
Școlile Județului Buncombe elaborează periodic un plan strategic care va ghida direcția 
sistemului școlar. 
 
Planul completează Scopul și Direcția noastră generală și este conceput pentru a stabili 
obiective pe termen lung, pentru a identifica unele dintre cele mai semnificative strategii 
care vor fi utilizate în atingerea acestor obiective și pentru a oferi măsurători specifice 
de evaluare care să fie utilizate pentru a determina dacă obiectivele au fost atinse. 
 
Planul Strategic pentru Școlile Județului Buncombe 2018-2021 a fost elaborat, revăzut 
și revizuit, cu ajutorul educatorilor, elevilor, părinților, membrilor comunității și a 
Consiliului Educațional. Planul a fost aprobat de Consiliul de Educație la reuniunea 
regulată din 9 august 2018.  
 
Suntem încrezuți că cel mai nou plan strategic va ghida modul în care vom continua să 
oferim medii de învățare sigure și angajatoare care pregătesc elevii pentru ziua de 
mâine. 
 
Principiul de Bază 1. Excelență academică 
Scop: Toate școlile din Județul Buncombe au responsabilitatea colectivă de a spori 
creșterea academică și realizarea fiecărui elev. 
 
Acțiunea 1a: Faceți cunoștință cu nevoile fiecărui elev prin furnizarea unui curriculum 
captivant, riguros, bazat pe standarde 
 
Acțiunea 1b: Creați medii de învățare pentru a satisface nevoile sociale, emoționale și 
fizice ale fiecărui copil 
 
Acțiunea 1c: Dezvoltați absolvenți pregătiți pentru colegiu și carieră 
 
Acțiunea 1d: Recrutați, instruiți și păstrați educatori extrem de eficienți 
 
Principiul de bază 2. Sisteme de siguranță și suport 
Scop: Toate școlile din Județul Buncombe vor menține medii de învățare sigure și vor 
spori bunăstarea pentru toți elevii și membrii de personal. 
 
Acțiunea 2a: Comunicații: Creșterea comunicărilor eficiente pentru promovarea 
succesului școlar și a siguranței 
 
Acțiunea 2b: Servicii pentru elevi: Îmbunătățirea rezultatelor elevilor și a rezistenței prin 
utilizarea unui suportului socio-emoțional și comportamental continuu 
 
Acțiunea 2c: Tehnologie: Îmbunătățiți capacitatea fiecărei școli de a sprijini în mod 
echitabil predarea și învățarea digitală modernă concentrată pe elev într-un mediu sigur 
 
Acțiunea 2d: Resurse umane: Recrutați și păstrați o forță de muncă cu înaltă calificare, 
maximizând mediile de învățare sigure 



 
Acțiunea 2e: Finanțe: explorați surse de finanțare suplimentare și inovații pentru a 
maximiza utilizarea eficientă și efectivă a resurselor 
 
Acțiunea 2f: Facilități: Oferiți medii de învățare invitaționale în timp ce îmbunătățiți 
longevitatea și siguranța facilităților 
 
Acțiunea 2g: Întreținere: Asigurați-vă că toate clădirile locale și cele federale și clădirile 
și codurile de siguranță sunt menținute, iar actualizarea eficienței energetice continuă 
pe tot sistemul 
 
Acțiunea 2h: Transportul: Dezvoltați și mențineți proceduri eficiente și sigure care vor 
servi comunității școlare 
 
Acțiunea 2i: Nutriția: Serviți mese hrănitoare, apetisante și rentabile care să sprijine 
sănătatea și bunăstarea tuturor elevilor BCS 
 
Principiul de bază 3. Dezvoltarea conducerii 
Scop: Toate școlile din Județul Buncombe se angajează să dezvolte un grup divers de 
lideri de înaltă calificare care să-i împuternicească pe alții. 
 
Acțiunea 3a: Crearea capacității de conducere a administratorilor actuali 
 
Acțiunea 3b: Identificați și dezvoltați lideri care pot stimula inovația și colaborarea 
 
Acțiunea 3c: Dezvoltați lideri puternici în toate școlile din Județul Buncombe 
 
Principiul de bază 4. Angajamentul familiei și al comunității 
Scop: Toate școlile din Județul Buncombe vor angaja pe deplin familiile, comunitățile și 
personalul să colaboreze pentru succesul fiecărui copil. 
 
Acțiunea 4a: Stabilirea și menținerea unor parteneriate puternice de familie și 
comunitate, care promovează o rețea de sprijin pentru fiecare elev 
 
Acțiunea 4b: Oferiți elevilor oportunități de învățare extinse pentru a vă asigura că sunt 
pregătiți pentru ziua de mâine 
 
Acțiunea 4c: Menținerea unei comunicări clare, eficiente și transparente cu toate părțile 
interesate 


