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Realizat pe baza:
- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.M.E.N. nr. 5079/31.08.2016 privind Regulamentul-cadru de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 87/10.04.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea
calităţii educaţiei;
- O.M.E.N.C.S. 4742/10.08.2017 privind Statutul elevilor;
- Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României – orizonturi 2013-2020-2030;
- Rapoartele I.S.J. Vâlcea, privind starea învăţământului în judeţul Vâlcea în anii şcolari anteriori.
- Metodologia formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control prin OMECTS nr.
5561/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- ORDIN Nr. 5555 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor
judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională.
- ORDIN Nr. 5573 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a invatamantului special si special
integrat
- ORDIN nr. 5574 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de
sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă.
- ORDIN Nr. 5086/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu,
respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale.
- Documente manageriale și de politică educațională ale I.Ș.J. Vâlcea, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția
Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;
- Planului local/judeţean de acţiune pentru învăţământ.
- Planul regional de acţiune pentru învăţământ 2016-2025.
- Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaţionale 2018 – 2023.
- Planul managerial al CȘEI Băbeni pentru anul şcolar 2021-2022.
- R.A.E.I 2020-2021 al CȘEI Băbeni.
- Informări şi rapoarte ale comisiilor.
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PARTEA I
1. POLITICA EDUCAŢIONALĂ
Proiectul de dezvoltare instituţională are în vedere realizarea unor coordonate majore: calitate, echitate şi eficienţă conform
politicilor educaţionale ale M.E.N. şi I.Ş.J., care să ducă în final la realizarea reformei în cele trei dimensiuni – sistemică, continuă şi
asumată.
Coordonatele menţionate sunt caracteristicile importante ale sistemului educaţional şi de formare profesională şi, ca urmare,
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă şi-a propus următoarele obiective strategice generale:
a) asigurarea educaţiei de bază pentru toţi copiii şi formarea competenţelor cheie prin:
realizarea educaţiei formale ca suport pentru asigurarea educaţiei de bază
concepte cheie:
 egalitate de şanse
 participare socială
 demnitate
 autodeterminare
principii de bază:
 non discriminarea, care presupune – demnitate, participare, integrare socială (copiii cu dizabilităţi au aceleaşi drepturi şi
oportunităţi cu ceilalţi copii).
 indivizibilitate – nevoile de dezvoltare şi educaţie sunt aceleaşi pentru toţi copiii (cu CES sau fără).
b) realizarea echităţii în educaţie prin:
asigurarea învăţământului pentru toţi copiii cu CES.
non discriminare + acţiune pozitivă = incluziune socială
 persoanele cu dizabilităţi au dreptul la şanse egale – sunt deţinătoare de drepturi, au nevoie de abilitare şi sprijin activ pentru a
deveni cetăţeni independenţi, pentru a-şi asuma responsabilităţi.
 barierele sociale creează discriminare şi excludere, eliminarea acestor bariere favorizând integrarea socială
c) deschiderea sistemului educaţional de formare profesională către societate
integrarea copiilor cu dizabilităţi în societate prin activităţi extraşcolare
interacţionarea cu ceilalţi (părinţi, rude, colegi), prin experienţa acumulată în diverse medii de viaţă poate reduce efectele
deficienţelor
d) creşterea calităţii procesului de predare-învăţare, precum şi a serviciilor educaţionale
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educarea copiilor cu CES presupune necesităţi educaţionale complementare obiectivelor generale ale educaţiei şcolare, şi
implică:
 şcolarizarea adaptată particularităţilor individuale, sau caracteristice unei deficienţe sau dizabilităţi;
 intervenţie de suport caracteristică;
 adaptarea la specificul şcolii a Curriculum-ului Naţional;
 perfecţionarea continuă a cadrelor didactice;
e) fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor
asigurarea serviciilor de orientare şcolară şi consiliere profesională;
inserţie profesională raportată la cerinţele economice şi sociale;
f) asigurarea bazei materiale a şcolii prin:
asigurarea mijloacelor didactice moderne;
asigurarea unor auxiliare necesare procesului instructiv+educativ;
mobilier şcolar adecvat;
amenajarea unor spaţii pentru activităţi ludice;
dotarea sălii de sport cu mijloacele necesare;
amenajarea (reamenajarea) spaţiilor destinate activităţilor de profesionalizare;
infiintarea de spatii noi pentru a asigura scolarizarea tuturor copiilor din judet;
2. DESCRIEREA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE

Centrul Şcolar pentru Educaţie Încluzivă Băbeni
1. Scurt istoric al Şcolii
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni funcționează sub această denumire din august 2006, prin transformarea
Şcolii Speciale Băbeni în centru şcolar, conform legislatiei in vigoare.
Din anul 1975 până în anul 2000, şcoala ajutătoare a funcționat cu internat, ca școală pentru ciclul primar și gimnazial, elevii
școlii fiind copii instituționalizați cu dizabilități mintale ușoare și medii. Din anul 1999 şcoala a preluat grădiniţa specială, care
funcționase anterior ca unitate școlară separată, în localitatea Băbeni.
Începând cu anul 2000, ponderea elevilor/copiilor instituționalizați a scăzut constant, iar cererea de servicii educaționale pentru
copii cu dizabilități intelectuale în județul Vâlcea a crescut constant.
Din anul şcolar 2005-2006 am început acordarea de servicii de sprijin educaţional pentru elevii cu C.E.S integrati în învăţământul
de masa din județul Vâlcea.
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Din anul 2016 a fost dat în folosinţă internatul scolar, urmare a „Proiectul privind extinderea, modernizarea şi dotarea şcolii”,
prin care s-a construit un internat modern, cu o capacitate de 52 locuri.
În prezent în școală sunt înscriși 193 copii cu dizabilități mintale ușoare, moderate și severe, ciclul preșcolar, primar, gimnazial,
gimnazial superior (cl. a IX-a), dintre care doar 10 elevi provin din centre de plasament.În vederea asigurării accesului la servicii
educaționale specifice a unui număr cât mai mare de copii cu dizabilități, școala funcționează în două locații (Băbeni, Rm. Vâlcea) și 2
clase integrate în școli de masă (Drăgășani și Fârtățești).
În anul 2016 s-a dat în folosinţă internatul şcolar „Proiectul privind extinderea, modernizarea si dotarea scolii”, cu o capacitate
de 52 locuri.
Internatul este dotat cu dormitoare, club, biblioteca, bucatarie, birouri, fiind o caldire moderna si spatioasa care va oferi conditii
excelente pentru cazarea copiilor inscrisi la scoala in regim de internat.
Cladirile şcolii din locaţia Copacelu şi sediul central Băbeni cuprind următoarele spaţii:
-

sali de clasa 25
sala festivităţi / şedinţe 1
cabinet contabilitate 1
cabinet secretariat 1
cabinet administrator 1
cabinet asistent social 1
cabinet informatica 2
cabinet psihodiagnoza 1
cabinet director 1
sală activitati de preprofesionalizare 1
sală de kinetoterapie 2
sală de sport 2
cabinet terapii specifice (logopedie) 10
cabinet consiliere 1
cabinet medical 1
sală de mese 1
sală bibliotecă 1
sală destinată arhivei 2
magazie materiale 1
garaj 1
cazare internat 9
6

Plan de şcolarizare 2021-2022
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2. Resurse umane
În anul şcolar 2021– 2022 organigrama şcolii se prezintă astfel:
A. CADRE DIDACTICE
Număr total: 72 din care: titulari/viabilitate 57, suplinitori 13, repartizati astfel:












Psihopedagogi: 19
Psihopedagogie speciala: 12
Kinetoterapie: 3
Educatie fizica si sport: 2
Profesor educator: 2
Act de preprofesionalizare: 3
Psihodiagnoza: 1
Religie: 1
Profesor invatator de sprijin: 5
Invatator it/de sprijin: 14
Educatoare: 6

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
Număr total: 14









Secretar 1
Administrator financiar 1
Administrator patrimoniu 1
Asistent social 1
Informatician 1
Infirmiera 5
Supraveghetor noape 2
Pedagog școlar 2

B. PERSONAL NEDIDACTIC
Număr total: 14


Muncitor calificat 1
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Portari – paznici 3
Îngrijitor 7
Asistent medical 2
Sofer 1

3. Performanţele elevilor
Având în vedere specificul şcolii, nu poate fi vorba de performanţe deosebite în ceea ce priveşte activitatea elevilor, totuşi, este de
remarcat faptul că printr-o muncă asiduă şi de calitate, depusă de cadrele didactice din şcoală, s-au format premizele integrării în viaţa
socială a majorităţii elevilor, aceştia dobândind noţiunile generale necesare dezvoltării lor ulterioare pe diferite planuri.
4. Parteneriate
a) Parteneriatul cu comunitatea locală
Colaborarea şcolii cu autorităţile locale
În condiţiile descentralizării şi autonomiei instituţionale reglementate prin Legea Educției Naționale şi Legea Finanţelor Publice
Locale, şcoala beneficiază de sprijinul Consiliului Judetean,care gestioneaza alocările bugetare pentru finantarea cheltuielilor materiale
și servicii, reparații curente și capitale, pentru asigurarea condițiilor de instruire și educație a elevilor. Colaborarea cu Consiliul Județeană
a dat rezultate, alocarea de fonduri a permis CSEI Băbeni inițirea și finalizarea, modernizarea și dotarea cu materialele necesare a școlii.
Astfel, a fost construit internatul pentru elevii cu CES înscrisi în școala noastră, cu o capacitate de 52 de locuri. CSEI Băbeni colaborează
foarte bine și cu consiliul local care ne spijină în desfășurarea unor activități extracurriculare.
Relaţia de colaborare dintre şcoală şi Biserică se realizează, pe de o parte, în domeniul educaţiei morale şi religioase a copiilor,
şi, pe de altă parte, în probleme care vizează sprijinul material şi financiar acordat şcolii, elevilor şi familiilor acestora.
Dintre domeniile de colaborare şcoală - Biserică amintim:
❖
❖
❖
❖
❖

educaţia morală a elevilor;
şcolarizarea şi rezultatele elevilor;
predarea orelor de religie;
organizarea de activităţi extraşcolare;
relaţia şcoală – familie - comunitate;
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❖ acordarea de ajutor material pentru copiii proveniţi din familii sărace.
Relaţia şcolii cu familia
Având în vedere specificul şcolii, relaţia şcoală-familie se limitează în general la informări privind starea disciplinară şi situaţia
la învăţătură, şedinţele cu părinţii având loc o dată sau de două ori pe semestru. Parintii se implica in activitatile cu elevii în pregatirea
si desfasurarea unor activitati extrascolare precum si la contunuarea pregatirii elevilor in timpul petrecut in familie.
b) Tendinţe generale
Relaţia şcoală-reprezentanţi ai administraţiei locale a avut în vedere “deschiderea şcolii către comunitatea locală”, astfel încât
actorii şi instituţiile implicate: reprezentanţi ai şcolii, ai autorităţilor locale, agenţi economici şi alte organizaţii locale sau zonale, să
gestioneze consolidarea poziţiei şcolii şi a dascălului în folosul dezvoltării fiecărei comunităţi.
5. Resurse financiare
Bugetul de stat detaliat pe cheltuieli este asigurat de Consiliul Județean. Bugetul de salarii intrând în sarcina Ministerului Educației
prin intermediul ISJ Vâlcea. Școala se preocupă pentru atragearea de fonduri din alte surse.
6. Viziunea
Promovarea unui învăţământ de calitate, modern şi flexibil, stimularea creativităţii, abandonarea stilului rigid şi nedemocratic în
relaţiile profesor-elev, munca în echipă, dezvoltarea relaţiilor de colaborare care valorifică experienţa elevilor la nivelul cunoaşterii
intelectuale şi estetice, în sens pedagogic, precum şi asigurarea unei bune comunicări strategice interinstituţionale vor oferi un model de
progres educaţional.
7. Misiunea
In calitate sa de membră a Uniunii Europene, Romania trebuie sa respecte principiile fundamentale ale cadrului educational
international si european, respectiv :
▪ “Educatia trebuie sa urmareasca dezvoltarea deplina a personalitatii umane si intarirea respectului pentru drepturile omului si
pentru libertatile fundamentale.- Declaratia universala a drepturilor omului
▪ ” Orice persoana - copil, tanar sau adult va putea beneficia de sansele educationale destinate intampinarii nevoilor elementare de
invatare proprii”.-Declaratiei Mondiale privind Educatia pentru toti ,
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni oferă servicii specializate bazate pe principiul maximei flexibilități și
toleranțe cu privire la diferențele existente între copii, scopul fiind acela de a oferi tuturor posibilitatea de a învăța în funcție de ritmul,
capacitățile și nevoile proprii si de a se exprima conform trăsăturilor individuale de personalitate, de a facilita procesul de transformare
a sistemului educațional într-o școală pentru toți copiii.
Prin acțiunea interdisciplinară a tuturor factorilor interesați și implicați și conform principiului “resursa urmează copilul”, școala
va asigura servicii educaționale complete (activități de predare-învățare-evaluare prin derularea procesului instructiv-educativ după
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programe pentru învățământul special, terapii specifice de compensare, recuperare, reabilitare, servicii de consiliere si orientare, servicii
educaționale de sprijin) pentru toți preșcolarii/elevii din aria sa de acțiune.
De asemenea, va urmări informarea si sprijinirea cadrelor didactice, pregătirea comunității pentru primirea persoanelor cu
cerinte educative speciale în mediile școlare și sociale obișnuite, beneficiarii activităților derulate fiind în egală măsură
copiii/elevii/tinerii din învățământul special și de masă, părinții, cadre didactice implicate precum și membrii comunității locale.
Politica educaţională orientată dupa principiul “O scoală pentru toţi şi pentru fiecare” presupune trecerea sistemului de invatamant
din Romania printr-un proces de imbunatatire a institutiilor scolare, a mediului educational. Educatia pentru toti a fost definita
(Salamanca 1994) ca acces la educatie si calitate a acesteia pentru toti copiii.
Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Babeni” se doreste a fi un nucleu care coordoneaza, gestioneaza si monitorizeaza
actiunile, activitatile si serviciile integrate oferite de institutiile si unitatile din subordine, existente la nivel judetean pentru asigurarea
accesului tuturor la o educaţie de calitate precum şi asistenţa necesarã în acest sens si actiunea unitara si consecventa, pe termen lung.
cu posibiltatea unor actiuni mobile, adaptate specificului local.
Centrul va urmarii informarea si sprijinirea cadrelor didactice, pregatirea comunitatii pentru pimirea persoanelor cu cerinte
educative speciale in mediile scolare si sociale obisnuite respectandu-se principiul normalitatii.
8. DIAGNOZA PROCESULUI EDUCAŢIONAL

Analiza S.W.O.T

-

-

-

Puncte tari

Puncte slabe

- atitudinea pozitivă şi respectul faţă de elevi şi părinţi al tuturor
angajaților, o cultură instituţională ce promovează calitatea procesului
instructiv-educativ prin profesionalism, empatie şi dăruire;
- personalul didactic calificat în proporție de 100%, majoritatea cu
gradul didactic I;
- personal didactic auxiliar şi nedidactic, competent, responsabil şi
calificat;
-

- lipsa unui spaţiu adecvat propriu, încăpător în municipiul Rm. Vâlcea şi
în oraşele mari ale judeţului Vâlcea;

- competențe dobândite de cadrele didactice prin parcurgerea de
programe de formare, module de pregătire teoretică şi practică în
educaţia specială, bugetate de școală;

- lipsa manualelor şcolare pentru învăţământ special adaptate programelor
noi şi perspectiva redusă ca acestea să fie tipărite în viitorul apropiat,
manualele sunt foarte vechi şi deteriorate(1997), lipsa unor auxiliare
curriculare;
- lipsa unei rețele de cabinete specializate în învăţământul de masă pentru
cadrele de sprijin, lipsa normelor didactice pentru a încadra profesori de
sprijin,(doar 6 cadre de sprijin în tot judeţul);
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-

-

-

-

-

-

-

- preocupare continuă a cadrelor didactice pentru adaptarea curriculară
pe nivele de instruire în funcţie de nevoile clasei şi particularităţile
sociale, psihice şi motrice ale fiecărui elev;
- realizarea planului de şcolarizare în procent de 100% pentru
învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial;
-organizarea unor activităţi şcolare şi extraşcolare variate la nivelul
şcolii cu implicarea directă a părinţilor, elevilor, sponsorilor şi
autorităţilor locale (concursuri, spectacole, expoziţii, excursii, tabere,
etc.);
- bază materială parţial modernizată (mobilier, logistică, mijloace de
transport proprii – autocar, microbuz);
- infrastructură proprie modernă și reabilitată recent;
- conectarea rețelei școlare la internet;
- existența unei platforme G-suite proprii încă de la începutul anului
școlar 2020-2021 și utilizarea acesteia de către cadre didactice și
beneficiari, nu doar în activitățile didactice
Oportunităţi

- lipsa normelor didactice pentru încadrarea profesorilor educatori, pentru
desfășurarea programului de terapie educaţională complexă și integrată,
după-amiaza (prof./clasă, şcoala are doar doi profesori la 33 de clase);
- inexistenţa unui centru de zi care să vină în completarea procesului
instructiv-educativ cu activități de terapii specifice și loisir, în perioada
vacanțelor sau după programul școlar;
- atitudinea negativă a comunităţii privind copiii cu deficienţe și
izolarea/neacceptarea acestora;
- nivelul de conştientizare scăzut al părinţilor şi elevilor privind
importanţa frecventării cursurilor pe tot parcursul şcolarizării;
- lipsa unor spaţii de recreere, (teren de sport cu covor sintetic, spaţiu de
joacă, cabinete pentru terapii specifice suficiente);
- existența legislației rigide care nu permite alocarea de resurse bugetare
care să urmeze copilul

Ameninţări

- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni este singura unitate
de învățământ special preşcolar, primar şi gimnazial din județul
Vâlcea;

- Populație școlară cu provenienţă eterogenă, din familie sau din familii
monoparentale , din sistemul de protecție socială, din asistență maternală,
din școli de masă atât de la tară cât şi de la oraş, din medii sociale
defavorizate, astfel nevoile acestora sunt foarte diferite și dificil de
- orientarea școlară și profesională a absolvenților clasei a VIII-a fără satisfăcut;
necesitatea promovării examenului de evaluare națională, ci prin
certificatul eliberat de Comisia de Orientare Școlară și Profesională
- - lipsa unor perspective de integrare socio-profesională pentru absolvenţii
din cadrul C.J.R.A.E Vâlcea;
şcolii(ateliere
protejate, centre
de terapie ocupaţională, școală
- perspectiva de a acredita o specializare, horticultură-floricultură și
profesională);
înființarea unei mini sere de flori, unde absolventii claselor de
- - flexibilitate redusă în integrarea şcolară a copiilor cu CES în
învăţământul de masa (uneori aceştia revin în învăţămantul special);
gimnaziu promovaţi la profesională să desfășoare activităţi practice;
- - prelungirea pandemiei provocată de virusul SARS CoV 2, nivelul de
- oferte de colaborare din partea unor fundaţii,O.N.G-uri şi instituţiide relationare, socializarea mult redus în rândul elevilor, suspendarea
cultură;
cursurilor sau mutarea activităților școlare în mediul online;
- - modificări legislative frecvente în sistemul educational, legislație
vagă/neconcordantă cu realitatea pentru învățământul special;
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-

-

-

- creșterea accesului la servicii educaţionale prin formarea unor grupe,
clase de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial special în localități
din judeţ, conform principiului resursa urmează elevul;
- creşterea gradului de autonomie în gestionarea resurselor umane si
financiare din şcoală;
- creșterea gradului de constientizare privind dizabilitatea şi formarea
unor principii de acceptare şi empatie în randul elevilor din
învăţământul de masă prin activităţi comune în cadrul unor
parteneriate ;
- relaţie bună cu instituţii din comunitatea locală, C.J Vâlcea,I.Ş.J
Vâlcea, D.G.A.S.P.C;
- derularea unor proiecte cu finanţare europeană (dotare cu laptopuri,
tablete, proiectoare cu ecran fix, aparate de purificat aerul) şi atragerea
de resurse extrabugetare din donaţii şi sponsorizări.

- legislație națională săracă în ceea ce privește practicile de auto-control
și abilități de viață independentă a persoanelor cu dizabilități;
- reducerea populației școlare;
- distanţele foarte mari pe care le parcurg elevii şi parinţii până la şcoală,
absența unui spațiu școlar propriu în Rm. Vâlcea;
- gradul scăzut de educaţie şi cultură al familiilor elevilor, lipsa de interes
a unor părinţi în ceea ce priveşte şcolarizarea copiilor cu dizabilităţi, lipsa
profesionalizării asistentului personal al copilului;
- mentalitate învechită față de învățământul special şi reticenţa unora
privind integrarea în societate a copiilor cu dizabilităţi;

PROGNOZA. STRATEGII DE DEZVOLTARE
Analiza procesului educaţional conduce la stabilirea obiectivelor privind instruirea şi educaţia din perspectiva dezvoltării
instituţionale.
Obiectiv principal:
Integrarea socioprofesională a copiilor cu dizabilităţi.
OBIECTIVE STRATEGICE SPECIFICE
Obiective strategice:
O.S1. Asigurarea instruirii şi educaţiei tuturor copiilor cu CES, după nevoi,cât mai de timpuriu posibil, în vederea atingerii unui grad
cât mai înalt de autonomie personală și socială; Creşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite de şcoală.
O.S2. Dezvoltarea infrastructurii şcolii în scopul recuperării, îmbunătăţirii calităţii vieţii, autonomiei şi a integrării sociale şi profesionale
a elevilor; Asigurarea unei baze materiale care să permită recuperarea şi compensarea prin educaţie a copiilor cu dizabilităţi.
O.S3. Diversificarea ofertei educaţionale a instituţiei, acreditarea/aprobarea unei clase de învățământ profesional, C.D.Ş, în fiecare an
cu cel puțin două programe noi de curriculum la decizia școlii care să corespundă nevoilor de formare și dezvoltare ale copiilor cu
dizabilități.
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O.S4. Dezvoltarea serviciilor de sprijin acordate copiilor /elevilor cu CES integraţi în învăţământul de masă prin creşterea cu 10%,
anual, a numărului de profesori itineranţi de sprijin atât în școli din mediul urban cât şi rural.
O.S5. Creșterea până în anul 2025 cu 10% a numărului de elevi care frecventeză cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă
Băbeni; reducerea ratei de părăsire timpurii a şcolii până în 2026.
Principalele directii / tinte strategice ale organizatiei sunt:
Dezvoltarea institutionala
Cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învãţãmânt obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularitãţile lor
psihoindividuale şi sociale impune dezvoltarea institutionala a Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Babeni” prin adaptarea
permanenta a ofertei de servicii specializate, care sa asigure actiunea unitara si consecventa, pe termen lung pentru diminuarea efectelor
dificultatilor de adaptare, dezvoltare si invatare, respectand dreptul la educatie al tututor copiilor si tinerilor.
Dezvoltarea si implementarea programelor de asistenta educationala
Crearea condiţiilor de dezvoltare a personalitãţii elevilor/tinerilor în vederea integrãrii acestora în viaţa şcolarã, socialã şi
profesionalã trebuie realizata prin programe de asistenta educationala- psihologica, pedagogica, logopedica, de orientare scolara si
profesionala, terapii si servicii de sprijin adaptate nevoilor beneficiarilor direct prin echipa multidisciplinara de specialisti de care
dispune CSEI.
Asigurararea caracterului continuu si eficient al activitatilor de informare, documentare, consultanta/ consiliere.
Informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul schimbãrii mentalitãţii şi al îmbunãtãţirii activitãţii didactico-educative poate
fi realizata prin prin organizarea CSEI ca un centru - releu de informare, documentare, consultanta si consiliere pentru reteaua de cabinete
scolare si interscolare de asistenta psihopedagogica, de logopedie, pentru mediatorii scolari, cadrele didactice din CSEI si toate cadrele
didactice din unitatile scolare din judet. CSEI va initia si sustine infiintarea cabinetelor de resurse educationale conform cadrului legal
in vigoare.
Dezvoltarea relatiilor de parteneriat intern si extern
Prin parteneriatele instituite CSEI va participa la crearea unei comunitati tolerante si creative prin promovara cunoasterii
reciproce , a schimbului si valorificarii experientelor pozitive cu diversi parteneri interni si externi si implicarea pãrinţilor în activitãţi
specifice unei relaţii eficiente: şcoalã - familie - comunitate, ca bazã a adaptãrii şcolare şi integrãrii sociale a copiilor/tinerilor.
Organizarea activitatilor stiintifice, metodice
CSEI coordoneaza si monitorizeaza activitatile stiintifice si metodice ale institutiilor si unitatilor din subordine existente la nivel
judetean pentru asigurarea unui inalt nivel calitativ al serviciilor oferite, adecvat flexibil mediului educational.
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Realizarea unor studii si cercetari
CSEI Babeni valorizeaza valentele interdisciplinare a serviciilor din subordine prin realizarea unor studii si cercetari privind
problematica educatiei integrate si incluzive.
Editare de publicatii, producerea de materiale si mijloace de invatamant necesare desfasurarii unei educatii de calitate.
Pentru asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfãşurãrii educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul bio-psihosocial al fiecãrui copil/tânãr se vor produce materiale si mijloace de invatamant si editarea unor publicatii proprii sau in
colaborare cu diversi parteneri.
Dezvoltarea profesionala a echipei
Pentru valorificarea maximala a resursei umane interdisciplinare de care dispune CSEI va promova o cultura organizationala
bazata pe colaborare si dezvoltare personala.
Marketing educational
Politica CSEI de marketing educational va avea in vedere adecvarea serviciilor si resurselor oferite la nevoile de asistenta si sprijin a
beneficiarilor si promovarea centrului ca unitate specializata in garantarea unei educatii de calitate pentru totii copii/ tinerii
Ţinte
 Dezvoltarea instituţională, dezvoltarea şi implementarea programelor de asistenţă educaţională, îmbunătățirea accesului și
participării la educație a tuturor elevilor cu dizabilități;
 Dezvoltarea și actualizarea cadrului legislativ al infrastructurii școlare pentru asigurarea unui mediu propice pentru spațiile de
învățare;
 Îmbunătățirea calității condițiilor de siguranță și de funcționare a spațiilor de învățare;
 Utilizarea bazei materiale și a mijloacelor de învățare în pregătirea și recuperarea elevilor cu dizabilități;
 Dezvoltarea resurselor sistemice și comunitare.
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PLAN OPERAȚIONAL 1
Asigurarea instruirii şi educaţiei tuturor copiilor cu CES, după nevoi,cât mai de timpuriu posibil, în vederea
PRIORITATEA
OBIECTIVE

ŢINTE

CONTEXT

ACŢIUNI
PENTRU
ATINGEREA
OBIECTIVULUI
Utilizarea datelor oferite de
recensământul
elevilor cu dificultăţi de
învăţare în vederea
reconfigurării ofertei
educaţionale, redistribuirii
resursei umane şi
reorganizarea
bazei materiale
Reducerea treptată a
efectivelor de elevi
şcolarizaţi în regim de
şcoală specială.

atingerii unui grad cât mai înalt de autonomie personală și socială; Creşterea calităţii serviciilor
educaţionale oferite de şcoală
Asigurarea unei game variate de servicii educativ-formative-recuperatorii integratorii pentru populaţia şcolară
specifică.
- Reorganizarea serviciilor educaţionale oferite elevilor cu dificultăţi de învăţare.
- Implementarea si dezvoltarea serviciilor specifice oferite copiilor de vârstă preşcolară în paralel cu preluarea şi
dezvoltarea serviciilor specifice incluziunii şcolare pentru beneficiari ;
- Extinderea serviciilor specifice oferite elevilor cu autism de pe raza oraşului;
- Dezvoltarea de servicii specifice incluziunii şcolare prin valorificarea bazei materiale proprii şi prin punerea în
valoare a resursei umane.
- Direcţionarea serviciilor educaţionale oferite de către şcoala specială copiilor/elevilor cu deficienţă mintală severă
şi/sau cu tulburări asociate în
paralel cu orientarea, unde este cazul, a elevilor către şcoala de masă cu curricula adaptată;
- Creşterea alarmantă a numărului de elevi cu autism sau pentru care se impune învăţământul la domiciliu.

REZULTATE
AŞTEPTATE
Creşterea calităţii
serviciilor; Utilizarea
eficientă a resursei
umane şi asigurarea
continuităţii pe post a
acesteia; Punerea în
valoare a bazei materiale
Îmbunătăţirea serviciilor
educativ – recuperatorii
oferite elevilor cu
deficienţe accentuate.

TERMEN

RESPONSAB.

PARTENERI

2022-2026

Directorul şcolii
Consiliul de
administraţie

ISJ
CJ
DGASPC
CJRAE

01.09.2022

Director
Personal didactic

ISJ
DGASPC
CJ
Părinţi
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COSTURI

Consumabile

SURSA
DE
FINANŢARE

Bugetul şcolii

Valorificarea rezultatelor
recensământului elevilor cu
autism şi asigurarea
serviciului educativ –
formativ de calitate şi
conform particularităţilor
elevilor
Recensământul elevilor
care pot beneficia de
servicii de incluziune
şcolară din oraş şi
localităţile învecinate

Ameliorarea evoluţiei
şcolare a elevului autist.
Asigurarea unei
încadrări corespunzătoare
cu personal didactic
calificat. Creşterea
încrederii părinţilor.
O evidenţă statistică
reală a potenţialilor
beneficiari de servicii
specializate

01.10.2022

Asistenta socială
Personalul didactic

Înregistrarea beneficiarilor
serviciului de incluziune
şcolară

Stabilirea competenţelor.
Repartizarea personalului
calificat

01.10.2022

Directorul şcolii
Secretariatul şcolii

Extinderea ofertei de
servicii educative
specializate pentru elevii cu
autism de pe raza oraşului
şi localităţile învecinate
Reorganizarea bazei
materiale, a programului
şcolar în vederea
asigurării în incinta unităţii
de servicii
terapeutico-recuperatorii
pentru elevii din
din oraş şi localităţile
învecinate care sunt
cuprinşi în programul de
incluziune şcolară.

Punerea în valoare a
competenţelor resursei
umane şi a bazei
materiale

Valorificarea eficientă a
resursei umane şi a bazei
materiale prin asigurarea
de programe terapeuticorecuperatorii de calitate.

Directorul şcolii
Consiliul de
administraţie
Asistenta socială

01.09.2023

Director
Consiliul de
Administraţie
Personalul didactic

01.09.2023
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Şcoli
partenere
DGASPC
CJRAE
Părinţi
Şcoli
partenere
DGASPC
CJRAE
Părinţi
DGASPC
CJRAE
Părinţi

Şcoli
partenere
CJ MM
Părinţi
ONG-uri

Necesare
cheltuieli
lor

Bugetul şcolii

PLAN OPERAȚIONAL 2

PRIORITATEA
OBIECTIVE
ŢINTE
CONTEXT

Dezvoltarea infrastructurii şcolii în scopul recuperării, îmbunătăţirii calităţii vieţii, autonomiei şi a integrării
sociale şi profesionale a elevilor; Asigurarea unei baze materiale care să permită recuperarea şi compensarea
prin educaţie a copiilor cu dizabilităţi
Armonizarea bazei materiale cu cerinţele unui învăţământ special modern, de nivel european.
- Redistribuirea şi reorganizarea spatiilor de şcolarizare raportat la cerinţele
fiecărei etape de dezvoltare a instituţiei.
- Completarea bazei materiale cu mijloace fixe, obiecte de inventar şi material didactic pentru a se asigura cadrul material
optim pentru desfăşurarea unui proces formativ şi recuperator de calitate
Necesarul de spatii si dotări conform perspectivei de dezvoltare a instituţiei.

Acţiuni

Termene

Responsabilităţi

1.Analiza de nevoiIdentificarea tuturor
posibilităţiilor,
direcţilor de dezvoltare
a infrastructurii şi
dotare a şcolii

130.09.20222023

-Consiliul Profesoral
-Consiliul de
administraţie
-Comisii şi
compartimente
(contabil,
administrator)
-Director
-Director adj.

- umane
- materiale
- digitale
- financiare
- de timp

- Referatele de necesitate
- Chestionar de nevoi pentru
părinţi
- Chestionar de nevoi pentru
cadrele didactice, auxiliare şi
nedidactice, toate în procent de
90%

-Consiliul de
administraţie.
-Director
-Contabil
-Administrator

2.Consultarea
legislaţiei privind
acesarea de fonduri
europene, fonduri de la
bugetul de stat, bugetul
local, sponsorizări şi
donaţii , informarea
celor implicaţi.

1530.11.20222023

-Consiliul de
administraţie.
-Director
-Contabil
-Administrator

-Ghiduri de
accesare şi
consultanţă.
-Reglementările şi
normativele
existente privind
investițiile în
infrastructura
educațională

Informarea parinţilor şi a
cadrelor didactice, auxiliare şi
nedidactice privind cadrul
legal în procent de 100%

-Verificare
-Procese verbale C.P şi
C.A
-Procese verbale sedinţe
cu parinţii

Resurse
necesare
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Indicatori de realizare

Monitorizare,
Evaluare

3. Întâlniri cu
reprezentanţii
consiliului local,
consiliului judetean,
compartimentului
pentru proiecte
europene,
compartimentul tehnic,
etc.
4.Fundamentarea
proiectului de buget al
instituţiei,fundamentar
ea necesităţiiunor
proiecte europene, care
să cuprindă direcţile de
dezvoltare a
infrastructurii şi
dotării şcolii,
informarea
autorităţilor locale, a
consiliului judetean,
compartimentul de
proiecte şi programe
europene din cadrul
C.J V.L, potenţili
sponsori, fundaţii.
5.Distribuirea
bugetului obtinut
pentru, modernizarea,
reabilitarea,
extinderea, echiparea
și flexibilizarea
spațiilor de învățare
din cadrul unității de
învățământ în vederea

131.12.20222026
Pe tot
parcursul
anului şcolar

-Director
-Contabil
-Administrator

-Disponibilitate
-Comunicare

Informarea verbală şi scriptică
a instituţiilor şi fundaţiilor
privind direcţiile de dezvoltare
ale şcolii în procent de 100%

-Adrese emise.
-Procese verbale sedinţe

1531.12.20222026

-Consiliul de
administraţie.
-Director
-Contabil
-Administrator
-Secretariat

-Plan de achiziţii.
-Adrese.

-Confirmările instituţilor prin
adresele primite.
-Proiectul de buget local şi
judetean.
-Proiectul de dezvoltare
locală/judeteană,
Tote în procent de 100%

-Proces verbal CA
-Proiecte de hotărâre CL
şi CJ

Pe tot
parcursul
anilor şcolari
2022-2026

-Consiliul de
administraţie.
-Director
-Contabil
-Administrator

-Logistice
-Financiare

-Documentaţia aferentă
proiectelor.
-Autorizaţiile.
-Ordine de începere a
lucrărilor.
-Procese verbale de receptie.
Toate înprocent de 100%

Consiliul de administraţie.
-Director
-Contabil
-Administrator
-Comisia de achiziţii.
-Comisii de recepţie.
-Diriginte de santier
-feedback părinţi şi cadre
didactice
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creșterii calității
mediilor de învățare
PLAN OPERATIONAL 3

PRIORITATEA
OBIECTIVE
ŢINTE

CONTEXT

ACŢIUNI
PENTRU
ATINGEREA
OBIECTIVULUI
- Recensământul
copiilor/ elevilor din
mediul urban şi rural
care au CES sau
dificultăţi de învăţare şi
necesită şcolarizare în
sistem:

Diversificarea ofertei educaţionale a instituţiei, aprobarea unei clase de învățământ profesional, C.D.Ş, în fiecare an cu
cel puțin două programe noi de curriculum la decizia școlii care să corespundă nevoilor de formare și dezvoltare ale
copiilor cu dizabilități;
Armonizarea ofertei educaţionale cu nevoile reale identificate pe plan local, zonal, judeţean.
- Recensământul elevilor cu dificultăţi de învăţare care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru şcolarizarea în
învăţământul special;
- Corelarea ofertei educaţionale şi de formare profesională cu particularităţile de dezvoltare psihofizică a potenţialilor
beneficiari ai actului educativ;
- Reevaluarea resursei umane raportat la perspectiva de dezvoltare a şcolii.
Ca urmare a transformărilor intervenite în domeniul educaţiei speciale cu delimitările funcţionale specifice incluziunii
şcolare se impune reorganizarea resursei umane, reconfigurarea calificărilor şi competenţelor profesionale ale
personalului didactic în paralel cu armonizarea ofertei cu particularităţile de dezvoltare psihofizică, ale potenţialilor
beneficiari ai serviciilor educaţionale organizate în unitate.

REZULTATE
AŞTEPTATE

O bază de date utilă în
activitatea de planificare
multianuală a activităţii
unităţii şcolare

TERMENE

RESPONSAB.

- asistenta socială
- personalul
didactic

Anual
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PARTENERI

- autorităţi
locale
- medici de
familie
- medici de
specialitate
- mass media

COSTURI

SURSA DE
FINANŢARE

Autofinanţare

a) şcoală specială
b) la domiciliu
c) sprijin şcolar

- Analiza nevoilor
de formare specifice
categoriilor de elevi
menţionate mai sus

- Adaptarea curriculumului la particularităţile
de dezvoltare
psihofizică
specifice grupurilor ţintă
- Popularizarea ofertei
de formare profesională
şi a
serviciilor oferite de
şcoală
Realizarea unui transfer
treptat a resursei umane
din zona şcolarizării în
regim şcoală specială în
zona serviciilor
specifice
incluziunii şcolare
Evaluarea impactului
ofertei educaţionale şi
revizuirea acesteia
raportat la cerinţele
pieţii în domeniul
educaţiei speciale

- CJRAE

Stabilirea grupurilor ţintă.
Sintetizarea
competenţelor necesare a fi
dezvoltate la viitorii elevi
Elaborarea modelelor de
instruire pe categorii de
deficienţe si grupe de
servicii (la domiciliu,
incluziune)

O mai bună cunoaştere a
serviciilor oferite de
şcoală de către părinţii
potenţialilor beneficiari

Punerea în valoare a
competenţelor resursei
umane raportat la
evoluţia instituţiei
Număr de elevi nou înscrişi
pe categorii de
servicii educaţionale.
Extinderea zonei pentru
servicii de incluziune
şcolară

01.10.
2022

- prof.
psihodiagnoză
- profesorii
terapeuţi
- profesori
psihopedagogie
specială

Agenţi
economici locali
AJOFM
ISJ
DGASPC

Rechizite
Chestionare
Fise de lucru

Bugetul şcolii

01.11.
2022

- profesorii
terapeuţi
- profesori
psihopedagogie
specială
- conducerea şcolii

ISJ
Şcoli
partenere

Consumabile
Rechizite

Bugetul şcolii

permanent

- directorul şcolii
- întregul colectiv

Mass media
Autorităţi
locale
Şcoli
partenere

Pliante
Mape de
Prezentare
Site-ul şcolii

Bugetul şcolii

2022-2026

- directorul şcolii
- Consiliul
profesoral
- Consiliul de
administraţie

ISJ
CJ

Periodic

- directorul şcolii
- Consiliul de
administraţie

Şcoli
partenere
CJ
ISJ
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PLAN OPERAȚIONAL 4
PRIORITATEA
OBIECTIVE

ŢINTE

CONTEXT

ACŢIUNI
PENTRU
ATINGEREA
OBIECTIVULUI
Dezvoltarea unui
program de formare
continuă a personalului
didactic din şcoală.
Participarea
personalului din unitate
la stagii de formare
în domeniul autismului.
Organizarea de
cursuri de
perfecţionare în
domeniul incluziunii
şcolare.

Dezvoltarea serviciilor de sprijin acordate copiilor /elevilor cu CES integraţi în învăţământul de masă prin creşterea cu
10%, anual, a numărului de profesori itineranţi de sprijin atât în școli din mediul urban cât şi rural;
Punerea în valoare a personalului didactic existent, promovarea valorilor şi
competenţelor, atragerea de specialişti în domeniu.
- Valorificarea superioară a resursei umane existente.
- Asigurarea încadrării unităţii cu personal calificat corespunzător, pentru a
asigura acoperirea serviciilor ce urmează a fi dezvoltate.
- Asigurarea cadrului optim pentru perfecţionarea şi autoperfecţionarea personalului didactic pentru a face faţă
exigenţelor în domeniu.
- Reorganizarea serviciilor de sprijin educaţional-recuperatorii oferite diferitelor categorii de elevi cu dificultăţi de
învăţare impune o regândire a modului de
punere în valoare a resursei umane raportat la noile exigenţe.
- Trecerea de la şcoala specială deschisă unei marje largi de copii cu deficienţe, de la DM sever la intelect de limită, la
şcoala specială pentru elevi cu DM sever, eventual moderat determină transferul unei părţi însemnate din personalul
didactic în zona serviciilor incluzive.

REZULTATE
AŞTEPTATE

TERMENE

RESPONSAB.

PARTENERI

Cadre didactice pregătite
conform nevoilor de
formare

01.01.2022

Directorul şcolii
Responsabil
formare continuă

ISJ
CCD

Abilitarea a cel puţin 15%
din personalul
didactic şi didactic auxiliar

01.09.2022

Directorul şcolii
Responsabil
formare continuă

CCD
Asociaţia
autiştilor

Dezvoltarea
competenţelor
specifice profesorilor
itineranţi, de sprijin.
Îmbunătăţirea calităţii

Etapizat
2022-2026

Directorul şcolii
Consiliul de
administraţie

CCD
Şcoli
partenere
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COSTURI

SURSA DE
FINANŢARE

Necesare
cheltuielilor

Programe de
perfecţionare

Necesare
cheltuielilor

Proiecte

Necesare
cheltuielilor

Proiecte

serviciilor specifice
incluziunii şcolare.
Completarea
încadrării unităţii
cu personal didactic
calificat în domeniul
educaţiei speciale
şi incluziunii
şcolare.

Asigurarea
resursei umane în
concordanţă cu
etapa de
dezvoltare.

Directorul şcolii
Consiliul de
administraţie

Anual
Iulie –
august

ISJ
Centre de
concurs

PLAN OPERAŢIONAL 5
PRIORITATEA
OBIECTIVE
ŢINTE
CONTEXT

Creșterea până în anul 2025 cu 10% a numărului de elevi care frecventeză cursurile Centrului Școlar pentru Educație
Incluzivă Băbeni; reducerea ratei de părăsire timpurii a şcolii până în 2026.
Identificarea elevi cu dizabilități stabilirea școlarizați în învățământul de masă sau neșcolarizați de vîrstă școlară, depistarea
copiilor aflați în situații de rist privind abandonul școlar.
- Redistribuirea şi reorganizarea spatiilor de şcolarizare raportat la cerinţele
fiecărei etape de dezvoltare a instituţiei.
- Completarea bazei materiale cu mijloace fixe, obiecte de inventar şi material didactic pentru a se asigura cadrul material
optim pentru desfăşurarea unui proces formativ şi recuperator de calitate
Necesarul de spatii si dotări conform perspectivei de dezvoltare a instituţiei.

Acţiuni

Termene

Responsabilităţi

Resurse necesare

Indicatori de
realizare

Monitorizar
e,
Evaluare

1.Identificarea elevi cu
dizabilități stabilirea școlarizați
în învățământul de masă sau
neșcolarizați de vîrstă școlară

1-30.09.2022-2026

-Comisia CIEC
-CDS
-Director
-asistent social
-profesorii din CSEI

- umane
- materiale
- digitale
- financiare
- de timp

Gradul de
realizare
a planului de
școlarizare
100%

-director
-responsabil
CIEC
-asistent social

2. Informarea părinților și
reprezentaților legali ai elevilor
cu CES despre cadrului

15-30.11.2022-2026

-Director
-Diriginții
-CDS

Pliante
Postere
Afișe

Informarea a
cel puțin 75 %
din numărul

-verificarea
dovezilor:
-suport curs,
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legislativ care reglementează
accesul la educație de calitate
indiferent de tipul de
dizabilitate.
3. Întâlniri cu părinții elevilor
cu CES integrați în învăţământul
de masă, la care participă
cadrele didactice și părinți ai
elevilor din centrul școlar ,
pentru evaluarea gradului de
satisfacție al beneficiarilor
direcți și indirecți
4. Activități în parteneriat pentru
evaluarea
valorizarea potențialului fiecărui
elev cu dizabilități.

5. .Schimburi de experiență între
cadele didactice din csei și
cadrele didactice din școlile de
masă pentru cunoasterea
particulatităților
psihoindividuale ale elevilor cu
dizabilități.
6. Desfășurarea de activități de
terapie specifice și de
compensare utilizând resurse
educaționale /de învățare din
centrul școlar, pentru elevii din
cadrul şcolii, dar și pentru cei
integrați.

Saitul școlii
Revista școlii

părinților și
reprezentaților
legali

-PV
informare,
-raport
instruire
Procese
verbale;
chestionare de
verificarea
gradului de
satisfacție
-interpretare

Cel puțin 2 întâlniri pe
semestru conform
graficelor întocmite

Director
Membrii CA
Membrii CIEC
Asistent social
Profesori din centru și
școli de masă

-chestionare privind
verificarea gradului de
satisfacție

Participarea a
cel puțin 80 %
din numărul
părinților și
reprezentaților
legali

Cel puțin 1 activ. În
fiecare lună cf.
graficului

Echipa
multidisciplinară

- Teste de evaluare a
potențialului diferitelor
categorii de elevi

Fișe de
evaluare
Rapoarte de
evaluare
PV activități

- Pe tot parcursul anilor
școlari
2022-2026 conform
planificării

Director
CDS
Echipa de formatori
pentru învățământul
special

Bugetare (finanțare de
bază);
Extrabugetare;
Proiecte cu finanțare
europeană sau de la
M.E.

Cel puțin 50%
din cadre
didactice fac
parte din
echipe;
Evaluarea a
100% din
elevi.
Realizarea
planului de
școlarizare de
100%.

Pe tot parcursul anilor
școlari
2022-2026 conform
graficelor/ planificărilor

-Directorul
-Profesori logopezi,
kinetoterapeuți,
prof.de educație
specială
-CDS

Resurse bugetare,
Resurse extrabugetare ;
Resurse umane
Profesori consilieri
CJRAE

Creșterea cu
20 % a
elevilor care se
reorientează
către
învățământul
special
De catre
COSP din

Feedback
parinți,
Chestionare,
Raport CIEC
care să conțină
corelarea
analizei de
nevoi cu
analiza SWOT
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Conferințe
Mese rotunde
Dezbateri
Ateliere de
lucru

7. Mediatizarea ofertei
educaționale si a exemplelor de
bună practică din CSEI .

Acţiuni

Permanent

-Directorul
-responsabilul cu
popularizarea imaginii
școlii
-informaticianul

Responsabilităţi /
Responsabilităţi
delegate

Director;
Diriginți;
Consiler educativ;
Membrii CA;
CDS

Beneficiari

cadru CJRAE
Vâlcea.
Creșterea cu
20% a
numărului de
elevi ai școlii.

Evaluare

Verificarea
dovezilor:
-realizare
pliant,
articole de
presă Website,
pagina de
facebook a
școolii

Termen

PRIORITATEA: REDUCEREA ABSENTEISMULUI
I. 1: Asigurarea aplicării prevederilor legislative în domeniul monitorizării, prevenirii şi reducerii absenteismului şcolar
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: REDUCEREA RATEI DE PĂRĂSIRE TIMPURII A ŞCOLII PÂNĂ ÎN 2022 LA 11,3 % CU ŢINTE
INTERMEDIARE DE 14,8 % ÎN 2013 ŞI 13,8 % ÎN 2026
Corelarea strategiei scolii cu prioritatea naţională şi cu
Directorul şcolii
Elevi şi copii
Proiectul de dezvoltare
an şcolar
strategia ISJ privind rata absenteismului
Părinţi, beneficiari
instituţională pe perioada
2022-2026
indirecţi
2022-2026
Observarea şi analiza participării şcolare, a cauzelor
Directorul şcolii
Elevi şi copii
Plan de măsuri privind
permanent
absenteismului şi a măsurilor care se impun la nivelul
Diriginţii claselor
Părinţi,
remedii, soluţii şi
abordării didactice în unitate şi a managementului
Director
combaterea fenomenului
instituţional
Personalul didactic la nivel de clasă/şcoală
Monitorizarea şi prevenirea absenteismului
din unitate
Statistici privind
dinamica fenomenului
Prin controale periodice, directorul va urmări înregistrarea Directorul şcolii
Elevi şi copii
Rapoarte de inspecţie
permanent
în documentele şcolare a absenţelor, organizarea de
Părinţi,
Statistici,
lectorate cu părinţii, consilierea şi responsabilizarea
Cadre didactice
Interpretarea
acestora în vederea prevenirii şi combaterii
chestionarelor
absenteismului, consultarea consiliului clasei, aplicarea de
chestionare.
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Acţiuni

Responsabilităţi /
Responsabilităţi
delegate
Directorul şcolii

Beneficiari

Evaluare

Termen

Colectarea în format electronic, a informaţiilor privind
Elevi şi copii
Statistici privind
Data de 4 a
numărul de absenţe, din fiecare clasă, cu scopul de a
Părinţi,
dinamica fenomenului
lunii
observa tendinţele şi a lua măsurile corespunzătoare
Director
următoare
Transmiterea la MECTS a datelor agregate în forma
Director
Elevi şi copii
Statistica agregată
lunar
solicitată
Părinţi
I. 2: Designul didactic, instrumente flexibile în organizarea şi structurarea lecţiilor
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: NUMĂR DE LECŢII PROIECTATE ŞI REALIZATE PRIN MIJLOACE MODERNE CARE VIZEAZĂ
CONSOLIDAREA CUNOAŞTERII, COMPETITIVITĂŢII ŞI SUCCESUL ŞCOLAR
Prin asistenţe la ore se va urmări corelarea planificărilor
didactice oferite de către MECTS cu specificul fiecărei
clase de elevi

Directorul şcolii

Elevi şi copii
Părinţi

Urmărirea prin controale periodice a schiţelor de lecţii
pentru cadrele didactice aflate în primii 3 ani de activitate
precum şi în urma deficienţelor constatate cu ocazia
inspecţiei şcolare până la 6 luni.
Proiectarea secvenţelor nou introduse (lectura, momentul
ortografic), pentru cei care au depăşit examenul de
definitivat

Directorul şcolii
Responsabilii de
catedră/comisie
metodică
Directorul şcolii
Responsabilii de
catedră/comisie
metodică
Directorul şcolii
Responsabilii de
catedră/comisie
metodică

Valorificarea competenţelor dobândite prin cursuri de
formare in realizarea unor lecţii bine proiectate, interesante
şi atrăgătoare,
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Conform
graficului
de asistenţe

Elevi şi copii
Părinţi,

Graficul de asistenţe,
Fişe de asistenţă,
Feed-back-ul CSEI către
ISJ
Graficul de asistenţe,
Fişe de asistenţă,

Elevi şi copii
Părinţi,

Graficul de asistenţe,
Fişe de asistenţă,

Permanent

Elevi şi copii
Părinţi,

Graficul de asistenţe,
Fişe de asistenţă,

Permanent

Permanent

Modalităţi de evaluare
Pentru a ajuta în cresterea calităţii educaţiei la nivelul unităţii, strategia trebuie să conţină informaţii despre ce se dezvoltă,
când se dezvoltă, cum se dezvoltă şi cine evaluează nivelul atins(ce se evaluează, când se evaluează, cum şi cine realizează
evaluarea).De asemenea strategia trebuie să conţină şi instrumente de monitorizare şi evaluare intermediară, pentru a furniza feedback
rapid factorilor decidenţi.
Principalii indicatori urmăriți sunt:
Obţinerea spre administrare a unui spaţiu încăpător în mun.Rm.Vâlcea.
Copertarea bazei sportive cu covor de iarbă sintetică ,construirea unei minisere şi utilarea unui spaţiu de joacă.
Cresterea dotarii unității de învățământ cu spații de învățare de calitate, inclusiv săli multifuncționale și flexibile.
Investiții, dotări care conduc la consolidarea legăturii dintre infrastructura educațională și rezultatele elevilor, inclusiv prin
formarea cadrelor didactice, astfel încât acestea să poată exploata la maximum lumina naturală, temperatura și ventilația, pentru a
îmbunătăți procesul de învățare.
Investiții menite să asigure medii de învățare naturale de calitate în unitățile de învățământ, care să stimuleze elevii și care să
sprijine individualizarea spațiilor.
Investiții pentru reabilitarea și modernizarea atelierelor și laboratoarelor de practică adaptate nivelului de dezvoltare al copiilor
cu C.E.S.
Se vor analiza: Rapoartul CEAC privind calitatea, SIIIR, chestionare satisfacţie parinţi şi profesori, procese verbale sedinţe
parinţi, procese verble inspecţii tematice, procese verbale recepţii.
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