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Declaratia directorului în domeniul calității și obiectivele
generale ale Școlii Gimnaziale nr. 1 Corlăteni
Școala Gimnaziala nr. 1 Corlăteni consideră managementul calităţii
activităţii sale didactice ca pe un proces menit să educe şi să formeze caracterele
copiilor prin implicarea dimensiunile sufleteşti profunde şi asimilarea propriilor
noastre valori naţionale, a tezaurului culturii naționale, să instruiască in vederea
atingerii cerinţelor impuse de fiecare disciplina in parte pentru ciclurile de
învățământ corespunzătoare existente la nivel naţional.
În cadrul procesului de asigurare a calităţii, școala vizează în primul rând
conţinutul, organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ pe cele 3 cicluri
(preşcolar, primar si gimnazial) dar şi calitatea celorlalte procese: conducere,
asigurarea resurselor umane şi materiale, serviciile pentru personalul şcolii
incluzând serviciile sociale pentru preşcolari şi elevi, relaţiile şcoală-familiecomunitate-agenţi economici, marketingul şcolar şi însuşi managementul calităţii.
Școala Gimnaziala nr. 1 Corlăteni construieşte, implementează şi
menţine un sistem de management al calităţii care este în conformitate cu SR
EN ISO 9001: 2008, cu cerinţele naţionale şi internaţionale privind
asigurarea calităţii educaţiei şi care este descris în Manualul Calităţii MC –
01.
Punctul forte al instituţiei noastre în domeniul calităţii îl constituie
preocuparea continuă pentru îmbunătăţirea organizării şi executării
activităţilor si redarea prestigiului scolii in comunitate într-o abordare
procesuală cu intrări, ieşiri şi feed-back-uri multiple, în special pe direcţiile
prioritare: învăţământ, instruire, formarea caracterelor.
Școala Gimnaziala nr. 1 Corlăteni îşi consideră angajaţii ca beneficiari
interni ai activităţii pe care o desfăşoară şi este preocupată de satisfacerea
cerinţelor şi aşteptărilor acestora şi de crearea unui climat, în care fiecare să se
poată dezvolta la cele mai înalte standarde de performanţă conform aspiraţiilor
proprii.
Școala Gimnaziala nr. 1 Corlăteni îşi consideră preşcolarii, şcolarii şi
părinţii acestora ca pe beneficiari interni şi deopotrivă externi şi urmăreşte cu
mare interes să le satisfacă cerinţele şi aşteptările privind calitatea serviciilor
educaţionale prin prisma specificului acestei instituţii, precum şi crearea unui
climat propice furnizării acestor servicii.
Principalele politici şi obiective care definesc strategia managerială în

perioada 2012 - 2016 sunt următoarele:
1. Asigurarea unui demers instructiv-educativ
de calitate prin
reconsiderarea modului de abordare a activității de către cadrele didactice
2. Refacerea prestigiului scolii in comunitate
3. Perfecționarea carierei didactice prin activități de formare
profesionala
4. Desfășurarea activității din școală pe baza principiilor sistemului de
management al calității
5. Asigurarea unei politici interne de personal care sa aibă la baza
calitatea si concordanta cu nevoile elevilor
6. Ridicarea gradului de eficienta a activității didactice (raport
resurse/rezultate)
7. Realizarea unor condiții care sa asigure o siguranța maxima a elevilor
in mediul școlar
8. Diversificarea ofertei de activități extracurriculare a scolii
9. Proiectarea realista a resurselor bugetare si îmbunătățirea bazei
tehnico-materiala a scolii
Prin prisma celor enunțate:
Solicit comunităţii locale, cadrelor didactice, didactic auxiliare si
nedidactice să se implice în menţinerea şi perfecţionarea Sistemului de
Management al Calităţii, să cunoască şi să îndeplinească cerinţele precizate
în Manualul Calităţii şi de celelalte documente ale sistemului şi să acţioneze
continuu pentru realizarea obiectivelor noastre în domeniul calităţii.
Director,
profesor Vasile HUSAC

