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Fișa de identificare a unitatii de învățământ 

Nivelul de învăţământ: 

primar, gimnazial 

 

TELEFON 0230-537341            FAX 0230-537341      

   E-mail scoala_nlabis@yahoo.com 

Website: http://scoalanlabis.ro/ 

 

Profilul școlii: 

învăţământ general 

 

Forma de învăţământ: 

de zi 

 

Durata: 

5 ani învăţământ primar, 4 ani învăţământ gimnazial 

 

Limba de predare: 

limba română 

 

Director: 

Davidel Viorica, profesor de chimie și fizică, grad I, 31 ani vechime in învăţământ; numit prin 

delegaţie, Decizia  ISJ Suceava 

 

Adresa: 

Str. Principală, Nr. 200, Mălini, 727350 

judetul Suceava 

Şcoală Gimnazială “Nicolae Labiş” Mălini, este situată în partea centrală a satului de reşedinţă 

Mălini, la cca. 20 km distanţă de municipiul Fălticeni, respectiv 45 km de reşedinţa judeţului 

Suceava. 

 

  

mailto:scoala_nlabis@yahoo.com
http://scoalanlabis.ro/
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Argument 

 

 Planul de Dezvoltare Instituţională este documentul strategic de proiectere a 

activităţilor pe termen mediu (4-5 ani), ţinând cont de strategia educaţională la nivel local, regional 

şi naţional. În contextul globalizării mondiale, a creşterii concurenţei, a integrării în Uniunea 

Europeană, a impactului de noi tehnologii este necesară o proiectare judicioasă  a activităţilor 

pentru a face faţă  noilor provocări şi unei realităţi în continuă schimbare. Legea Educaţiei 

Naţionale nr. 1 din 2011, Statutul Personalului Didactic, celelalte documante ale MENCS, HG-uri, 

Adresele transmise de ISJ Suceava (prin FTP)crează cadrul  legislativ necesar bunei proiectări a 

planului unei unităţi şcolare. 

 

  



4 

 

Repere cronologice 

 

Prima școală din Mălini s-a înființat în interervalul 1851-1858, timpul în care Calinic Miclescu a 

fost egumen(stareț) la Mănăstirea Slatina.  

Şcoala primară a fost inaugurată la 25 ianuarie 1865 cu sprijinul Administraţiei Domeniului 

Coroanei. Clădirea şcolii a fost inaugurată la 26 octombrie 1887 cu două săli de clasă, cancelarie şi 

două locuinţe. În anul 1884 a fost înfiinţată biblioteca şcolară. 

Dascăli care au rămas în Cartea de onoare a școlii: 

  Vasile Lovinescu şi Mihai Lupaşcu, care au înfiinţat primele cercuri culturale;  

 Simion Chirileanu- a înfiinţat cele dintâi cursuri de alfabetizare;  

 Gheorghe Papadopol (1894-1915) care a înfiinţat cea dintâi bancă populară din regiune; 

   Ioan Zotta (1918-1934), a înfiinţat Căminul cultural „M.Sadoveanu” din Mălini şi Banca 

învăţătorilor din judeţ, prima „bancă învăţătorească” din ţară.  

Mai amintim pe: Octav Cernescu,  Eugen Labiş, Ilie Grigore, Alexandru Voicu, Gheorghe Boaru, 

Constantin Todicescu, Vasile Plăcintă, ş.a. 

În anii şcolari 1916–1918, şcoala cuprindea 3 corpuri de clădiri şi 5 săli de clasă, din care una 

pentru lucru manual, precum şi 6 săli de locuit. 

Începând cu anul şcolar 1963 – 1964 învăţământ elementar îşi prelungeşte durata la 8 clase, iar la 

nivelul localităţii Mălini ia fiinţă şcoala de meserii cu profil de prelucrare a lemnului care funcţionează 

până în august 1970. 

În perioada septembrie 1969 – august 1979, este organizat la şcoala de centru învăţământ fără 

frecvenţă, iar din anul şcolar 1974-1975, învăţământul de 10 ani devine obligatoriu, la şcoala noastră 

funcţionând 6 clase de treapta I de liceu cu profilurile mecanic, prelucrarea lemnului şi agricol.  

După anul 1990, învăţământul liceal se transformă pe rând în învăţământ complementar, de 

ucenici şi în şcoală de arte şi meserii. 

Localul nou al şcolii a fost construit în anul 1972 şi inaugurat la data de 1 septembrie 1975, iar 

cel în care funcţionează grădiniţa şi o parte a învăţământului primar a fost construi în anul 1985. 

Şcoala de Arte şi Meserii „Nicolae Labiş” Mălini a fost unitate cu personalitate juridică începând 

cu 1 ianuarie 2006 (până la aceasta dată fiind şcoala coordonatoare pentru cele 5 unităţi de învăţământ 

cu cl I-VIII şi una cu cl I-IV din comuna Mălini).  

         Începând cu 1 septembrie 2011, Scoala ”Nicolae Labiș” Malini este unitate cu personalitate 

juridica, având în subordine toate unitățile scolare din comuna Malini, în total 11 structuri: (Școala 

Gimnazială Suha, Școala Gimnazială Pîraie, Școala Gimnazială Poiana Mărului, Școala Gimnazială 

Văleni, Școala Primară Văleni Stânişoara, Grădinița cu Program Normal Mălini, Grădinița cu Program 
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Normal Mălini nr. 2, Grădinița cu Program Normal Pîraie, Grădinița cu Program Normal Poiana 

Mărului, Grădinița cu Program Normal Văleni, Grădinița cu Program Normal Văleni Stânişoara). 

 

 

 

Prima acțiune de tip aniversare ,,Zilele școlii″ a fost realizata in perioada 2 -5 decembrie 2016,  

ocazie cu care s-a lansat și primul număr al revistei ,,La noi acasă, la Mălini″ 
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Misiunea şi viziunea şcolii 

 

Misiunea: Şcoala Gimnazială „Nicolae Labiş” Mălini, în cooperare cu partenerii educaţionali, 

oferă elevilor condiţii optime învăţării, descoperirii de sine şi orientării spre împlinire în viaţă. 

 

Viziunea școlii este îndreptată spre adaptarea şi creşterea capacităţii acesteia de a contribui la 

dobândirea competenţelor cheie de către elevi, promovând un dialog deschis şi permanent cu partenerii 

educaţionali şi sociali. Relaţia şcoală – familie – comunitate locală trebuie să se sprijine pe cooperare 

în interesul copiilor, având drept ţel final integrarea lor în societate.  
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I . Analiza de nevoi 

 
I.1 Informatii de tip cantitativ 
 

În anul şcolar 2015/ 2016, populația școlară are următoarea structură: 

nivel de 

învățământ 

număr de 

clase 

număr de elevi înscriși 

la inceputul anului sc. 

preșcolar 11 220 

primar 23 371 

gimnazial 20 359 

total 54 950 

 

Pe structuri, populația școlară la inceputul anului școlar 2015/ 2016, se prezintă astfel: 

STRUCTURA 
NIVELUL DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
NUMĂR DE COPII 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂLINI 
PRIMAR 119 

GIMNAZIAL 126 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MĂLINI 

NR. 1 
PREŞCOLAR 75 

TOTAL MĂLINI 320 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SUHA SUHA 
PRIMAR 56 

GIMNAZIAL 57 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MĂLINI 

NR. 2 
PREŞCOLAR 38 

TOTAL SUHA 151 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÎRAIE 
PRIMAR 102 

GIMNAZIAL 85 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PÎRAIE PREŞCOLAR 48 

TOTAL PÎRAIE 235 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIANA MĂRULUI 
PRIMAR 59 

GIMNAZIAL 65 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL POIANA 

MĂRULUI 
PREŞCOLAR 37 

TOTAL POIANA MĂRULUI 161 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂLENI 
PRIMAR 12 

GIMNAZIAL 26 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VĂLENI PREŞCOLAR 10 

TOTAL VĂLENI 48 

ȘCOALA PRIMARĂ VĂLENI STÂNIŞOARA PRIMAR 23 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VĂLENI 

STÂNIŞOARA 
PREŞCOLAR 12 

TOTAL VĂLENI STÂNIŞOARA 35 

TOTAL GENERAL 950 

 



8 

 

 

I.1.1  Personalul școlii  
 

67 cadre didactice: 53 cadre titulare; 8 cadre calificate- pe perioadă determinată; 2 cadre 

pensionare; 3 cadre necalificate angajate pe periodă determinată dintre care 2 cu studii superioare si 

una cu studii medii 1 persoana didactică asociată.  

2 cadre - experti in Corpul National de Experti in Management Educational  

5 cadre didactice auxiliare: 2 secretari, 1 contabil(administrator financiar), 1 administrator-

patrimoniu, 1 bibliotecar 

2 muncitori întreținere și 10 îngrijitori 

 

I.1.2 Resurse materiale 
 

10 clădiri:  

45 săli de clasă, 4 biblioteci, 5 cabinete ( chimie-fizică,biologie,matematică, 2 informatică), 

8 cancelarii profesori, 2 vestiare grădiniță, 10 spatii amenajate pentru pastrarea alimentelor din 

programul ,,lapte si cornuri” 

 

Material didactic – şcoala este dotată satisfăcător cu material didactic modern, 

7 magazii lemne 

8 clădiri încălzite cu centrale termice (9 centrale termice), 8 grupuri sanitare interioare, 7 clădiri 

racordate la apa curentă. 

 

I.2 Informații de tiă calitativ  
 

Mediul de provenienţă al elevilor: familii cu nivel de şcolarizare mediu(liceu absolvit) -65,5 %, 

cu studii superioare-31,5%, cu studii generale(8 clase absolvite)-3%, 

Nivelul de pregatire a personalului didactic:  

 - calificat – 97,12 % 

 - cu performanţe în activitatea didactică – 75,71 %  

Relaţii interpersonale bazate pe colaborare, deschidere, comunicare 

Calitatea managementului şcolar – directorul şcolii împreună cu o echipă de cadre didactice 

abilitate prin cursuri de perfecţionare în domeniul managementului educaţional, au iniţiat şi dezvoltat 

activităţi (relaţii) de parteneriat cu alte şcoli din ţară, cu comunitatea locală. 

 Şcoala funcţionează după un plan managerial propriu. 

 Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul 

faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, 
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entuziasm, dorinţă de afirmare.  Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, rutină, conservatorism, 

automulţumire. 

Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme privind atât 

activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice. 

În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, este  caracterizat prin grad înalt de angajare a 

membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele 

didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

Directorul este deschis şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi sincere la 

adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict 

birocratic 

                                              

I.2.1 Promovabilitatea pe niveluri de învățământ  
 

nivel de 

învățământ 

promovabilitate 

 

2012/2013 2013 / 2014 2014/ 2015 

primar 99,45% 100% 100% 

gimnazial 93,38% 99,89% 90,78% 

total 96,41% 99,94% 95,39% 

 

Rezultatele la examenul de Evaluare Naţională se observă în tabelul de mai jos:  

anul 

școlar Promovabilitate la examenul de Evaluare Națională 

2012/2013 81,15% 

2013/2014 73,07% 

2014/ 2015 72,73% 
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II. Analiza SWOT 

 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda SWOT, analizând 

atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere:  

 oferta curriculară 

 resursele umane 

 resursele materiale şi financiare 

 relaţiile cu comunitatea 

 

II.1 Oferta curriculară 
 

PUNCTE TARI  

Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de  material curricular (planuri de învăţământ 

şi programe şcolare, programe şcolare alternative, auxiliare curriculare – manuale, caiete de lucru, 

ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.); învăţământ într-un singur schimb. 

De asemenea fiecare comisie metodica dezbate ghidurile metodologice, optiunile elevilor privind 

disciplinele optionale, analizeaza progresul scolar al elevilor pe baza evaluarilor initiale, finale. 

Cadrele didactice participa la cursuri de formare atat in specialitate cat si in management 

educational si initiere IT organizate prin CCD -Suceava.  

Cadrele didactice sunt preocupate pentru derularea programelor  extra-scolare care se remarca 

prin diversitate,originalitate. 

 

PUNCTE SLABE 

  - oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor, deoarece opţiunile se fac în funcţie de decizia 

majorităţii elevilor clasei. 

- motivaţia invatarii mai scazuta la unii elevi 

- insuficiente resurse financiare necesare îmbogăţirii bazei didactico-materiale; 

- slaba implicare a unor parinti in activitatile elevilor fie din lipsa de timp,fie plecati in strainatate 

- lipsa unei Sali multimedia pentru desfasurarea unor actiuni mai ample 

 

OPORTUNITĂŢI 

- identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice, de accesare a proiectelor europene. 
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- CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite domenii de 

activitate și permite valorificarea abilităţilor individuale. CDŞ permite valorificarea abilităţilor 

individuale. 

- construirea paginii web a şcolii.  

          

AMENINŢĂRI 

 - plecările în străinătate ale părinților cât și reântoarcerea unora dintre elevi în țară, respectiv în 

localitate, creaza probleme în adaptare  la oferta curriculară 

- insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ la cerinţele şi solicitările părinţilor şi elevilor poate 

scădea motivaţia acestora pentru învăţare precum şi interesul pentru această unitate de învăţământ. 

- baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor. 

Numărul calculatoarelor din şcoală nu este suficient iar cele existente sunt cu grad de uzura ridicat. 

 

 

II.2 Resurse umane 
 

PUNCTE TARI 

-  personal didactic calificat în proporţie de 97,12% 

-  ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I și II este de 68 ,71 % 

- activitatea cadrelor didactice este organizată în cadrul comisiilor metodice pe nivel de 

învățământ, pe discipline/ arii curriculare (educatoare , învățători , limba și literatura română, 

matematică, științe-tehnologii, istorie-geografie-cultură civică- religie, arte- educație fizică și sport. 

- relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesori-

profesori etc. ) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ 

-  există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice în conformitate cu prevederile 

Regulamentului intern 

- participare cu rezultate constant bune obţinute la evaluările externe (examen evaluare naţională, 

olimpiade şi concursuri şcolare) 

- bază logistică foarte bună, pentru susţinerea procesului formativ al elevilor şi al cadrelor 

didactice; 

- cuprinderea  în oferta curriculară(CDS) a orelor de informatică, istorie și geografie locală şi 

limbi moderne; 

- derularea programelor  extra-scolare care se remarca prin diversitate,originalitate, 

- învăţământ într-un singur schimb; 

- existenţa unei reţele de calculatoare conectate la Internet, 
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PUNCTE SLABE 

- slabă motivare datorită salariilor mici 

- slabă participare la cursuri de formare şi perfecţionare datorită accesului la aceste cursuri prin 

achitare de taxe 

- lipsa cabinetului de consultanţă psihopedagogică, 

- traditionalismul  unor cadre didactice privind aspecte precum: centrarea activităţii didactice pe 

nevoile elevului, informatizarea învăţământului etc. 

-neparticiparea la fazele superioare ale concursurilor şcolare şi la programe europene. 

 

OPORTUNITĂŢI 

- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în comisiile metodice 

favorizează împărtăşirea experienţei și o comunicare mai bună 

- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, ONG, universităţi 

- posibilităţile financiare de stimulare în vederea participării la cursuri de formarea  cadrelor 

didactice 

- întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu 

părinţii la nivelul clasei / şcolii, consultaţiile) 

 

AMENINŢĂRI 

- scăderea interesului pentru activităţile extracurriculare, confecţionarea materialelor didactice,  

etc. 

- scăderea prestigiului cadrelor didactice prin pensionarea unor profesori recunoscuţi pe plan 

local 

- criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în 

viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă şi în performanţa şcolară a elevilor 

 

 

II.3 Resurse materiale şi financiare  
 

PUNCTE TARI 

- 4 biblioteci (Scoala Gimnazială Mălini, Scoala Gimnazială Suha, Scoala Gimnazială Poiana 

Mărului) ,  

- biblioteca de la Scoala Gimnazială Mălini,  este conectată la reţeaua Internet 

- 5 cabinete ( chimie-fizică,biologie, matematică , 2 informatică),  

- există sală de sport - Scoala Gimnazială Mălin 
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- Bugetul repartizat pe an calendaristic (buget TVA, buget local) 

 

 PUNCTE SLABE 

- material didactic – şcoala este dotată satisfăcător cu material didactic modern, 

- nu există cabinet de consiliere psihopedagogică 

- fondul de carte al bibliotecii este insuficient,  

- materialul didactic este insuficient şi depăşit 

- fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi elevilor, pentru 

achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice, 

- starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă nu permite obținerea 

autorizatiei sanitare pentru toate structurile arondate, 

- lipsa laboratoarelor , dotarea cabinetelor și laboratoarelor cu mobilier si aparatura adecvata; 

- mobilier necorespunzător în unele săli de clasă şi lipsa apei curente în unele corpuri ale școlii; 

- lipsa unei Sali multimedia pentru desfasurarea unor actiuni mai ample, 

- la unele corpuri de clădire nu sunt finalizate  lucrări inițiate prin proiecte,  

 

OPORTUNITĂŢI 

- parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi),  

- existenţa unor terenuri (pășune) ce pot fi închiriate în scopul obţinerii unor fonduri băneşti 

- posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi productive şi de întreţinere a şcolii 

 

AMENINŢĂRI 

- degradarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor băneşti limitate, alocate pentru întreţinerea şcolii 

- conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare 

- ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente 

 

 

II.4 Relaţiile cu comunitatea   
 

 

PUNCTE TARI 

- protocol de parteneriat cu Primăria, Politia Mălini, Cabinetul  medicului de familie Mogîrzan 

Mariana si Biblioteca comunală 

- întâlniri semestriale cu Comitetul de părinţi, consultaţii individuale cu părinţii 

- dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează si prin intermediul serbărilor şcolare, 

- contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum: 

excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile în cadrul săptămânii ,,Scoala altfel″. 
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 PUNCTE SLABE 

- folosirea elevilor la muncile agricole şi în gospodăriile proprii; 

- imposibilitatea unor elevi de a se implica in actiuni extra-scolare datorita bugetului limitat, 

- existenţa unor elevi nesupravegheaţi în urma plecării părinţilor la muncă în străinătate. 

- slabe legături de parteneriat ce O.N.G.-uri 

- legăturile cu licee în vederea realizării unei orientări vocaţionale adecvate sunt insuficiente şi 

necoordonate 

 

           OPORTUNITĂŢI 

- comunitatea locală dispusă să sprijine şi să colaboreze; 

- existenţa unor mijloace de informare şi petrecere utilă a timpului liber a elevilor (biblioteca 

comunală, Casa memorială „Nicolae Labiş”, sală de sport, piscină acoperită cu apă sarată); 

- majoritatea cadrelor didactice titulare sunt localnice; 

- starea materială a familiilor elevilor este bună 

- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii. Primărie, Ocolul 

silvic 

 

AMENINŢĂRI 

- competitia intre   scolile gimnaziale la nivel de comună 

- nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la aparitia unor lacune in 

educatie 

- instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere 

- plecarea multor părinți ăn străinătate, la lucru, fără contracte de muncă 

- infuzia de negativ,nonvalori  promovate de mass-media 

- efectele nefaste ale educaţiei informale exercitate asupra elevilor; 

- scăderea populaţiei şcolare; 
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III. Analiza PEST 

 
III.1. Contextul Politic  

 

Dreptul la educaţie este unul dintre drepturile fundamentale ale omului.  

Pe plan internaţional dreptul la educaţie este prevăzut în documente de referinţă în privinţa 

drepturilor omului: 

 ● Declaraţia Universală a Drepturilor Omului ;  

 ● Pactul Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale; 

 ● Convenţia cu privire la drepturile copilului; 

 ● Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului ; 

 ● Declaraţia Drepturilor Copilului ;  

 În conformitate cu Actul său constitutiv, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi 

Cultură a stabilit colaborarea între naţiuni, în scopul asigurării pentru toţi a respectului universal al 

drepturilor omului, precum şi posibilităţile egale de a primi educaţie, respectarea diversității sistemelor 

naţionale de educaţie, condamnarea a orice discriminare în domeniul învăţământului, promovarea în 

acelaşi timp a egalității de posibilităţi şi de tratament pentru orice persoană în acest domeniu”( 

Convenţia UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului, Paris,1960). 

Pe plan naţional: Dreptul la educaţie în România este asigurat, în principal prin prima lege a ţării, 

Constituţia României, şi prin Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 

din 10 ianuarie 2011.  

Politicile educaţionale promovate de către Guvernul României, demonstrează efortul pe care îl 

depune pentru a asigura creşterea accesului la educaţia de calitate al tuturor elevilor şi studenţilor. 

Programul de Guvernare 2013-2016, în Capitolul – Educaţie, oferta politică a Guvernului pentru 

învăţământ, este construită în jurul unor obiective majore, dintre care:  

1.  creşterea performanţei sistemului românesc de învăţământ;  

2.  asigurarea politicilor de echitate socială;  

3. stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelele de 

educaţie şi de formare profesională; 

4.  asigurarea competitivităţii la nivel european şi internaţional;  

5.  creşterea vizibilităţii internaţionale a României prin rezultatele obţinute în educaţie; 

6. deschiderea sistemului de educaţie, formare profesională şi cercetare către societate, către 

mediul social, economic şi cultural.   

Implementarea programului de reformă al învăţământului preuniversitar de stat a oferit şansa  de 

a dezvolta un Curriculum la Decizia Şcolii care  particularizează unitatea noastră şcolară. Ca element 
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forte în elaborarea C.D.Ş.-ului îl constituie procesul deschis de consultare a elevilor si părinţilor. Astfel 

la nivel gimnazial s-a reusit pentru anul scolar 2015/2016 introducerea informaticii si menținerea 

opționalului de istorie și geografie locală .  

  

 

III.2. Contextul economic 
 

Din punct de vedere economic, comuna Mălini a facut pași importanți spre dezvoltarea sa ca 

zona turistica, formându-și un renume la nivel național.  

Elevii au astfel posibilitatea să își petreacă în mod benefic  timpul liber și să își dezvolte 

abilitățile pentru sport, ski, turism montan, etc. De asemenea, toate manifestările culturale organizate, 

(ex. Zilele Labiș), contribuie la integrarea elevilor în acest spațiu insuflâdu-le pasiunea pentru literatură 

și admirația pentru frumusețile locului. De altfel, performanțele elevilor în concursurile școlare, vin să 

întregească afirmațiile. 

 

 

III.3. Contextul social  
 

Comunitatea în care este plasată unitatea noastră are un potential uman deosebit, care s-a 

remarcat în toate domeniile de activitate. Parintii elevilor noștrii au, în marea lor majoritate, studii 

medii și superioare, fapt care își pune amprenta asupra educației elevilor în sens pozitiv și mai ales 

asupra monitorizării lor pe parcursul unei zile. Confruntaţi cu mari probleme financiare, unii părinţi 

aleg să lucreze în străinătate lăsând în grija bunicilor creşterea şi educarea copiilor - această decizie 

având un impact negativ asupra dezvoltării şi formării copilului.  

Scopul fundamental al școlii noastre este de a oferi un învățământ la standarde internaționale 

pentru: grădiniță, școala primară și gimnaziu. 

 Misiunea pe care ne-o asumăm răspunde următoarelor nevoi:  

 oferirea serviciilor de educaţie calitative pentru a sprijini potenţialul beneficiarilor, spre a deveni 

oameni cu valoare recunoscută la nivel global;  

 dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii fiecărui copil, în conformitate cu 

ritmul propriu şi trebuinţele sale;  

 dezvoltarea capacităţii de a interacţiona constructiv, încurajând experienţele autonome de 

învăţare;  

 încurajarea fiecărui elev în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi și atitudini 

necesare acestuia în şcoală şi în viaţă; 
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III.4. Contextul tehnologic 
 

 Majoritatea elevilor au acasă calculator și Internet iar, cu toții au acces la mijloace de informare 

şi comunicare (radio, TV, reţea cablu, telefon fix şi mobil). Probleme apar în selectarea informațiilor 

(unde au nevoie de orientare) si dozarea timpului (dependenta de calculator). 

Impactul modernizării continue aduce multe reacții pozitive în rândul elevilor, dar și unele 

negative în sensul că accentueaza diferențierile materiale. 

 

 

III.5 Contextul ecologic 
 

      Aerul curat, ozonat al comunei si imprejurimilor determina derularea unor activități 

extrascolare in natură. Elevii participa la actiuni de ecologizare organizate la nivel de comună, 

intretinerea parcului de la Casa Memoriala ,,Nicolae Labiș″, plantări de pueti in cadrul proiectului 

,,Eco Școala ″. 
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IV. Ţinte strategice 

 

Priorităţile strategice ale Şcolii Gimnaziale ,,Nicolae Labis”Malini pentru următorii ani şcolari, 

decurgând din analiza activităţii realizată în cadrul Raportului privind starea şi calitatea activităţii 

desfăşurate în anul şcolar 2014-2015, vizează: 

T1 – Asigurarea , dezvoltarea si modernizarea continua a şcolii  prin achiziționarea  

mijloacelor moderne în procesul de predare, învățare, evaluare, și crearea condițiilor optime 

pentru siguranța elevilor; 

T2  –  Dezvoltarea managementului institutional si educational in unitatea de invatamant; 

T3 – Perfectionarea cadrelor didactice corespunzătoare aplicării cerinţelor sistemului de 

învăţămant; 

T4 – Asigurarea relației cu comunitatea–parteneriate cu organismele coordonatoare, 

organele administrativ-locale, nonguvernamentale, familie, școală; 

T5 – Flexibilitatea ofertei curriculare și extracurriculare a unitatii de invatamant care să 

permită dezvoltarea liberă și armonioasă a copiilor, integrarea cu ușurință în activitatea școlară; 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

     

ȚINTA PROPUSĂ OBIECTIVE SPECIFICE 

T1 – Asigurarea, dezvoltarea si modernizarea 

continua a şcolii  prin achiziționarea  

mijloacelor moderne în procesul de 

predare, învățare, evaluare, și crearea 

condițiilor optime pentru siguranța 

elevilor; 

 

1. Identificarea unor resurse financiare alternative 

(sponsorizări, donaţii);  

2. Asigurarea necesarului de materiale şi mijloace 

didactice în conformitate cu Standardele privind 

materialele de predare-învăţare în educaţia 

timpurie, OM 3850/17.05.2010, Normativ de dotare 

minimală pentru învăţământul primar O.M. 

3263/15.02.2006 si OMEN nr. 3486/2006-normativ 

dotare minimala gimnaziu înlocuirea permanentă a 

materialelor didactice uzate,deteriorate;  

3. Eficientizarea gestionării patrimoniului;  

4. Derularea activităţii financiar contabile conform 

legislaţiei în vigoare.  

5. Creşterea indicatorilor de calitate privind 

existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare. 
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T2 – Dezvoltarea managementului 

institutional si educational in unitatea de 

invatamant; 

 

1. Identificarea modalităţilor de promovare a 

culturii organizaţionale, a valorilor-cheie ale şcolii, 

şi utilizarea consecventă a acestora;  

2. Revizuirea procedurilor de autoevaluare 

instituţională; 3. Măsurarea periodică a gradului de 

satisfacţie a beneficiarilor relevanţi ai serviciilor 

educaţionale; 

T3 - Perfectionarea cadrelor didactice 

corespunzătoare aplicării cerinţelor 

sistemului de învăţămant; 

 

1. Formarea şi dezvoltarea profesională a 

personalului de conducere şi a personalului 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;  

2. Dezvoltarea competenţelor psihopedagogice, 

metodice şi de specialitate ale cadrelor didactice;  

3. Ameliorarea/eliminarea disfuncţionalităţilor în 

activitatea didactică și creşterea indicatorilor de 

calitate privind managementul resurselor umane. 

T4 - Asigurarea relației cu comunitatea–

parteneriate cu organismele 

coordonatoare, organele administrativ-

locale, nonguvernamentale, familie, 

școală; 

 

1. Dezvoltarea parteneriatului educaţional – local, 

regional, naţional; 

 2. Inventarierea, gestionarea eficientă şi 

transmiterea informaţiilor de interes public, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 

544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile 

de interes public;  

3. Elaborarea şi reactualizarea periodică a bazei de 

date a unităţii de învăţământ;  

4. Comunicarea sistematică a şcolii cu părinţii şi 

alţi beneficiari ai comunităţii. 

 5. Transmiterea raportărilor, situaţiilor statisticilor 

solicitate de IŞJ Suceava, MENCS, respectând 

termenele; 

T5 - Flexibilitatea ofertei curriculare și 

extracurriculare a unitatii de invatamant 

care să permită dezvoltarea liberă și 

armonioasă a copiilor, integrarea cu 

ușurință în activitatea școlară; 

1. Creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor 

serviciilor educaţionale în urma promovării ofertei 

educaţionale folosind mijloace clasice şi/sau 

electronice. 

 2. Proiectarea şi realizarea obiectivelor prevăzute 
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 de Curriculum preşcolar/primar si gimnazial 

evaluarea rezultatelor şcolare;  

3. Creşterea calităţii actului educațional prin 

schimbarea paradigmei instrucţionale, cu 

deplasarea centrului de greutate spre formarea 

competenţelor funcţionale, esenţiale pentru reuşita 

socială: comunicare, gândire critică, dezvoltarea 

unor valori şi atitudini adecvate societăţii 

 4. Centrarea pe nevoile individuale ale 

preşcolarilor/elevilor,  acordarea de şanse egale, 

cultivarea responsabilităţii colective;  

5. Stimularea predării cu ajutorul mijloacelor TIC 

și a mijloacelor audiovideo;  

6. Pregătirea preşcolarilor/elevilor pentru 

concursurile avizate de MENCS, în scopul 

valorificării competenţelor dobândite la clasă;  

7. Monitorizarea, evaluarea şi optimizarea calităţii 

procesului educaţional 
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