunct
Administrator de
patrimoniu

Director
Coord. CEAC

Termene

Indicatori de
performanță

Conform
planificărilor

Asigurarea
progresului școlar
și
formarea
competențelor
cheie

Conform
calendarelor
MEN/ISJ

Pregătirea elevilor
în
vederea
susținerii
evaluărilorpropriu-zise

Modalități
de evaluare

Conform
planificărilor

Asigurarea
eficienței
educative
a
acțiunilor
organizate
Conform
Respectarea
instrucțiunilor
criteriilor și a
factorilor
de indicatorilor
de
conducere
și performanță
deciziilor
privind calitatea în
cadrelor
educație
implicate
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Nr
ct

Obiective
operaționale

Acțiuni, programe, măsuri
pentru atingerea obietivelor

rezultatelor
învățării cu
obietivele
educative și
instructive
stabilite prin
documentele de
proiectare

îmbunătățirii/alegerii
strategiilor didactice, cu luarea
în
considerație
a
particularităților
psihointelectuale/de
vârstă
ale
elevilor și a cerințelor de
psihologie a
 Administrarea testelor de
evaluare iniţială și valorificare
corespunzătoare a acestora

 Organizarea examenelor
naţionale: evaluare naţională
 Monitorizarea procesului
de predare-învăţare

Resurse umane/
materiale/
legislative

Instrumente de
evaluare
Hotărâri ale
catedrelor/comisiil
or metodice
Ședințe/discuții
ind.cu
părinții/elevii
Metodologii
Baza materială și
personalul școlii
Organismele cu
atribuții în
domeniu

 Încurajarea
și Personalul didactic
și didactic auxiliar
monitorizarea
cooperării/colaborării cadrelor

Responsabilități

Termene

1octombrie

Rezultate
comparabile
cu
situația școlară a
elevilor la sfârșitul
anului
școlar
precedent

Conform
calendarelor

Rezultate
superioare
celor
din anul școlar
precedent
Creșterea calității
lecțiilor
și
a
rezultatelor
fiecărui elev

Director adjunct
Șefi de catedre

Director
Comisiile numite
în acest scop
Director
Resp.
catedre/comisii
metodice
Coord. CEAC
Director
Director adjunct
Coord. CEAC

Indicatori de
performanță

Permanent

Atingerea
obiectivelor
stabilite

Modalități
de evaluare

prin
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Nr
ct

Obiective
operaționale

Acțiuni, programe, măsuri
pentru atingerea obietivelor

Resurse umane/
materiale/
legislative

didactice, catedrelor/comisiilor
metodice și a celorlalte structuri
funcționale din perspectiva
atingerii obiectivelor stabilite
prin oferta educaţională a şcolii
în domeniul curriculumului și al
calității
în
educație,
în
conformitate cu criteriile de
monitorizare şi evaluare şi/sau
indicatorii de performanţă
stabiliţi prin actele normative
aplicabile

4.

Aplicarea
criteriilor și
standardelor
naționale de
performanță
prevăzute de
legislația în
domeniul
educației

 Operaţionalizarea
criteriilor și formelor de
monitorizare şi evaluare a
calităţii lecțiilor și a celorlalte
forme de activitate desfășurate
cu elevii din perspectiva
formării
și
dezvoltării
competențelor
cheie
ale
acestora.

Responsabilități

Termene

Consiliile claselor

Indicatori de
performanță
documentele
proiectare

Modalități
de evaluare
de

Permanent

Catedre/comisii
metodice
Director
Coord. CEAC

Conform
graficului
de
asistențe și de
evaluare
a
actuvității desf.
cu elevii

Centrarea
preocupărilor
tuturor structurilor
funcționale și a
fiecărui
cadru
didactic
pe
activitatea
de
învățare,
pe
formarea
și
dezvoltarea
competențelor
cheie
Răsfrângeri pzitive
ale
acestor
activități
asupra
rezultatelor
învățării
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Nr
ct

Obiective
operaționale

Acțiuni, programe, măsuri
pentru atingerea obietivelor
 Realizarea unui număr de
cel puțin 4 asistențe la lecții și
valorificarea
constatărilor
făcute și a concluziilor
desprinse
 Analiza
îndeplinirii
obiectivelor
stabilite
prin
documentele
de
proiectare/planificare
a
activităţii cadrelor didactice şi a
comisiilor metodice
 Analiza periodică a
rezultatelor învăţării la elevi și
aplicarea măsurilor remediale
corespunzătoare

 Analiza rezultatelor la
testele
iniţiale,
evaluări,
simulări şi propunerea soluţiilor
de îmbunătăţire
 Evaluarea
ofertei
educaţionale
şi
a
performanţelor obținute pe baza

Resurse umane/
materiale/
legislative
Grafic de asistențe
Planuri
operaționale
Materiale de
analiză
Consiliul
profesoral
Consiliul de
administrație
Ședințe de catedră
CEAC
Colectivele de
elevi
Consiliile claselor
Catedre/comisii
metodice
Consiliul
profesoral
Consiliul elevilor
Colectivele de
elevi
Consiliile claselor
Ședințele cu
părinții
Consiliul
profesoral

Responsabilități
Director
Director adjunct
Șefi de
catedre/comisii
metodice
Director
Responsabili
catedră

Prședinții/resp.
organismelor în
cauză

Diriginți
Profesorii de
specialitate
Director
Director adjunct

Termene

Indicatori de
performanță

Conform
graficelor

Creșterea calității
și
eficienței
lecțiilor

La
sfârșitul/inceput
ul etapei

Îmbunătățirea
rezultatelor
elevilor pe fiecare
disciplină sau arie
curricuară

Modalități
de evaluare

Conform
Progresul
școlar
planurilor
de înregistrat la nivel
măsuri adoptate individual,
de
clasă, de ciclu, de
școală

7 zile de la Ameliorarea
comunicarea
situațiilor
rezultatelor
necorespunzătoare

Semestrial/anual

Remedierea
situațiilor
semnalate
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Nr
ct

Obiective
operaționale

Acțiuni, programe, măsuri
pentru atingerea obietivelor
indicatorilor de performanţă
stabiliţi prin proiectul de
curriculum sau prin proiectele
de dezvoltare realizate în urma
diferitelor forme de inspecţie
 Elaborarea propunerilor
privind
modificarea/definitivarea
curriculum-ului naţional şi a
dezvoltărilor regionale şi locale
/ curriculum local

Resurse umane/
materiale/
legislative
Consiliul
reprezentativ al
părinților
Consiliul elevilor
Catedre/comisii
metodice
Consiliul
profesoral
Consiliul local

 Întocmirea documentelor Evidențele unității
şi a rapoartelor tematice curente Compartimentele d
specialitate
şi speciale, solicitate de ISJ,
MEN, autorit. locale
5.

Motivarea
elevilor și
cadrelor
didactice pentru
activitatea
școlară prin
conținutul
CDȘ ,
stimularea
lucrului în

 Asigurarea caracterului
stimulativ şi fundamentarea
curriculum-ului la decizia şcolii
pe
experienţa/
opţiunile
copiilor/
tinerilor şi
pe
specificul comunitar.

Comisia pentru
curriculum
Consiliul
reprezentativ al
părinților
Consiliul elevilor

Responsabilități

Termene

Indicatori de
performanță

Modalități
de evaluare

Coordonator
programe
educative

Director
Responsabili
catedre
Reprezentanții
CL/primarului în
CA
Director
Director adj.
secretar

Dirctor
Șefi catedre
Cadrele didactice

Conform
solicitărilor

Adaptarea
curriculumului la
cerințele
formulate,
la
dezvoltările locale
și la
opțiunile
beneficiarilor
Trimestrial/sem Informarea
estrial și la operativă
și
solicitarea
funcționarea
factorilor
în optimă a sistemului
drept
În
faza
de Creșterea
fundamentare și impactului
de proiectare
motivațional
al
CDȘ
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Nr
ct

Obiective
operaționale

Acțiuni, programe, măsuri
pentru atingerea obietivelor

Resurse umane/
materiale/
legislative

Responsabilități

Termene

Indicatori de
performanță

Modalități
de evaluare

echipă și
evitarea/soluțion
area corectă a
eventualelor
conflicte
6.

7.

 Implicarea
cadrelor
didactice, a elevilor, părinților Factorii de decizie
și persoanele
și a reprezentanților comunității
interesate
în avizarea și aprobarea
dezvoltărilor curriculare locale
şi a propunerilor pentru
îmbunătăţirea curriculum-ului
naţional
Organismele
 Încurajarea
cadrelor
consultative
didactice să propună discipline
opţionale atractive pentru elevi
Reglementări

Asigurarea
naționale
consultanţei în problemele de
curriculum pentru cadrele Oportunități locale
didactice, elevi și părinți
participarea
cadrelor Programe/cursuri
didactice la stagii de formare;
de formare
-perfecţionarea profesională Activități metodice
în domeniu
Consilii
profesorale cu
temă

Permanent
Director
Coordonator
programe
educative

director
Director
Comisia pentru
curriculum
Coord. activitatea
de formare
Coord. activitatea
de formare

În
faza
proiectare
CDȘ
După nevoi

Asigurarea
unui
grad de implicare
sporit față de anii
școlari precedenți

de Diversificarea
a ofertei
educaționale
Formularea
opțiunilor
în
cunoștință de cauză

Conform
programării
Conform
Impactul
asupra
programelor de dezvoltării
și
activitate
aplicării
curriculumului
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Nr
ct
8.

9.

Obiective
operaționale

Resurse umane/
materiale/
legislative
Cursuri d formare
Fișele de încadrare
Consiliul
in
profesoral
și
Consiliul de
administrație

Acțiuni, programe, măsuri
pentru atingerea obietivelor
 reorganizarea
colectivelor de catedra
funcţie de necesităţile
specificul scolii

 Organizarea echipelor de
proiect in funcţie de necesităţile
scolii
si
de
activităţile
planificate.

Oferta de proiecte
Opțiunile cadrelor
didactice

 Armonizarea pozițiilor și
fundamentarea deciziilor cu
privire la cuprinderea în CDȘ a
disciplinelor opținale

Organismele
consultative
Structurile
funcționale

Monotorizarea
colaborării/cooperă rii între
diferitele colective de catedră/
cadre didactice.
 Rezolvarea “conflictelor
de
prioritate”
–
între

Catedre
Comisii metodice
Cadre didactice
Comisia de etică

Responsabilități

Termene

Indicatori de
performanță

9 septembrie

Asigurarea
unei
funcționalități
optime
a
catedrelor/comisiil
or metodice

Premergător
Director
lansării
Comisia pentru
proiectelor
proiecte/parteneria
te educ.
Coord, programe
educative

Relansarea
activității
de
elaborare,
promovare
și
susținere
a
proiectelor
educaționale
Evitarea
tensiunilor și a
deciziilor
neîntemeiate

Director

După necesități
Conducerea
executivă

Director
Director adjunct
Coord. CEAC
Director

Permanent
permanent

Cînd este cazul

Modalități
de evaluare

Soluționarea
operativă
a
problemelor
Menținerea unui
climat educativ
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Nr
ct

Obiective
operaționale

Acțiuni, programe, măsuri
pentru atingerea obietivelor
reprezentanţii
diverselor
discipline – în interesul
copiilor/ tinerilor.

Resurse umane/
materiale/
legislative
Consilierul pentru
integritate

Responsabilități

Indicatori de
performanță

Termene

Consiliul de
administrație

Modalități
de evaluare

optim

X.3. Obiectivul general și programul privind asigurarea, organizarea, dezvoltarea profesională, motivarea și implicarea personalului

Nr
ct.

Obiective
operaționale

Acțiuni, programe și măsuri
pentru atingerea obiectivelor

Resurse umane/
legislative

1.

Proiectarea
dezvoltării
resurselor umane
ale școlii cu luarea
în considerație a
evoluțiilor în plan
demografic,
legislativ etc. și a
necesității încadrării
în limitele bugetului
alocat cheltuielilor
de personal

 Constituirea catedrelor și
întocmirea corectă a
proiectului/planului de
vacantare/încadrae şi
prezentarea acesteia, la
termenul stabilit, la comisia
județeană de
mobilitate/compartimentul de
resurse umane
 Întocmirea/avizarea/actualizare
a statului de personal şi
prezentarea în termenul
stabilit la serviciul Plan al ISJ
Iași

Cadrele didactice titulare
Consiliul profesoral
Consiliul de administrație

Responsabilități

Termene de
realizare

Indicatori de
performanță

Conform
calendarului

Acoperirea
tuturor
catedrelor/postu
rilor didactice
cu personal
performant

10
octombrie/
când se
impun
modificări

Încadrarea în
numărul de
posturi și
bugetul aprobat

Director
Secretar

Compartimentul
secretariat
Director

Modalități de
evaluare
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Nr
ct.

2.

Obiective
operaționale

Organizarea
personalului unității
în concordanță cu
reglementările
legale, cu
procedurile de
funcționare și cu
pbiectivele unității

Acțiuni, programe și măsuri
pentru atingerea obiectivelor

Resurse umane/
legislative

Responsabilități

Termene de
realizare

 Reîncadrarea personalului
preluat de la Școala Cogeasca,
întocmirea corectă a statului de
personal şi prezentarea în
termenul stabilit la serviciului
Plan
 Elaborarea proiectului de
dezvoltare a resurselor umane
privind:
- personalul didactic
-personalul didactic auxiliar
- personalul nedidactic
 Realizarea procedurilor de
ocupare a posturilor şi
catedrelor vacante conform
normelor legale
 Realizarea procedurilor de
evaluare si promovare a
personalului

Secretariat
Contabilitate

Metodologie
Fișe de
autoevaluare/evaluare

Director
Coord. CEAC

Confom
reglementări
lor

 Încadrarea in normativul de
personal didactic si nedidactic

Secretariat
Contabilitate

Director

Perma
nent

 Asigurarea asistenţei medicale
și a respectării normelor de
SSM.

Comitetul pentru SSM

Director

Compartimentele de
specialitate
Director

Legislația aplicabilă
Comisia constituită prin
decizie

director

Director
Director
adjunct

Indicatori de
performanță

La
termenele
prevăzute de
lege

Aplicarea
legislației
actualizate

Odată cu
aprobarea
statelor de
funcții

Anticiparea
necesarului și a
unor eventuale
schimbări în
structura
personalului
Aplicarea
procedurilor
legale

Conform
deciziei de
organizare

Perma
nent

Modalități de
evaluare

Respectarea
etapelor și
termenelor din
metodologie
Soluționarea
eventualelor
neconcordanțe
Garantarea
drepturilor
angajaților și
ale elevilor
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Nr
ct.

3.

Obiective
operaționale

Conducere
operaţională
a personalului
pentru asigurarea
calității în educație
și realizarea
obiectivelor/progra
melor stabilite prin
PDI și

Acțiuni, programe și măsuri
pentru atingerea obiectivelor

Resurse umane/
legislative

 Asigurarea condiţiilor de
perfecţionare profesională a
personalului, conform
prevederilor Legii
educ.naționale și Legii nr.
53/2003-Codul Muncii;
 Încheierea contractelor de
muncă cu personalul didactic şi
nedidactic, conform
prevederilor Legii nr. 53/2003Codul Muncii și Metodologiilor
MEN
 Întocmirea/actualizarea fișelor
posturilor pentru fiecare
categorie de personal şi pentru
fiecare funcţie
 Salarizarea corectă a angajaților

Finanțarea de bază
Finanțarea complementară

Responsabilități

Director
Administrator
financiar

Compartim. secretariat
Director

Șefii de
compartimente/structuri

 Realizarea procedurilor
disciplinare şi de rezolvare a
contestaţiilor, conform
prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul Muncii şi a Legii nr.

Conform
solicitărilor
și aprobării
CA

Conform
metodologie
i

Legislația națională

Comisia de cercetare
Director
adjunct

Indicatori de
performanță

Cunoașterea și
respectarea
atribuțiilor

Data de 14 a
lunii

Respectarea
drepturilor
legale și
motivarea
personalului
Asigurarea
disciplinei în
muncă

Cînd este
cazul

Modalități de
evaluare

Susținerea,
inclusiv
financiară, în
funcție de
resursele
unității
Respectarea
legislației
muncii

1 octombrie
Director

Director
Secretar
celelalte documente
de proiectare

Termene de
realizare
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Nr
ct.

4.

5.

Obiective
operaționale

Eficientizarea
acțiunilor de control
și valorificarea
rezultatelor
evaluării din
perspectiva
obiectivelor
urmărite

Motivarea
personalului

Acțiuni, programe și măsuri
pentru atingerea obiectivelor
1/2011- Legea Educaţiei
Naţionale;
 Realizarea cadrului
organizatoric pentru întocmirea
si eliberarea documentelor
legale referitoare la acordarea
drepturilor salariale
 Întocmirea documentelor legale
privind managementul
resurselor umane
 Evaluarea periodică a
personalului didactic şi
nedidactic din subordine.
 Întocmirea documentelor şi a
rapoartelor tematice curente şi
speciale, cerute de ISJ, MEN şi
autorităţilor locale.
 Arhivarea şi păstrarea
documentelor oficiale privind
personalul unităţii şcolare.
 Realizarea
încadrării/reîncadrării corecte
pe post a cadrelor didactice şi a
personalului didactic auxiliar
sau nedidactic.
 Repartizarea echitabilă şi în
conformitate cu criteriile

Resurse umane/
legislative

Responsabilități

Secretariat
Contabilitate

Termene de
realizare

După
solicitări

Respectarea
cadrului legal
existent

Conform
solicitărilor

Actualizarea
permanentă a
evidențelor
Respectarea
normelor legale

Director

Comisia de mobilitate
secretariat
Metodologie

Compartimente/comisii/st
ructuri
Comisia de selecție și
arhivare
Catedre
Consiliul profesoral

Șefi de
compartimente/structuri

Director
Director
Director
adjunct
Responsabilii
p domenii de
activitate
Bejenar M.
Director
Coord
comisie de
mobilitate
director

Indicatori de
performanță

Conform
metodologiil
or
La
termenele
stabilite
Conform
nomenclator
ului
Conform
legii

Îm funcție
de

Modalități de
evaluare

Respectarea
nivelelor de
competență
Aplicarea legii
și normelor
interne
Asigurarea
aplicării
operative a
modificărilor
legislative
Motivarea
personalului
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Nr
ct.

6.

Obiective
operaționale

Implicare/
Participarea fiecărui
angajat al școlii la
exercitarea
atribuțiilor specifice
și la atingerea
obiectivelor comune

Acțiuni, programe și măsuri
pentru atingerea obiectivelor

Resurse umane/
legislative

naţionale şi locale, a
stimulentelor materiale şi
morale stabilite prin lege
pentru personalul unităţii
 Stimularea prin mijloace
materiale şi morale, a formării,
autoformării şi dezvoltării
profesionale.
 Asigurarea participării
cadrelor didactice la
organizarea şi desfăşurarea
examenelor şi concursurilor
naţionale.
 Asigurarea cadrului
instituţional pentru
participarea personalului la
procesul decizional prin
colectivele şi organele de
conducere colectivă existente:
colectivele de catedră,
Consiliul de Administraţie şi
Consiliul Profesoral.
 Realizarea unui sistem intern
de comunicare rapid, eficient
şi transparent.

Consiliul de administrație

Buget
Venituri proprii
Conform solicitărilor/
opțiunilor

Responsabilități

Termene de
realizare

Modalități de
evaluare

asigurarea
resurselor

Director
Consiliul de
administrație
Director
Director
adjunct
Secretar

Consiliul profesoral

În funcție de
posibilități

Conform
solicitărilor

Secretar
Prof.
Șurubareu C.

Motivarea
pentru formare
și dezvoltare
profesională
Onorarea
solicitărilor
primite

permanent

Respectarea
legii educației,
a ROFUIP și a
RIOF

permanent

-un nou site al
școlii
-extinderea mijl
electronice

Director
Director
adjunct

Internet
Site-ul școlii
Telefonie mobilă
Avizier

Indicatori de
performanță
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Nr
ct.

7.

8.

Obiective
operaționale

Formare/ dezvoltare
profesională şi
personală a
angajaților în raport
cu activitatea pe
care o desfășoară

Formarea
grupurilor/
dezvoltarea
echipelor

Acțiuni, programe și măsuri
pentru atingerea obiectivelor

Resurse umane/
legislative

 Stimularea participării la
luarea deciziilor; încurajarea
şi susţinerea inovaţiilor.

Factorii cu munci de
răspundere

 Formarea continuă generală –
corelată cu evaluarea
personalului din subordine.

Catedre/comisii metodice
CEAC

 Asigurarea consilierii generale Consilierul educativ
şi specifice pentru personalul Consilierul pe probleme
de integritate
din subordine.
Comisia de etică
Oferta de programe
 Participarea la programe de
CDI
formare şi autoformare
Bibliotecă
continuă în management
educaţional şi informarea la zi
în domeniu.
Colectivele de
 Eficientizarea activităţii
catedră/comisiile
catedrelor, a comisiilor
metodice/colectivelde de
metodice şi pe probleme.
lucru
 Încurajarea comunicării
deschise în organizaţie,
inclusiv în plan informal.

Programe/acțiuni cu
conținut adecvat

Responsabilități

Termene de
realizare

Director
Coord.
programe
educative

După
necesități

Democratizarea
managementulu
i

Conform
planificărilo
r

Dezvoltarea
competențelor
profesionale

De câte ori
este nevoie

Diversificarea
și multiplicarea
acțiunilor

Conform
planificărilo
r

Dezvoltarea
competențelor
manageriale

Conform
programelor
manageriale

Soluționarea
Opertivă a
problemelor

permanent

Optimizarea
cadrului
organizațional

Rresp cu
formarea
profesională
Consilierul
educativ
Coordonatoru
CEAC
Coord.
programe de
formare

Director
Responsabilii
pe domenii
Conducerea
executivă

Indicatori de
performanță

Modalități de
evaluare
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Nr
ct.

Obiective
operaționale

Acțiuni, programe și măsuri
pentru atingerea obiectivelor
 Organizarea de activităţi de
“loisir” pentru personalul
şcolii.

Resurse umane/
legislative
Zilele școlii
Org. de sindicat
Ziua învățătorului
Sărbători legale
Sărbători religioase

Responsabilități

Termene de
realizare

Coord.
programe
educative

Cu prilejul
unor
evenimente
importente

Indicatori de
performanță

Modalități de
evaluare

Creșterea
gradului de
participare la
astfel de acțiuni

X.4. Obiectivul general și programul privind conservarea, sporirea, modernizarea și utilizarea eficientă a bazei didactico-materiale,
asigurarea fondurilor și întărirea disciplinei financiare la nivelul unității cu personalitate juridică

Nr
crt
1.

Obiective
urmărite
Asiugurarea și
utilizarea eficentă
a fondurilor
pentru buna
funcționare și
realizarea
programelor de
dezvoltare a
școlii

Acțiuni, programe și măsuri
pentru realizarea obiectivelor
 Exercitarea drepturilor și
obligațiilor ce decurg din
contractul de management
administrativ și financiar
încheiat de director cu
primarul Comunei Lețcani
 Execuția bugetului pe anul
financiar în curs și elaborarea
proiectului de buget pe anul
2021, pe surse de finanţare, în
conformitate cu Legea nr.
500/2002- Legea finanţelor
publice şi Legea nr. 273/2006-

Resurse
Contractul de
management
administrativ și
financiar
Finanțarea de
bază
Finanțarea
complementară

Responsabilități

Evaluare

Indicatori de performanță

Conform
calendarului
bugetar

Angajarea/lichidarea/ordonanțarea și
plata cheltuielilor bugetare
Estimarea corectă a necesarului de
fonduri pentru 2020

Ordonatorul
terțiar de
credite
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Nr
crt

2.

Obiective
urmărite

Optimizarea
raporturilor
funcționale dintre
compartimentele
cu atribuții în
domeniul
financiar –
contabil și
gestionarea
patrimoniului și
integrarea lor în
structura
organizatorică de
ansamblu a
instituției

Acțiuni, programe și măsuri
pentru realizarea obiectivelor
Legea finanţelor publice
locale;
 Realizarea achizițiilor publice
conform planului pe anul 2020
și elaborarea Programului de
achiziţii publice pentru anul
2021, conform noii legislații
în materie
 Realizarea achizițiilor
prevăzute în planurile pentru
anii bugetari 2021/2022 și
execuția bugetelor aprobate.
 Clarificarea problemelor
semnalate cu privire la
inventarierea, preluarea și
organizarea pe gestiuni și
subgestiuni a bazei didacticomateriale aflate în proprietatea
Școlii Gimnaziale Cogeasca
 Monitorizarea modului în care
autoritățile publice locale
administrează clădirile și
terenurile școlilor Cogeasca și
Cucuteni
 Înventarierea și evidența
tuturor bunurilor care
alcătuiecac baza didacticomaterială a învățământului din

Resurse

Noua legislație în
domeniu
Compartimentul
prntru achiziții
publice
Bugetul local

Responsabilități

Director
adjunct

Ordonatorul
terțiar de
credite

Bugetul local

Director
Administrator
financiar
Consiliul de
administrație

Evaluare

Indicatori de performanță

Conform
programului
de achiziții

Asigurarea funcționării optime a
instituției

La termenele
stabilite

Modernizarea bazei didacticomateriale

15 octombrie
2021
permanent

Realizarea obiectivelor la termenele
stabilite

odată cu
finalizarea
inventarierii
anuale pentru
2021.
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Nr
crt

Obiective
urmărite

Acțiuni, programe și măsuri
pentru realizarea obiectivelor
Comuna Lețcani și asigurarea
respectării legislației în
vigoare cu privire la
schimbarea destinației
acestora.
 Respectarea repartizării prin
bugetele anuale inițiale a
fondurilor din finanțarea de
bază și din cea complementară
și reflectarea corespunzătoare
a acestora în bugetul rectificat
începând cu data de 1
septembrie 2018
 Organizarea controlului
financiar preventiv.
Îndeplinirea condiţiilor legale
de exercitare a controlului
financiar preventiv, conform
O.G.119/1999;
 Organizarea și funcţionarea
comisiei de recepţie a
bunurilor materiale, a comisiei
de casare, de clasare și
valorificare,
 Organizarea inventarierii
anuale a patrimoniului unităţii,
cu respectarea Legii
nr.82/1991-Legea

Resurse

Responsabilități

OG 119/1999
HCA

Evaluare

Indicatori de performanță

Conform
procedurii

Preîntâmpinarea oricăror
neregularități

Conform legii

Gestionarea corectă a materialelor și
serviciilor

15 octombrie15 ianuarie

Asigurarea integrității patrimoniului

director

Legislația
incidentă

Legislația în
vigoare

Director
adjunct
Administrator
financiar
Director
adjunct
Administrator
financiar
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Nr
crt

3.

Obiective
urmărite

Conducerea
operaţională a
activității
financiarcontabile a
unității cu
repectarea
normelor legale
în materie și
asigurarea
funcționării
normale a
instituției

Acțiuni, programe și măsuri
pentru realizarea obiectivelor
contabilităţii și valorificarea
corspunzătoare a constatărilor
făcute
 Administrarea pe baze legale a
patrimoniului și gospodărirea
spaţiilor de învățământ





Analiza trimestrială/anuală a
execuţiei bugetare, în
conformitate cu Legea nr.
500/2002- Legea finanţelor
publice şi Legea nr. 273/2006Legea finanţelor publice locale
și luarea măsurilor
corespunzătoare pentru
asigurarea fondurilor la
secțiunea de funcționare și de
dezvoltare
Organizarea procedurilor de
atribuire a contractelor de
achiziţii publice și urmărirea
executării acestora în condiții
de legalitate

Resurse

Compartimentul
administrativ
HCL
HCA
Protocoale de
colaborare
Contracte de
arendă
Rapoarte
financiare

Responsabilități
gestionari

Director
Director
adjunct
Admin.
financiar
Admin. de
patrimoniu

Evaluare

Indicatori de performanță

Permanent

Utilizarea eficientă a bazei
didactico-materiale a școlii

Prima lună din
trimestrul/anul
următor

Cheltuirea judicioasă a fondurilor

Conform
planului de
achiziții

Respectarea legislației din domeniul
achizițiilor publice

Director
Admin.
financiar

Compartim. de
achiziții

Director
adjunct
Drenceanu
Sorina
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Nr
crt

4.

Obiective
urmărite

Eficientizarea
activității de
control și

Acțiuni, programe și măsuri
Resurse
pentru realizarea obiectivelor
Comisia de
 Rezolvarea problemelor
inventariere
financiare și de patrimoniu
determinate de demisia
administratorului de
patrimoniu
 Acordarea burselor,
Comisiile
gestionarea programelor
constituite
laptele și cornul, distribuirea
Sumele alocate
fructelor, acordarea de
rechizite şi distribuirea
alocaţiilor de stat pentru copii,
a abonamentelor gratuite şi
acelorlalte forme de ajutor
stabilite prin lege.
Referate de
 Utilizarea fondurilor
necesitate
extrabugetare conform
Programe
priorităţilor stabilite în
HCA
proiectele şi programele şcolii,
si in bugetul de venituri si
cheltuieli
Contractele
 Asigurarea condiţiilor
încheiate
necesare privind iluminatul,
încălzirea, alimentarea cu apă, Dotările realizate
canalizarea şi securitatea
unităţii.
Rapoarte
 Încheierea exerciţiului
financiare
asupra
financiar, cu respectarea
execuție bugetului
normelor legale referitore la

Responsabilități

Evaluare

Indicatori de performanță

15 octombrie

Încheierea protocolului de predareprimire a Școlii Cucuteni

Conform
regulamentului
și HCL

Stimularea copiilor pentru
frecventarea cursurilor
învățământului obligatoriu

Conform HCA

Soluționarea unor probleme
stingente

permanent

Asigurarea utilităților și achitarea la
zi a facturilor

Director
adjunct

Director
adjunct
Comisiile
constituite

Director
Admin.
financiar

Director
adjunct
Ordonatorul
terțiar de
credite

Îmtocmirea, aprobarea și
transmiterea situațiilor financiare
comform prevedrilor legale
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Nr
crt

Obiective
urmărite
evaluare în
domeniul
financiar-contabil
și de administrare
a patrimoniului

Acțiuni, programe și măsuri
pentru realizarea obiectivelor
destinaţia fondurilor, în
conformitate cu Legea nr.
500/2002 - Legea finanţelor
publice şi Legea nr. 273/2006Legea finanţelor publice
locale;
 Întocmirea raportului anual
privind controlul intern
managerial și
aprobarea/actualizarea anuală
a programului
 Evaluarea realizării planului
de achiziţii şi a utilizării
fondurilor extrabugetare






Întocmirea documentelor şi a
rapoartelor tematice curente şi
speciale, cerute de ISJ, M.E.N
sau alte instituţii abilitate prin
lege.
Întocmirea documentelor
legale privind execuţia
financiară și ținerea la zi a
contabilității
Arhivarea şi păstrarea
documentelor financiarcontabile conform
prevederilor legale.

Resurse
și a situației
patrimoniului
Comisia de
monitorizare

Evidențele
contabile
Contractele de
achiziții
Compartimentele
de specialitate

Compartimentul
financiar

Comisia de
selecție și
arhivare

Responsabilități
Coord. comisie
CIM
Admin.
financiar

Director
Consiliul de
administrație
Șefii de
compartimente
directorul

Evaluare
Conform legii
finanțelor
publice locale

Trimestrial

Corelarea cu evidențele financiare și
listele de inventar

Conform
solicitărilor

Transmiterea opertivă a
documentelor financiare solicitate
de factori în drept

Conform legii

Aplicarea prevederilor Legii
82/1991

Cu respectarea
termenelor
legale

Respectarea legii și a procedurilor
interne

d-na Borș
Rodica
Administrator
financiar
d-na Bejenaru
M.

Indicatori de performanță
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Nr
crt

Obiective
urmărite

5.

Acțiuni, programe și măsuri
pentru realizarea obiectivelor
 Asigurarea transparenţei în
elaborarea bugetului și
execuţia bugetară
 Completarea în SIIR și în
FOREXEBUG a situațiilor
financiare și cu privire la
patrimoniu
 Punerea la dispoziția
organelor de control a
documentelor solicitate și
aplicarea măsurilor dispuse
de acestea în condițiile legii.

Resurse

Responsabilități

Compartimentul
financiar

Evaluare

Indicatori de performanță

permanent

Asumarea răspunderii privind
cheltuirea fondurilor publice și
gestionarea patrimoniului

Conform
solicitărilor și
actelor de
control

Respectarea disciplinei financiarbugetare

d-na Borș R.

Actele de control
Compartimentele
de specialitate

Director
Director
adjunct
Șefii de
compartimente

X.5. Obiectivul și programul privind implicarea școlii în viața comunității și dezvoltarea parteneriatelor educaționale
Nr
crt
1

Obiective
operționale
Proiectarea
dezvoltării
raporturilor
dintre școala și
comunitate din
perspectiva
realizării
obiectivelor

Acțiuni, programe și măsuri pentru atingerea
obiectivelor
 Elaborarea, promovarea și implicarea în
obținerea finanțării unor proiecte/programe de
dezvoltare instituțională sau și locală, educative,
culturale, pentru apărarea drepturilor
copiului/cetățeanului etc; încheierea de
parteneriate educaționale cu autorități și instituții
de nivel local, județean, național sau european
pentru implementarea acestora.

Resurse
Personalul
școlii
Ofertele de
proiecte

Responsabulități
Director adjunct
Coord.
programe educ.
Coord. echipe
de proiect

Termene
Conform
ghidurilor

Indicatori de
performanță
Creșterea nr.
proiectelor

Evaluare
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Nr
crt

Obiective
operționale
stabilite prin PDI
și programul de
renaștere
culturală,
reformă socială,
educație a
libertății și
integrarea
europeană a
comunităților
sătești

Acțiuni, programe și măsuri pentru atingerea
obiectivelor
 Conceperea și adoptarea unei strategii realiste
privind inițierea pregătirea, promovarea și
obținerea finanțării pentru proiecte europene
 Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii
locale şi a posibilităţilor de satisfacere în cadrul
normativ existent şi cu resursele disponibile
 Elaborarea/adoptarea planurilor/ programelor
comune ale acțiunilor culturale, educative și
recreative la nivelul comunităţii locale

 Depunerea aplicaţiilor pentru proiectele
europene: Comenius, Gruntdvig, Arion,
Leonardo da Vinci şi a proiectelor FSE
2

Asigurarea,
organizarea
valorificarea
corespunzătoare
a resurselor în
vederea realizării
obiectivelor

 Organizarea echipelor care lucrează la proiecte:
scrierea aplicaţiilor, implementarea proiectelor

Resurse
Echipa pentru
proiecte
europene
Catedra om și
societate
Autoritățile
locale
Director
Coord.
programe
educative

Echipa de
proiecte
Oferta/
Ghiduri
Consiliul
profesoral

Responsabulități
Director
Resp. proiecte

Termene
La
termenele
prevăzute

Șefi catedre

director
Coord.
programe educ.

Resp proiecte
europene

15 ianuarie
pentru
anul 2022

Conform
ghidurilor

Septembri
e
director

 Colaborarea cu autorităţile locale alese (Consiliul
Judeţean, Consiliul Local şi Primăria) în ceea ce
priveşte:

Director
Consiliul de
admin.

Director
Director adj.

Permanent

Indicatori de
performanță
Relansarea
proiectelor
educaționale de
nivel european
Corelarea
proiectelor cu
nevoile școlii și
ale comunității

Evaluare

Convergența
acțiunilor
educative,
culturale și
recreative la
nivel local
Depunerea a cel
puțin două
proiecte
Asigurarea
coerenței
acțiunilor și a
calității
proiectelor
Asugurarea
resurselor
pentru
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Nr
crt

3

Obiective
operționale

Conducere
operaţională și
monitorizarea
aplicării
programelor, a
implementării
proiectelor și a
realizării
obiectivelor
comune

Acțiuni, programe și măsuri pentru atingerea
obiectivelor
- repartizarea fondurilor pentru funcţionarea,
întreţinerea şi repararea unităţilor şcolare;
- utilizarea fondurilor pentru funcţionarea,
întreţinerea şi repararea unităţilor şcolare.
 Respectarea contractului de management
administrativ și financiar încheiat cu primarul
comunei și a contractului de managemet
educațional încheiat cu cu inspectorul școlar
general; încheierea de contracte cu agenţii
economici, ONG-uri şi alte organizaţii privind
derularea proiectelor
 Aplicarea programelor naţionale de reformă, a
proiectelor de inovaţie aprobate şi întocmirea
documentelor de implementare, în conformitate
cu Legea nr.1/2011- Legea Educaţiei Naţionale

Resurse

Legislația în
domeniu
Contractele
cadru

Consiliul de
administrație
Organismele
consultative

Realizările din
 Continuarea implementării programului de
ultimii ani
renaștere culturală, reformă socială, educație a
libertății și integrare europeană a satului
românesc adoptat de filiala Iași a Asociației
Comunelor și FEOC Lețcani, la propunerea
directorului Școlii Gimnaziale Lețcani
 Stabilirea legăturilor cu autorităţile locale, agenţii Legislația în
vigoare
economici, instituţiile naţionale regionale de
Oferta
cultură, Biserica, alte instituţii interesate:
educațională
- pentru creşterea adecvării ofertei
educaţionale a şcolii la cererea concretă;

Responsabulități

Termene

După
aprobarea
bugetului

Partajarea
competențelor și
asumarea
răspunderii

Conform
calendarel
or

Regenerarea și
dezvoltarea
instituțională

Conform
programul
ui

Emanciparea
prin educație și
cultură a satelor

Director

Director
Resp.CEAC

Director
Coord.
programe educ.

Permanent
Director
Director adj.

Indicatori de
performanță
implementarea
proiectelor

Evaluare

Consolidarea
raporturilor
dintre școală și
comunitate
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Nr
crt

4

5

6

Obiective
operționale

Evaluarea și
asigurarea calității
și eficienței
proiectelor

Motivarea
partenerilor și a
beneficiarilor
Implicarea și
participarea
cadrelor
didactice, a
reprezentanților
comunității și a
elevilor la
acțiunile
organizate

Acțiuni, programe și măsuri pentru atingerea
obiectivelor
- pentru realizarea proiectelor şi programelor
proprii şi în vederea creşterii importanţei
şcolii în comunitate
 Stabilirea legăturilor formale cu organele de
poliţie, pompieri şi corpul gardienilor publici în
vederea asigurării pazei şi siguranţei elevilor şi
pentru prevenirea şi combaterea delicvenţei
juvenile.
 Elaborarea rapoartelor cu privire la calitatea
proiectelor şi a impactului acestora în
activitatea elevilor şi a cadrelor didactice
 Întocmirea documentelor de evaluare solicitate
de organizaţiile / instituţiile partenere
 Oferirea cadrului logistic (spaţii, aparatură,
expertiză/ consultanţă, et.) pentru proiectele,
programele şi activităţile comunitare.
 Organizarea de întâlniri periodice cu
reprezentanţii comunităţii locale: membri în
organele alese de conducere de la nivel local,
părinţi, oameni de afaceri, reprezentanţi ai
Bisericii şi ai organizaţiilor culturale, etc., pe
teme privind creşterea adecvării ofertei
educaţionale a şcolii la specificul comunitar.

Resurse
Partenerii
educaționali

Protocoale/ac
orduri de
colaborare
Documentele
de evidență,
de analiză și
de proiectare
Echipele de
proiect
Resursele
școlii

Programele de
acțiuni

Responsabulități
Reprezentanții
comunității în
CA
Director
Director adj.

Coord.
programe
educative
Resp proiecte
Resp. proiecte

Termene

Evaluare

Soluționarea
problemelor ce
țin de
competența
acestor instituții
La finalizareaEvaluarea co
proiectelor rectă a realizărilor
Anual/sem
estrial/dup
ă necesități

După
solicitări
permanent

Îmbunătățirea
comunicării
Asigurarea
resurselor
necesare

Funcție de
nevoi/
solicitări

Informarea
reciprocă și
convergența
acțiunilor

Director
Director adjunct

Director
Director adj.
Coord.
programe
educative

Indicatori de
performanță
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Nr
crt

Obiective
operționale

Acțiuni, programe și măsuri pentru atingerea
obiectivelor

Resurse

7

Formarea și
dezvoltarea
profesională şi
personală a
cadrelor
implicate în
proiecte

 Implementarea programului de relansare a
cercetării științifico-pedagogice și a activității
publicistice și realizraea obiectivelor cuprinse
în PDI

Comisii
metodice,cerc
uri pedagogice

 Organizarea de cursuri/ forme de pregătire
pentru satisfacerea nevoilor şi la cererea
comunităţii locale.

Personalul de
specialitate

 Organizarea unor echipe mixte sau participarea
personalului din şcoală la:
- Publicarea revistei Satele ieșene
- publicarea celei de a doua ediții a lucrării
Comuna Lețcani-comunitate și ideal și lansarea
monografiei școlii

Intelectualitat
ea locală
Echipa
constituită

8

Formarea
grupurilor și
dezvoltarea
echipelor de
proiect

- Consolidarea legăturilor dintre Școala
Gimnazială și Centrul Cultural Lețcani, dintre
structurile arondate și centrele culturale sătești, cu
respectarea HCL nr. 64/2006, 89/2007 și 20/2012
și a OUG 118/2006 privind așezămintele
culturale.

Responsabulități

Director
Coord. CEAC
Res. catedre

Termene
Conform
graficelor

Funcție de
solicitări
Coord.
activitatea de
formare

Trimestrial
Director

director

Intelectualitat
ea locală

2022/5
octombrie
2021
permanent

director

Indicatori de
performanță

Evaluare

Fundamentarea
din punct de
vedere științific
a programelor și
soluțiilor
propuse
Ridicarea
nivelului de
cunoaștere a
realităților și a
achizițiilor
șctiințifice în
domeniu
Afirmarea prin
cultură a școlii
și a comunității
Cunoașterea
istoriei și
promovarea
valorilor locale
Realizarea
obiectivelor
stabilite prin
program
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Nr
crt
9

Obiective
operționale
Negocierea /
rezolvarea
conflictelor

Acțiuni, programe și măsuri pentru atingerea
obiectivelor
 Negocierea celor mai avantajoase condiţii de
sprijin comunitar pentru unitatea şcolară.
 Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a
conflictelor cu reprezentanţii autorităţilor/
comunităţii, regiile autonome de servicii,
instituţii religioase şi culturale etc..

Resurse

Responsabulități

Termene
Când se
impune

Organismele
consultative/re
prezentative
Autoritățile
locale

Director
Consiliul de
administrație

Indicatori de
performanță
Asigurarea unui
mediu sociocultural și
educațional
adecvat

Evaluare

Director,
Prof. Ovidiu Ursache
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Elaborat,
Director, prof. O. Ursache

Asumat,
COMISIA DE AVIZARE:
 Prof. Ursache Ovidiu
 Prof. Duduman Marina
 Prof. Crețeanu Teodora
 Prof. înv. primar Pruteanu Florentina
 Prof. înv. preșc. Ciorap Irina
 Înv. Pomârleanu Ciprian
 Reprezentanți ai părinților
 Reprezentanți ai admin. publice locale

Membrii Consiliului profesoral al Școlii Gimnaziale Lețcani
1 septembrie 2021

