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                            „Impune-te! Nu oricum! Cu 
onoare!”

                             Concy

ANALIZA DIAGNOSTICA A MEDIULUI INTERN

SI EXTERN

Prezentare generală.

Oltenita este atestata  documentar printr-un act lasat de domnitorul Neagoe
Basarab si datat 13 aprilie 1515, urmat apoi de notarea pe prima harta a Tarii
Romanesti, intocmita de stolnicul Constantin Cantacuzino. 

Datorita pozitiei sale geografice si beneficiind de conditii naturale favorabile,
fiind un vad bun de trecere peste Dunare, si loc de depozitare de grane si
sare, Oltenita si-a dobandit un  important rol economico social, lucru ce a
determinat fondarea la 23 aprilie 1853 a orasului Oltenita.

Toate  acestea  au  determinat  autoritatile  locale  sa  propuna  parlamentului
Romaniei ridicarea localitatii la rang de municipiu, fapt ce s-a realizat la 22
octombrie  1997  cand,  prin  Legea  nr.165  /1997,  Parlamentul  Romaniei  a
declarat orasul Oltenita ca municipiu.

2. Informaţii cu privire la localizarea geografică 

Localitatea  Oltenita  este  situata  in  sud-vestul  judetului  Calarasi,  pe  malul
stang al fluviului Dunarea, la confluenta  acestuia cu raul Arges, la 62 Km de
Bucuresti  de care este  legata  prin  D.N.  4  si  cale ferata  si  la  70 Km de
municipiile Calarasi si  Giurgiu, de care este legata prin  D.N.31 si respectiv
D.N. 4 precum si prin navigatia pe fluviul Dunarea. 

Faptul ca este situata la granita de sud a tarii  si fiind un punct important in
drumul dintre Occident si Orient a determinat Guvernul Romaniei sa adopte o
Hotarare de infiintare a Punctului  de control  trecere a frontierei  Oltenita –
Tutrakan  (Bulgaria),  punct  ce  scurteaza  cu  aproximativ  150  km actualele
trasee rutiere. 
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Scurt istoric al scolii

Scoala gimnaziala ‘‘Alexandru Vlahuta’’  Oltenita, sub denumirea initiala de
Scoala nr. 6 Oltenita, a fost construita in anii  1970-1971 si a fost data in
folosinta  la  1  septembrie  1971.  Constructia  s-a  facut  pe  o  veche  zona
mlastinoasa  umpluta  cu  materiale  rezultate  din  demolarile  locuintelor
vechiului cartier.
A fost construita ca urmare a aparitiei cartierului de blocuri de pe Bulevardul 1
Decembrie 1918 si  Bulevardul Marasesti,  care initial  a cuprins numeroase
familii de tineri. Incepand cu anul 1990 a devenit neincapatoare ca spatiu,
datorita numarului  mare de copii,  functionand in 3 schimburi  pana in anul
2000.  In  1991 s-a  realizat  un  proiect  de  extindere cu  inca  patru  clase si
anexe, abandonat ulterior.
Astazi  scoala  functioneaza  in  localul  dat  in  folosinta  in  1971  si  are  in
subordine GPN Nr. 3 si GPN Nr. 4, arondate in anul 2012.Din septembrie
2016, GPN Nr. 3 a fost arondata Scolii  gimnaziale Mircea Eliade,  coform
hotararii Consiliului Local Oltenita

Informatii de tip cantitativ

 Populatie scolara :
An scolar 2015 – 2016 :- nr. elevi inscrisi : 347 (117 prescolari,124 elevi la
ciclul primar, 106 la ciclul gimnazial)

- rata abandonului scolar la sfarsitul anului 2015-2016: 1,15%
o ciclul primar – 0 elevi – 0%
o ciclul gimnazial – 3 elevi – 1,15%

-repetenti la invatatura-  2 elevi
- rata de promovabilitate: 99,2%

o ciclul primar – 100%
o ciclul gimnazial – 95,2%

- promovabilitatea la examenul de Evaluarea Nationala: 
   -93,55% -limba si literatura romana
   -93,55% - matematica

- procentul elevilor care au trecut la un nivel superior de invatamant     : -
toti  absolventii  clasei a VIII-a au fost inclusi intr-un nivel superior de
invatamant (liceu-24, scoala profesionala-5).
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Dupa cum se poate observa numarul elevilor inscrisi la scoala in clasa
a VIII- au avut rezultate foarte bune fata de media judeteana.

 Personal didactic 2015-2016 : 
- nr. norme didactice : 26,50, 
- nr. norme didactice acoperite cu  titulari: 26,02 (99%) , 
- nr.  norme didactice acoperite cu suplinitori:  0,44 (1%), din care 0,22

calificat (muzica) si 0,22 calificat in alta disciplina (desen)

 Resurse materiale :
-la GPN 4-4 sali de clasa
               -bucatarie
               -spalatorie
               -spatii sanitare- 4
               -magazie alimente
               -teren de jocuri
-la GPN 3- 2 sali de clasa
               - spatii saniatre- 2
               -teren de jocuri
La Scoala Gimnaziala « Alexandru Vlahuta »
- nr. spatiilor scolare: 12, din care:

 Sali de clasa – 7;
 1 cabinet de stiinte;
 1 cabinet geografie
 Sala de sport – 1;

 Biblioteca – 1 (conţine peste 9000 de volume
                                      aflate în grija unui cadru didactic voluntar ( 0,25
normă ).
- nr. spatiilor sanitare: 3
- scoala dispune de o retea de 10+1 calculatoare ce ajuta la implementarea
sistemul educational de invatamant AEL.
- 3 terenuri sport (1 teren handbal, 1 teren baschet, 1 teren volei)
- scoala dispune de fonduri extrabugetare (chirii spatii comerciale).
- scoala beneficiază de o linie telefonică / fax si de acces la internet prin fibra
optica in toate clasele si birourile.
- alte dotari: 1 sala profesorala, 3 birouri (1 director, 1 secretar, 1contabil)  

Informatii de tip calitativ
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 Cultura  organizationala  este  caracterizata  printr-un  ethos  profesional
inalt. Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca in echipa,
respect reciproc, atasamentul fata de copii, respectul pentru profesie,
libertate  de  exprimare,  receptivitate  la  nou,  creativitate,  entuziasm,
dorinta de afirmare. Se intalnesc si cazuri de individualism, competitie,
rutina, conservatorism, automultumire.

 S-a  elaborat  Regulamentul  Intern  si  Regulamentul  de  Organizare  si
Functionare , care cuprind norme privind atat activitatea elevilor, cat si
a cadrelor didactice.

 In  ceea ce priveste climatul  organizatiei  scolare am putea spune ca
este  un  climat  deschis,  caracterizat  prin  dinamism  si  grad  inalt  de
angajare a membrilor institutiei scolare; este un climat stimulativ care
ofera  satisfactii,  relatiile  dintre  cadrele  didactice  fiind  deschise,
colegiale, de respect si de sprijin reciproc.

 Directorul este deschis si asculta sugestiile profesorilor, face aprecieri
frecvente  si  sincere  la  adresa  acestora,  le  respecta  competenta,  le
ofera o larga autonomie, ii  sprijina si evita un control strict birocratic.
Toate acestea se reflecta pozitiv in activitatea instructiv-educativa si in
conduita cadrelor didactice.

 Calitatea  managementului  scolar:  scoala  functioneaza  dupa  un  plan
managerial  propriu si  este elaborat  un plan de dezvoltare scolara in
echipa.

 Mediul social de provenienta a elevilor: familii  cu nivel de scolarizare
mediu, cu situatie materiala precara, numeroase familii monoparentale,
parinti plecati la munca in strainatate.

6. Analiza comunitatii locale

 Şcoala  colaborează  bine  cu  autorităţile  locale  în  ceea  ce  priveşte
repartizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea şcolii.

 Relaţiile cu părinţii copiilor sunt bune şi sunt întreţinute prin lectorate cu
părinţii,  în  care  aceştia  sunt  informaţi  permanent  despre  problemele
şcolii.

 Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe şcoală, in majoritate
fiind preocupaţi de problemele şcolii, dar si situatii in care parintii sunt
reticenti la problemele scolii.

 Şcoala stabileşte legături  cu organele de poliţie în vederea asigurării
pazei şi  siguranţei elevilor,  pentru combaterea delicvenţei juvenile, şi
asigură  participarea  cadrelor  de  poliţie  la  orele  de  educaţie  rutieră,
educaţie civică şi dirigenţie, prin parteneriate comune.

 Şcoala  colaborează cu  medicii  aflaţi  pe  raza  circumscripţiei  sanitare
umane  în  vederea  prevenirii  îmbolnăvirilor  la  copiii  şi  asigurării
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asistenţei  medicale,  atat  pentru  elevi,  prin  contract  cu  dr.  Cristea
Tatiana,  cat  si  pentru  cadrele  didactice,  prin  contract  cu  dr.  Barbu
Mihaela.

 Exista unele probleme cu unii membrii ai comunitatii care folosesc baza
sportiva  in  afara  programului  producand  prejudicii  bazei  materiale
externe a scolii.

„ Trebuie sa gasim valorile actuale in cele viitoare!”

Analiza SWOT (ANALIZA DIAGNOSTICA A MEDIULUI INTERN)

Pentru a realiza o buna diagnoza a organizatiei scolare, vom apela la metoda
SWOT  si  PEST(E)  analizand  atat  mediul  intern  cat  si  mediul  extern,  pe
urmatoarele paliere:
a) oferta curriculara;

b) resursele umane;
c) resursele materiale si financiare;
d) relatiile cu comunitate.

A. Curriculum

Puncte tari:
- Existenta  in  scoala  a  intregului

material  curricular  elaborat  de
M.E.C.S.

- Optiunile elevilor pentru CDS se
fac  in  functie  de  decizia
majoritatii  elevilor  claselor  si  a
parintilor

- Alocarea de fonduri bugetare 
pentru achizitionarea de 
echipamente, auxiliare 
curriculare, materiale didactice, 
dotarea cu carti a bibliotecii. 

Puncte slabe:
- Activitatile curriculare nu au in 

completare activitati 
extracurriculare specifice, 
nepermitand dezvoltarea 
armonioasa a tuturor formelor 
de manifestare a personalitatii 
elevilor

-  Insuficienta  diversitate  a
abilitatilor  cadrelor  didactice in
raport  cu  solicitarile
beneficiarilor  (  copiilor  si
parintilor).

Oportunitati:
- Disponibilitatea  de  formare  a

cadrelor didactice.

- Dezvoltarea  CDS-urilor  care  ofera

posibilitatea  informarii  si

cunoasterii   in diferite  domenii  de

Amenintari :
- Insuficienta  diversificare  a  CDS-

urilor  la  cerintele  parintilor  si

elevilor.

- Baza  materiala  existenta  nu

permite  realizarea  tuturor
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activitate  pentru  dezvoltarea

abilitatilor si aptitudinilor elevilor.

- Dezvoltarea  motivatiei  intrinseci

pentru invatare si integrare scolara

prin oferta CDS a scolii 

- Oferta  CDS  vine  in  sprijinul

ameliorarii  fenomenului  de

absenteism scolar 

optiunilor beneficiarilor.

- Comunicarea  deficitara  intre

scoala  si  comunitate  poate  afecta

buna  organizare  a  curriculumului

scolar .

 

A. Resurse umane: Elevii

Puncte tari:
-  procentul  ridicat  de  promovabilitate  –

98,46%, la ciclul gimnazial si 100% la ciclul

primar.

- promovarea evaluarii nationale – 100% in

2015.

-  cuprinderea  tuturor  absolventilor  intr-o

forma de invatamant:  100% liceu si scoala

profesionala;

-  participarea  cu  rezultate  multumitoare  la

fazele  judetene  ale  concursurilor  si

activitatilor  extracurriculare :  Mentiune  la

concursul  tehnico-aplicativ  « Navo

Pontica »-2016, numeroase locuri I, II, si III

la olimpiada de limba engleza, concursul de

matematica “Cangurul”, olimpiadele scolare

de  limba  si  literatura  romana,  geografie,

competitii sportive, Mentiuni la Olimpiadele

de  Istorie  si  Limba  franceza,  premiul  3  si

mentiune  la  concursul  national

‘‘Comunicare.ortografie.ro’’la clasa a IV-a.

-integrarea  tuturor  prescolarilor  la  ciclul

primar ;

-asistenta  psihopedagogica  in  cabinetul  de

consiliere scolara.

Puncte slabe:
-  slaba  motivatie  pentru  studiu  din

partea unor elevilor si a unor parinti.

-  lipsa  sprijinului  familiei  cauzata  de

educatia precara a acestora ;

- rezultate slabe la olimpiadele scolare

pe  discipline  de  invatamant  si  chiar

neparticiparea la aceste activitati.

-  frecventa sporadica a unor elevi la

cursuri ;

-fluctuatia  elevilor  catre

Spania,Italia  ,plecati  cu  parintii  la

adrese necunoscute ;

- rata abandonului  crescuta 1,15 % ;

- procent mic al elevilor cu medii mari

la  evaluarea  nationala:  4  elevi  peste

nota 8,00 in 2016.

-  lipsa  unei  educatii  pentru  valori

autentice. 

Oportunitati:
-  preocuparea  cadrelor  didactice  pentru

reducerea  abandonului  si  frecventei

fluctuante la unii elevi ;

-   interesul  unor  elevi  pentru  obtinerea  de

Amenintari :
-  scaderea  numarului  de  elevi,

ajungandu-se   la  un  singur  rand  de

clase,  mai  putin  clasa  pregatitoare,

clasa a II-a si clasa a VIII-a ;
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performante la activitatile extracurriculare ;

- organizarea activitatilor  didactice pe grupe

sau echipe,  cu  scopul  integrarii  elevilor  in

societate;

-  prezenta unui cadru didactic specializat cu

½   norma  in  consilierea  psihologica  a

elevilor;

-  cresterea  permanenta  a  efectivelor  de

prescolari si elevi care vin din alte sectoare

si alte localitati.

-  existenta  in  sectorul  scolii  a  unor

familii  dezorganizate,  cu  unul  sau

ambii parinti plecati in strainatate sau

familii monoparentale ;

-  starea  materiala  precara  a  multor

familii din sectorul scolii ;

- cartier cu populatie imbatranita ;

- ofensiva mass-media prin publicarea

si  prezentarea  permanenta  a  faptelor

antisociale,  a  cazurilor  de  teribilism

infantil;

-inmatricularea unor elevi cu probleme

de  sanatate  psihica  si  comportament

antisocial.

B. Resurse umane: cadre didactice

Puncte tari:
-  ocuparea  posturilor  didactice  cu

personal  calificat,  99,2%,  incepand  cu

anul scolar 2015-2016;

-  preocuparea  cadrelor  didactice  pentru

perfectionare  si  continuarea  cu  studii

superioare pentru invatatori si educatori;

-  implicarea  unor  cadre  didactice  in

realizarea si implementarea unor proiecte

educationale  judetene,  nationale  si

internationale;

-  cadrele  didactice  sunt  dispuse  la

schimbare  si  se  adapteaza  rapid

cerintelor ;

-  relatiile  interpersonale  sunt  de  buna

calitate, neexistand conflicte; 

-relatiile  interpersonale  existente

favorizeaza  un  climat  socio-afectiv

deosebit si stimulativ;

-relatii de parteneriat real intre educatoare

si  invatatoarele  care  preiau  clasa

pregatitoare.

Puncte slabe:
- nu exista o buna  conlucrare in privinta

responsabilitatilor  din  cadrul

colectivului;

-  conservatorismul  unor  cadre didactice

asupra unor aspecte precum:  organizarea

si  desfasurarea  lectiilor,  centrarea

activitatii  pe  nevoile  elevului,folosirea

unor mijloace tehnice informatizate;

-  slaba  motivare   datorita  veniturilor

mici;

-  reticenta  unor  cadre  prin  asumarea

rolurilor de mentori, facilitatori, initiative

in realizarea de proiecte;

-  existenta  unor  cadre  didactice  cu

catedra  in  doua  sau  mai  multe  unitati

scolare;

- lipsa unei comunicari eficiente cu unele

dintre familiile elevilor ;

-numar redus de ingrijitoare, in conditiile

in care se promoveaza educatia timpurie

si incluziva ;

-supranormarea  compartimentului
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administrativ-financiar  in  detrimentul

compartimentului secretariat ;

-lipsa incadrarii cu bibliotecar.

Oportunitati:
- posibilitatea afirmarii prin realizarea de

proiecte educationale finantate ;

-  buna  comunicare  interpersonala,  intr-o

ambianta favorabila ;

-  posibilitatea  stimularii  si  motivarii

cadrelor didactice prin  gradatii de merit ;

-  participarea  cadrelor  didactice  la

procesul decizional ;

-  varietatea  ofertei  de  formare  si

perfectionare  elaborata  de  CCD  si

institutii de invatamant superior .

Amenintari:
- scaderea motivatiei si interesului pentru

activitatile  didactice,  de  colaborare  cu

familiile  elevilor,  cu  alti  parteneri

educationali ;

-   mai  exista  cadre  didactice  care  nu

comunica eficient cu elevii si cu parintii ;

-  suprapunerea unor activitati  didactice

si extrascolare la profesorii cu catedra in

doua unitati scolare ;

-costurile  ridicate  ale  cursurilor  de

formare si perfectionare ;

C. Resurse materiale si financiare

Puncte tari:
- starea fizica a spatiilor scolare interioare;

- mobilierul scolar si prescolar este modern,

adaptat  particularitatilor  de  varsta  ale

copiilor ;

- o baza sportiva cu multe terenuri si pista

cu obstacole ;

-  dotarea din surse bugetare M.E.C.S. cu

material didactic;

-  scoala  are  autorizatie  sanitara  de

functionare si aviz PSI;

- exista toate facilitatile: energie electrica,

apa  curenta,  canalizare,  telefon,  fax,

internet ;

-  scoala  este  dotata  cu  un laborator  AEL

(10+1), si prin donatii sau sponsorizari ; 

- biblioteca numara peste 9500 de volume

la care se adauga dotarea din 2016 cu carti

de  specialitate  la  toate  disciplinele,  cat  si

softuri educationale ;

-  scoala  dispune de  fonduri  extrabugetare

Puncte slabe:
- nu exista un cabinet de perfectionare

metodica, la nivelul scolii ;

- nu exista cabinet medical ;

-  fondurile  banesti  nu  sunt  suficiente

pentru stimularea cadrelor  didactice si

elevilor,  pentru realizarea  de activitati

extrascolare ;

-  neincasarea  sumelor  datorate  din

chirii  si  obligativitatea  scolii  de  a-i

actiona in justitie pe chiriasi ;

-insuficienta dotare a spatiului de joaca

cu aparate necesare petrecerii timpului

in aer liber ;

-prin  cresterea  numarului  de  elevi  nu

este  posibila  activitatea  intr-un  singur

schimb ;

-numarul insuficient de manuale datorat

cresterii  numarului  de  elevi  (aplicarea

procentului).
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din  inchirierea  spatiilor  comerciale

existente ;

- unitatea este centru financiar ;

 

Oportunitati:
-  sistemul  legislativ  [descentralizare  si

autonomie institutionala; alocare de fonduri

bugetare  (finantarea  de  baza)  din  partea

M.E.C.S.].

-  posibilitatea  realizarii  de  proiecte

finantate (educationale)  sau din fondurile

structurale.

-  parteneriate  cu  institutii   descentralizate

de pe raza municipiului  si  a judetului,  cu

comunitatea locala.

-  valorificarea  experientei  unor  cadre

didactice  in  realizarea  de  proiecte  si

programe.

-  existenta  unor  spatii  (ex.  sala  de  sport,

terenuri  de  sport,  terenuri)  ce  pot  fi

inchiriate  in  scopul  obtinerii  unor  fonduri

extrabugetare.

Amenintari:
-  slaba  sustinere  financiara  pentru

intretinerea scolii ;

-  lipsa constiintei  morale  a unor elevi

privind  pastrarea  si  intretinerea

mobilierului si a spatiilor scolare ;

-  situarea  scolii  in  apropierea  unui

cartier  al  rromilor  (spoitori)  care  in

afara programului (sambata, duminica)

patrund  in  curte  si  produc  pagube

materiale ;

-noutatile tehnologice depasesc  ritmul

de  dotare  cu  mijloace  de  invatamant

care se uzeaza moral.

D. Relatiile cu comunitatea

Puncte tari:
- implicarea unor institutii in realizarea de

parteneriate  (Politia  Municipiului

Oltenita,  dispensarul  medical,  Protoieria

Oltenita,  Clubul  de  Turism  ‘‘Daphnes’’

Oltenita, Clubul Elevilor, trupe de teatru ,

Brigada Civica’’Foisorul de Foc’’);

- implicarea unui numar mare de parinti

in viata scolii ;

-  relatia  profesori  –  elevi  –  parinti  –

comunitate   se  realizeaza  prin  activitati

extrascolare periodice ;

- sprijinul Primariei prin beneficiarii Legii

416  in  campaniile   de  curatatorie  din

septembrie si martie ;

- legatura stabila si permanenta cu liceele

Puncte slabe:
-  activitatile  cu  parintii  se  rezuma  la

sedinte  lunare  si  lectorate,  pe  langa

serbarile scolare ;

-  situatia  materiala  precara  a  parintilor

din sectorul arondat scolii ;

-  slaba  implicare  a  Primariei  in  viata

scolii  prin  neamenajarea  unor  spatii  de

joaca si  baze sportive in perimetrul  din

apropierea scolii.

- neomogenitatea identitatii comunitatii ;

- influenta crescuta a “educatiei strazii”

asupra copiilor ;

-  lipsa  unor  spatii  de  joaca  si  baze

sportive in afara curtii scolii.
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din municipiu ;

-participarea  parintilor  la  sedintele  de

consiliere scolara.

Oportunitati:
-  disponibilitatea  unor  institutii  de  a

participa in viata scolii ;

-  realizarea  de  parteneriate  educationale

cu institutii de invatamant din judet si din

tara ;

-  valorificarea  potentialului  creativ  al

scolarilor  prin  cercurile  de  la  Clubul

Elevilor.

Amenintari:
-  nivelul  scazut  de educatie  din mediul

limitrof scolii;

-  slaba  implicare  a  parintilor  in  viata

scolii;

- instabilitatea la nivel social si economic

a institutiilor potential partener ;

-  degradarea  relatiilor  dintre  partenerii

comunitatii ;

- neomogenitatea identitatii comunitatii ;

- pierderea valorilor culturale autentice si

inlocuirea cu subcultura.

« Calitatea depinde de setul de valori ! »

Analiza PEST(E) (DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN)
A. Politicul:

 Politicile  educationale  ce  reglementeaza  organizarea  si
functionarea  activitatii  in  scoala:  Legea  Educatiei  Nationale  ,
Statutul  personalului  didactic,  Regulamentul  de  organizare  si
functionare  a  institutiilor  de  invatamant  preuniversitar,  Buletine
informative.

 Politica  de  promovare  a  programului  de  reforma  a  Educatiei
Timpuie- prioritate a MECS.

 Politicile  de  dezvoltare  regionala  si  locala  ce  favorizeaza
atingerea tintelor strategice.

 Implicarea  altor  institutii  (Primaria,  Consiliul  local,  Consiliul
judetean,  AJOFM)  prin  programe  specifice,  la  dezvolarea
activitatii scolare.

B. Economicul:
 Slaba dezvoltare economica a municipiului.
 Societatile  comerciale  mari  au  dat  faliment   (Santierul  naval,

Filatura, Turnatoria, ISCIP Ulmeni, Moara Dunarea).
 Nivelul scazut al veniturilor familiare.
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 Forta de munca ocupata este predominant  in industria  usoara,
alimentara, comert, activitati remunerate slab.

C. Socialul:
 Rata ridicata a somajului.
 Fenomenul de migratie a fortei de munca spre tarile U.E. este in

crestere, riscand sa ia amploare.
 Familii dezorganizate sau monoparentale, unii copii fiind crescuti

de bunici sau rude.
 Educatia nu mai este vazuta ca un mijloc de promovare sociala.
 Grad  ridicat de imbatranire a populatiei.
 Scaderea natalitatii.

    D.  Tehnologicul
 Nivelul tehnologic este acceptabil pentru educarea si formarea

profesionala.
 Majoritatea  familiilor  au  acces  la  informatie  prin  televiziune,

telefonie (mobila), radio, internet, care pot fi si sunt folosite in
scopuri educationale.

E.   Ecologicul
 Zona Scolii ALEXANDRU VLAHUTA nu este una dintre cele mai

ecologice din municipiu.
 Spatiile  verzi,  terenurile   de joaca  si  sportive  pentru  cetateni

lipsesc din sector.
 In scoala exista un grup de elevi ai ONG “Daphnes” Oltenita, cu

preocupari in domeniul ecologiei.
 90% din  elevii  scolii  participa de doua ori  pe an la  actiunea

ecologica Let’s do it Romania. 

CONCURENTA EDUCATIONALA: 

In municipiul Oltenita exista 5 unitati scolare cu clasele I – VIII ,din care 3 in
apropierea Scolii Gimnaziale « Alexandru Vlahuta ». 

Concurenta se refera in primul rand la scolile apropiate:

1. SCOALA GIMNAZIALA SPIRU HARET OLTENITA:
- ofera servicii educationale de calitate;

- amplasata intr-o zona favorizata;

- are un numar mare de clase cu numar mare de elevi/clasa;

- baza sportiva este neamenajata;

- incadrarea este asemanatoare cu a Scoala Alexandru Vlahuta Oltenita;

- este unitate veche cu traditii in sfera invatamantului.
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- schimbarea deasa a conducerii a dus la lipsa continuitatii in viziune si 
scaderea randamentului scolar.

-infiintarea claselor de gimnaziu la Liceul Teoretic « Neagoe Basarab »

duce la pierderea elevilor dupa clasa a IV-a, si implicit a scaderii populatiei 
scolare.

- are ca sectie o gradinita 3  cu grupe de program normal ;

-rezultate la evaluarea nationala sub Scoala « Alexandru Vlahuta »

2. SCOALA gimnaziala prof. Lucian Pavel OLTENITA
- ofera servicii educationale de calitate;

- scoala a fost reabilitata anul  2007.

- detine sala de sport mai mare ca a Scolii Alexandru Vlahuta, dar 
neamenajata ;

- incadrarea cu personal didactic este asemanatoare cu a Scolii Alexandru 
Vlahuta;

- este unitate cu traditie in sfera invatamantului.

      - are ca sectie o gradinita 3  cu grupe de program normal ;

      -rezultate la evaluarea nationala sub Scoala « Alexandru Vlahuta »

3. SCOALA GIMNAZIALA “ALEXANDRU VLAHUTA” OLTENITA
- incadrarea cu personal didactic este foarte buna;

- ofera servicii educationale de calitate;

- este amplasata intr-un cartier relativ nou;

- scoala dispune de spatii  corespunzatoare si terenuri aferente foarte bine
amenajate;

- in anul 2007 a fost reabilitata termic si dotata cu mobilier ;

- are doua sectii :GPN nr. 3 cu doua grupe program normal si GPN nr.4 cu 3 
grupe program normal si doua grupe program prelungit ;

- GPN nr. 4 dipune de bucatarie si spalatorie proprie cu autorizatie de 
functionare  .

Din analiza mediului extern, desprindem:
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a. Oportunitati:

-  Scoala  „Alexandru  Vlahuta“  Oltenita  are  o  imagine  buna in  cadrul
unitatilor scolare din municipiu;

-  atrage,  prin  dotarile  pe  care  le  are,  copii  din  sectorul  de  vest  al
orasului, cat  si din localitatile limitrofe.

- existenta fondurilor suplimentare extrabugetare;

- calitatea procesului instructiv-educativ prin existenta unui corp didactic
profesionist;

         - rezultate de exceptie la evaluarea nationala;

- se gaseste intr-o relatie buna cu comunitatea.

b. Amenintari:

- slaba dezvoltare economica locala;

- scaderea ratei natalitatii;

- nivelul mediu de pregatire scolara a parintilor ;

         - dispersia unitatilor in teritoriu ;

         - mobilitatea mare a populatiei scolare ;

         - subcultura cartierului

 Din analiza PEST(E),  rezulta ca SCOALA “ALEXANDRU VLAHUTA”
Oltenita este bine plasata in peisajul educational local.
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M I S I U N E A

Scoala Gimnaziala Alexandru Vlahuta Oltenita va forma, prin activitatea sa
scolara specifica, personalitatea umana la care se asteapta comunitatea si
implicit  societatea  contemporana,  la  inceputul  drumului  din  integrarea
europeana.

 Fiecare copil va urma propriul sau drum in viata tinand cont
de  ritmul  sau  de  dezvoltare,  de  nevoile  afective  si  de
activitatile specifice varstei;

 Stimularea potentialului creativ al copilului, al imaginatiei si
intuitiei;

 Formarea motivatiei de invatare;
 Dezvoltarea  gandirii  autonome  si  a  responsabilitatilor  de

integrare in mediul social;
 Formarea capacitatii de analiza a competentelor, in vederea

orientarii spre o anumita cariera profesionala;
 Asigurarea egalitatii sanselor pentru toti elevii;
 Scoala  va  oferi  elevilor  o  gama  diversificata  de  pachete

educationale, discipline optionale care vor contura traseele
educationale concentrate  la nevoile, dorintele, aptitudinile,
capacitatile individuale ale fiecarui elev;

 Promovarea principiului transparentei, raspunderii publice si
diversitatii culturale si etnice;

     „ Valorile trebuie asumate!”
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VIZIUNEA

Calitatea educatiei oferite de scoala consta in ansamblul de caracteristici ale

programului de studiu si ale furnizorului acestuia, prin care sunt indeplinite

asteptarile beneficiarilor, precum si standardele de calitate europene.

« Unde este frica si neancredere nu exista calitate ! »

OPTIUNI STRATEGICE:

Dezvoltarea curriculară

 Se  vor  dezvolta  în  cadrul  Curriculumului  la  Decizia  Şcolii  (CDŞ)
discipline opţionale precum:

 Prietenul meu, calculatorul
 Traditii, cultura si civilizatie
 Educatie ecologica
 Educatie pentru sanatate
 Eu si apa
 Hazarde naturale si antropice
 Matematica in arte
 Educatie rutiera
 Literatura pentru copii
 Consiliere si orientare in cariera
 Educatie muzicala
 Limbi moderne

 Trecerea de la insusirea unui volum de cunostinte generale la una de
functionalitate si aplicarea a acestora;

 Procurarea diferitelor materiale, care pot fi folosite in cadrul activitatilor:
manuale, ghiduri, pliante, planse, softuri educationale;

 Coordonarea  intre  diferite  discipline  si  cadre  didactice,  in  vederea
lucrului in echipa.
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Dezvoltarea resurselor umane

 Realizarea consilierii si orientarii vocationale a elevilor si parintilor;
 Incurajarea unei  culturi  organizationale  care stimuleaza comunicarea

deschisa, participarea si inovatia;
 Participarea  la  programe  de  formare  continua  in  managementul

educational si informarea la zi, in domeniul educational;
 Dezvoltarea  si perfectionarea activitatii de management al colectivului

de elevi si parinti;
 Monitorizarea  si  evaluarea  periodica  a  cadrelor  didactice  si  a

personalului auxiliar de catre echipa manageriala;
 Pregatirea elevilor pentru concursuri si olimpiade scolare.

Dezvoltarea bazei materiale

 Achiziţionarea unor softuri educaţionale;
 Achiziţionarea unor materiale informative care se referă la tradiţiile şi

obiceiurile locale ;
 Achiziţionarea unor aparate audio – video, necesare pentru activităţile

cultural artistice, predare-invatare si evaluare;
 Dotarea cu aparate de joc a spatiului eductional al gradinitei;
 Dotarea  cu  mijloace,  materiale  si  instrumente  necesare  desfasurarii

activitatilor de invatare din gradinita;
 Achiziţionarea unor truse pentru studiul Ştiinţelor integrate;
 Amenajarea bazei sportive;
 Actualizarea si intretinerea site-ului  şcolii ; 
 Implicarea in proiecte si programe finantate.

Dezvoltarea relaţiilor comunitare

 Informarea tuturor categoriilor si organizatiilor, interesate, in legatura cu
activitatile desfasurate;

 Identificarea  nevoilor  de  educatie  ale  comunitatii  locale  si  a
posibilitatilor de satisfacere a acestora;

 Colaborarea  cu  autoritatile  locale  alese,  Primaria,  Consiliul  Local,  in
ceea ce priveste repartizarea si utilizarea fondurilor pentru intretinere si
reparatii;
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 Promovarea imaginii scolii prin editarea unei brosuri publicitare, revista
scolii „Vocile Viitorului”;

 Negocierea  celor  mai  avantajoase  conditii  de  sprijin  din  partea
Comitetului de Parinti;

 Incheierea de parteneriate educationale.

TINTE STRATEGICE 

 Promovarea imaginii scolii la  nivel local, judetean si national.

 Imbunatatirea  nivelului  de  educatie  al  copiilor  proveniti  din  familii

defavorizate, prin introducerea unor activitati specifice;

 Asigurarea unui climat  de siguranta fizica si  morala  in scoala si  perimetrul

scolii;

 Formarea corpului profesoral pentru utilizarea si aplicarea unor metode noi de

predare( interactive, integrate, interdisciplinare) centrate pe elev.

2. Propunere plan operațional pentru 1 an (anul  şcolar 2016-2017)

PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ŢINTA 1 – Promovarea imaginii scolii la nivel local, judetean si national;

Obiective specifice:

 Promovarea imaginii scolii, ca factor de educatie si cultura;
 Cunoasterea de catre comunitate a actiunilor scolare si extrascolare;
 Atragerea parintilor si a altor factori dezionali catre scoala;
 Cresterea atractivitatii scolii pentru asigurarea pe viitor a existentei unitatii  PJ

PROGRAME SI ACTIUNI

Activitatea Resurse Termen Responsabil Evaluare
umane materiale
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 Actualizarea permanenta 
a site-lui scolii

Cadrele didactice Buget-contract IT Permanent  pentru
site-ul scolii

Directorul
Contabilul

Nr. Utilizatori

 Organizarea „Ziua portilor
deschise”;

Parinti,  invitati  din
comunitatea
locala

Banere, afise, 
Baza sportiva Luna aprilie

Directorul, educatoare si 
invatatoarele Nr. de participanti

 Organizarea „Zilei  
pensionarului”;

Cadrele didactice,
Pensionarii scolii

Luna decembrie Directorul

 Publicarea unor pliante 
publicitare, tiparirea de 
brosuri;

Cadre didactice
Parinti

200 lei-
extrabugetar

Luna decembrie
Prof. Necula Florentina Nr. de elevi inscrisi in 

clasa pregatitoare
 Programe de informare si 

formare a parintilor;
Parteneri
educationali

Noiembrie-ianuarie Educatoarele , 
invatatoarele

 Atragerea comunitatii 
locale in activitatiile 
desfasurate in sapt. 
‚‚Scoala Altfel”

Parinti,  alti
parteneri
educationali

Iunie
Coordonatorul de 
programe si proiecte 
educative

Pliant

Nr. parinti participanti

 Organizarea de 
evenimente culturale, 
sportive, profesionale si 
prezentarea acestora in 
mass – media;

Elevii,  cadrele
didactice, parintii

Baza  sportiva,
materiale sportive,
Buget- contract cu
RTV Oltenita

Lunar Coordonatorul de 
programe si proiecte 
educative, prof.,de ed. 
Fizica, cadre didactice

Nr. elevi participanti si 
nr.activitatilor

Chestionare, fotografii,
filme

PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ŢINTA 2 – Imbunatatirea nivelului de educatie al copiilor proveniti din familii

defavorizate, prin introducerea de activitati specifice;

Obiective specifice:

 Îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor Şcolii Gimnaziale Alexandru Vlahuta Olteniţa;
 Dezvoltarea competenţelor educative şi implicarea părinţilor în educaţia propriilor copii;
 Formarea de abilităţi şi atitudini care să  permită elevilor o dezvoltare personală şi socială flexibilă şi eficientă;
 Întărirea capacităţii elevilor de a face faţă problemelor şcolare;
 Dezvoltarea unor planuri personalizate de intervenţie adecvate  elevilor aflaţi în situaţia de risc şcolar.

Activitatea Resurse Termen Responsabil Evaluare

Umane Materiala 
Inventarierea copiilor cu 
CES, diagnosticaţi în 
comisiile pentru protecţia 
copilului 

Elevii 25 sep.2016 Profesorul consilier 
şcolar

Lista elevilor cu 
CES

Elaborarea Planului de 
intervenţie personalizat 
pentru elevii cu CES

25 sep.2016 Cadrele didactice PIP pentru toţi elevii
cu CES

Identificarea elevilor aflaţi 
în situaţia de risc şcolar

Diriginti,  invatatori
elevi

25octombrie Cadrele didactice Liste 
clasă/disciplină

Stabilirea rolurilor pentru 
profesorul consilier şcolar 
diriginţi, profesori,CPPE, 
director

Elevii 30 septembrie Directorul, consilierul 
scolar

Programul de 
consiliere şi 
orientare a elevilor

Stabilirea conţinutului 
asistenţei psihopedagogice 
pentru elevi şi părinţi 

25 septembrie Directorul, Profesorul 
consilier şcolar

Lista temelor şi 
activităţilor pentru 
consilierea elevilor 
şi părinţilor 

Identificarea profilului 
vocaţional şi a profilului 
psihologic al elevilor clasei 

Elevii  claselor  a
VIII-a

Bugetul scolii Octombrie Profesorul consilier 
şcolar

Evaluarea 
profilurilor pentru 25
de elevi
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a VIII-a

Consilierea cadrelor 
didactice cu privire la 
importanţa utilizării 
metodelor de predare-
evaluare în funcţie de stilul 
de învăţare şi de cele două 
profiluri ale elevilor

Cadrele didactice Octombrie Profesorul consilier 1 proces verbal de 
instruire a cadrelor 
didactice

Consilierea familiilor (părinţi
şi copii) aflate în situaţie de 
criză (divorţ, deces, boli 
cronice)

Parinti permanent Profesorul consilier 
şcolar

Dosare de 
consiliere

Organizarea lectoratelor cu 
părinţii 

Parintii,  cadrele
didactice

lunar CPPE Procese verbale 
(90% participare)

PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ŢINTA 3 – Asigurarea unui climat de siguranta fizica si morala in scoala si in

perimetrul scolii

Obiective specifice:

 Dezvoltarea şcolii ca ofertant de servicii către comunitate şi iniţiator de proiecte în parteneriat;

 Sporirea  transparenţei activităţilor şcolii;

 Comunicarea între membrii comunităţii şcolare (profesori şi elevi) şi membrii comunităţii locale;
 Dezvoltarea competenţelor educative ale părinţilor;

 Comunicarea eficienă între şcoală şi părinţi;
 Dezvoltarea simţului solidarităţii, toleranţei, respectului şi prieteniei cu alţi copii; 

Activitatea Resurse Termen Responsabil Evaluare

umane materiale
 parteneriat cu 

personal calificat si 
specializat

cadre  didactice,
personal  politia  de
proximitate 

Bugetul scolii- 
cotract intocmire 
plan siguranta 

septembrie Directorul, 
contabilul

Numar evenimente

 prelucrarea  ROF in randul 
cadrelor didactice, elevilor, 
parintilor si comunitatii

Elevi , parinti cadre
didactice septembrie

Consilier scolar
CPPE
dirginti

Procese verbale (90 % 
participare)

 dotarea cu sistem de 
supraveghere video

Bugetul scolii-
1100lei Contract 
firma de profil

septembrie
Directorul, 
contabilul

Proces verbal de receptie a 
lucrarii

 activitati extrascolare cu 
participarea comunitatii 

Elevii , parintii
Baza sportiva, 
materiale sportive

Lunar CPPE, profesorul 
de educatie fizica

Numar de evenimente

 Incheierea de parteneriate cu 
tarintii Parintii

septembrie CPPE, 
directorul ,dirigintii

Numar partneriate
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Identificarea problemelor din 
comunitate care s-ar putea 
rezolva prin activităţi ale şcolii

Consilierul scolar permanent Directorul,
CPPE

Lista problemelor identificate

Intocmirea planului local de 
actiune pentru cresterea 
gradului de sigurantaa elevilor 
si prevenirea delicventei 
juvenile

Parteneri: P .M. 
Oltenita,, Politia 
Oltenita, 
Detasamentul de 
jandarmi, ISJ 
Calarasi

Septembrie Directorul Plan local de actiune

Incheierea acordului de 
parteneriat cu poliţia rutieră

Invatatori ,diriginti, 
elevi

Lunar CPPE, Director 95% participanti la activitati 
specifice

Incheierea acordurilor de 
parteneriat cu instituţii culturale 
locale

Muzeul Civilizatiei 
Gumelnita, 
Biblioteca 
Municipala

Octombrie-
noiembrie

CPPE, 
Directorul

2 acorduri de parteneriat 
cu instituţii culturale 
(biblioteca municipală, 
muzeu)

Încheierea acordului de 
parteneriat cu Biserica  Eroilor 
Olteniţa

octombrie Directorul Proiectul de parteneriat

PLANUL OPERAŢIONAL  PENTRU ŢINTA 4  –formarea corpului  profesoral  pentru utilizarea si  aplicarea unor

metode de predare(interactive, integrate, interdisciplinare) centrate pe elev;

Obiective specifice:

 Participarea cadrelor didactice la programe de formare în domeniul integrarii TIC în procesul de predare-învăţare-
evaluare;

 Identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice;
 Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a materialelor educaţionale digitale;
 Promovarea instituţiei mentoratului informal pentru cadrele didactice debutante;
 Promovarea exemplelor de bună practică în domeniul utilizării materialelor educaţionale digitale;

Activitatea Resurse Termen Responsabil Evaluare
UMANE MATERIALE

Identificarea nevoilor de formare a 
cadrelor didactice

Responsabilii
comisiilor metodice

Octombrie 2016 Resonsabilul cu 
formarea continua

Chestionare 
Lista  nevoilor  de
formare

Identificarea ofertelr de formere Octombrie 2016 Directorul Lista programelor de
formare

Participarea  c.d. la programele de 
formare

Cadrele  didactice
nominalizate

Bugetul scolii
(2500 lei)

Anul scolar Directorul Atestate,  certificate,
adeverinte

Proiectarea unităţilor de învăţare 
în concordanţă cu nevoile de 
integrare a noilor tehnologii în 
activitatea didactică

Membrii  comisiilor
metodice

Septembrie
2016,
Februarie 2017

Responsabilii comisiilor 
metodice

10%  din
activităţile
didactice pretabile
includ  utilizarea
tablei interactive

Lecţii demonstrative: integrarea  
softurilor educaţionale

Membrii  comisiilor
metodice

Anul  şcolar
2016-2017

Responsabilii 
comisiilor metodice

3  proiecte  de
lecţie,
3 procese verbale
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Monitorizarea procesului de 
predare-învăţare-evaluare

Cadrele didactice Octombrie
2016-ianuarie
2017

Directorul,
Responsabilul CEAC

1  raport  de
monitorizare,
25  fişe  de
asistenţă

Monitorizarea activităţii comisiilor 
metodice

Responsabilii
comisiilor metodice

Semestrial Directorul 2  rapoarte  de
monitorizare

Utilizarea TIC în cadrul educaţiei 
non-formale

Cadrele didactice An  scolar
2016-2017

Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative (CPPE)

25%  din
activităţile
extracurriculare
includ  utilizarea
noilor tehnologii

Analiza şi evaluarea schimbărilor
de atitudine faţă de învăţare  ale 
elevilor

Elevii Mai 2017 Directorul,
Responsabilii 
comisiilor metodice

Raport de analiza,
concluzii
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