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PLAN MANAGERIAL 

AN SCOLAR 2017-2018 

 

 

ARGUMENT 

 

Concepţia managerială pentru anul şcolar 2017-2018 are la bază  idealul educaţional promovat  de Legea Educatiei Nationale, precum și de 

documentele de politică educaţională elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice. Învăţământul constituie prioritate 

naţională şi este un serviciu public prin care seurmăreşte realizarea idealului educaţional, întemeiat pe valorile umaniste şi ştiinţifice universal 

recunoscute, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii româneşti; el  contribuie, de asemenea,  la promovarea şi păstrarea identităţii 

naţionale. Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în: 

- dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane; 

- formarea unei personalităţi autonome şi creative, fundamentată pe asumarea reală a unui  set de valori necesare propriei dezvoltări şi 

împliniri personale precum şi integrării socio-profesionale. 

- asumarea unuisistem de valori necesare pentru implinirea si dezvotarea personala, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial; 

- participarea cetateneasca activa in societate; 

- incluziune sociala si angajare pe piata muncii.  

Din această perspectivă finalităţile învăţământului gimnazial au în vedere formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei 

cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, integrat  armonios în viaţa socială. Pentru atingerea acestui deziderat Scoala Gimnaziala 
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Podari  trebuie să conducă spre realizarea următoarelor finalităţi: 

 întărirea suportului şi statutului social al elevului; 

 crearea condiţiilor cele mai optime funcţionării instituţiei de învăţământ pentru asigurarea bunăstării elevilor (a unui climat şcolar de 

sigurantă fizică şi psihică) 

 formarea autonomiei morale şi iniţiativei proprii în alegerea carierei; 

 dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi 

utilizarea contextuală a unor informaţii complexe; 

 cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de calitate; 

 formarea în spiritul cunoaşterii şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnitaţii şi toleranţei, a schimbului 

liber de opinii intr-o societate democratică. 

 adaptabilitatea la schimbare şi la ritmul ei;  

  stimularea potenţialului creativ, intuitiv şi imaginativ; 

 dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri sociale (familie, mediu şcolar, mediu profesional); 

 decizia personală în asumarea riscului; activitatea in echipă, colaborarea, evaluarea şi reevaluarea rezultatelor, responsabilitatea pentru o 

activitate realizată; 

 promovarea valorilor moral-civice, culturale specifice societăţii democratice; 

 formarea responsabilităţii pentu propria dezvoltare şi sănătate; 

 crearea capacităţii de evaluare a colectivului, a membrilor lui şi a propriei persoane 

Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educaţionale în vigoare, în anul şcolar 2017-2018  se va avea  în vedere  

continuarea şi  concentarea eforturilor pentru ca elevii din Scoala Gimnaziala Podari să dobândească abilități de tipul: 

-          o pregătire generală solidă, bazată pe cunoașterea valorilor reale ale societății; 

-          cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră; 

-          competenţele necesare unei bune integrări pe piața muncii; 

-          deprinderi de muncă intelectuală pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. 
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Intreaga activitate va fi organizată, astfel încât în şcoală să se creeze  un mediu educaţional profesionist, cu  standarde instrucţionale şi morale 

de cea mai bună calitate. 

Profilul absolventului Scolii Gimnaziale Podari va include  un set de valori pe care ne propunem să le definitivăm  în acest an şcolar prin 

toate activităţile şcolare şi extraşcolare care se vor desfăşura. Aceste valori, pe care ne propunem să le promovăm sunt: 

 Curajul  de  a avea puterea să facă  numai ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă; 

 Judecata înţeleaptăcare să-i permită înțelegerea valorilor, stabilirea priorităţilor, gândirea prin prismaconsecinţelor acţiunii lor şi 

fundamentarea deciziilor pe cel mai autentic spirit practic; 

 Integritatea necesară să spună întotdeauna adevărul şi pentru a  acţiona  onest în orice situaţie; 

 Bunătatea pentru a manifesta în orice împrejurare  grijă, compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi; 

 Perseverenţa în a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor; 

 Respectul–pentrua arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi,faţă de propria persoană; 

 Responsabilitatea– pentru a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care le revin, asumarearăspunderii pentru propriile acţiuni; 

 Autodisciplina – pentru  a avea control asupra propriilor acţiuni şi  un comportament adecvat oricărei situaţii; 

 Autodepăşirea - pentru a da tot ce este  mai bun în orice împrejurare., pentru a se raporta la cei mai buni și mai valoroși. 

1. BAZA  CONCEPTUALĂ 

Contextul legislativ 

Analiza contextului  legislativ, social, economic internaţional, naţional şi regional evalueaza  schimbările majore care se petrec şi  

identifica tendinţele si provocarile  care vor influenţa mediul educational în dezvoltarea sa, proces care trebuie să concorde cu nevoile manifestate 

şi transformările reale din societate. 

Contextul legislativ 

Legea Educaţiei Naţionale, Legea  nr. 1/2011 cu completările și modificările ulterioare; 
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Legea 87/2006 privind Asigurarea Calităţii Activităţii în Unităţile şi Instituţiile de Învăţământ Preuniversitar; 

 

Legea nr. 53/2005, Codul muncii; 

 

Legea nr. 40, pentru completarea şi modificarea Legii nr. 53; 

 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2004, privind Asigurarea Calităţii Activităţii în Unităţile şi Instituţiile de Învăţământ Preuniversitar; 

 

Ordinul Ministrului nr. 5115/2014 privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar; 

 

Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice; 

 

Buletinele informative ale Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice , ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare; 

 

Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

 

Regulamentul  Intern al  Școlii Gimnaziale Podari 

 

Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educatie 

 

Raport privind starea şi calitatea învăţământului în anul şcolar 2016-2017 
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2. CONTEXTUL SOCIAL SI TEHNICO-ECONOMIC 

Tendinta  de globalizare - element  identitar al lumii moderne: 

o Absolventul de învăţământ preuniversitar se va confrunta cu o piaţă a muncii unică, globală în care multiculturalitatea dar şi identitatea 

naţională câştigă noi valenţe. Influenţele globalizării asupra procesului educaţional sunt multiple şi imposibil de neglijat: 

- calificare internaţională; 

- educaţie la distanţă; 

- biblioteci virtuale; 

- proces didactic în limbi de circulaţie internaţională; 

- educaţie la standarde calitative impuse; 

- ofertă educaţională adaptată nevoilor societăţii. 

o Procesul de inovarea rapidă în ştiinţă şi tehnologie, în special în tehnologia informaţiilor şi a comunicării, impun permanenta adaptare a 

procesului educaţional la noutăţile ştiinţifice teoretice şi practice, astfel încât instituţia scolara  sa fie ea însăşi generatoare de nou , adica  într-o 

stare de aliniere continuă la noutăţile ştiinţifice din orice domeniu, creându-şi structuri informaţionale care să susţină acest deziderat. 

o In tara noastra se manifesta  un accentuat fenomen de învăţământ de masă, care are o serie de consecinţe pozitive şi negative pe termen 

scurt şi lung. În condiţiile în care fenomenul există ca urmare a nevoilor manifestate de către membrii societăţii, cadrele didactice au datoria de a 

gestiona şi coordona corect fenomenul spre un proces educaţional responsabil şi nu unul de distribuţie de diplome. 

o Unitatile de invatamant  se confruntă într-un proces concurenţial intern şi chiar internaţional. A ignora cine sunt competitorii, care sunt 

competenţele şi capabilităţile lor, tendinţele şi strategiile de dezvoltare a acestora reprezintă neglijenţe pe care instituţia le va resimţi în viitorul 
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apropiat. Studiul rezultatelor concurenţei ,“ bench-marking-ul”,conduce la generarea unui sistem de comparare .Acesta ne va conduce catre 

asumarea a noi standarde,superioare etapelor anterioare .Indeplinirea lor ,va  reprezenta dealtfel criterii  care vor decide ierarhizarea instituţiilor. 

o Bugetarea procesului didactic la nivel de minister impune reconsiderarea misiunii unitatilor scolare  prin adoptarea unui comportament 

antreprenorial materializat prin lărgirea sferei de activităţi prestate în folosul comunităţii şi a mediului economic.  

o Reconsiderarea anumitor elemente  specifice sistemului - misiune, organizare, colaborare, comunicare, curriculă, metodică, cultură 

organizaţională- conduce la depasirea stadiului de organizatii traditional conservatoare si  certifica disponibilitatea manifestata la nivel de 

schimbare. 

      Punerea in practica a strategiei de  descentralizare -Descentralizarea în educaţie presupune : 

 redistribuirea responsabilităţilor, a autorităţii decizionale şi a răspunderii publice pentru funcţii educaţionale specifice, de la nivel central 

către nivelul local. 

 participarea factorilor non-administrativi, a reprezentanţilor societăţii civile, la procesul de luare a deciziilor (părinţi, ONG, mediul de 

afaceri, asociaţii profesionale, parteneri sociali etc.). 

 transferul competenţelor decizionale de la nivelurile centrale către cele locale şi/sau organizaţionale, pentru a apropia decizia de 

beneficiarii serviciului public de educaţie. 

 Argumentul care pledeaza pentru aplicarea acestei politici in educatie : 

Descentralizarea nu este un scop în sine. Ea se înscrie în strategia naţională de descentralizare şi are menirea definirii  unui sistem de învăţământ 

organizat, administrat şi finanţat conform rigorilor europene în ce priveşte asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ, accesului liber, egal 

şi deplin al tuturor copiilor şi tinerilor la actul educaţional, adecvarea ofertei educaţionale la interesele şi nevoile beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 

Eficienţa descentralizării trebuie să se regăsească în valoarea adăugată în educaţie, materializată prin capacitatea de integrare a tinerilor absolvenţi 

în societate pe baza competenţelor profesionale dobândite şi în funcţie de piaţa forţei de muncă la nivel local, naţional şi internaţional. 
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Descentralizarea nu trebuie să producă dezechilibre şi distorsiuni în organizarea, conducerea şi susţinerea  la nivel naţional a sistemului de 

învăţământ. Acest proces va asigura repartizarea clară, echilibrată şi bine delimitată a puterii de decizie între organismele şi instituţiile 

reprezentative ale comunităţilor locale şi regionale, pe de o parte şi cele de la nivel naţional –MEN, MAI, MFP pe de altă parte.  

De asemenea, descentralizarea deciziei implică dezvoltarea sistemului de monitorizare, control şi evaluare, deopotrivă din partea comunităţii 

locale, dar şi a  instituţiilor şi organismelor guvernamentale de specialitate. 

Succesul descentralizării se bazează în principal pe echilibrul între autoritate şi responsabilitate pe de o parte, dar şi pe capacitatea resurselor 

umane şi fiabilitatea fluxurilor de informaţii, pe de altă parte. 

3.VIZIUNEA 

 

Școala Gimnazială Podari este o școală în slujba comunității, având capacitatea de a funcționa ca o structură eficientă și echitabilă 

pentru toate categoriile de copii și de a asigura progresul tuturor elevilor săi, astfel încât  ,,Mâine,  mai buni ca azi!’’ 

 

 

4. MISIUNEA 

 

Să ofere educație la standarde de calitate, prin centrarea învățării pe elev, pentru desăvărșirea intelectuală, morală și profesională a 

elevilor, în vederea adaptării la schimbarea continuă a societății, condiție esențială a progesului economic și cultural 
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1. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 

ANALIZA P.E.S.T.E.  

 
Politica educaţională din şcoala noastră vizează aspecte legate de ridicarea  calităţii procesului instructiv-educativ, colaborarea cu 

autorităţile locale şi comunitatea locală fiind benefică, asigurând o dezvoltare pozitivă a activităţii. Consiliul local şi comunitatea locală este 

deschisă dialogului constructiv. 

 CONTEXTUL POLITIC 

Analiza politicilor educaţionale atât pe plan internaţional cât şi naţional, demonstrează că investiţia în educaţie şi în pregătirea capitalului 

uman este una dintre cele mai profitabile investiţii. 

Dreptul la educaţie este unul dintre drepturile fundamentale ale omului. 

Procesul de învăţământ din Școala Gimnazială Podari se desfăşoară pe baza legislaţiei generale şi a celei specifice sistemului de învăţământ 

preuniversitar, având în atenţie toate actele normative din domeniu, notificările şi ordinele emise de M.E.N.C.Ș şi de I.S.J. Dolj.  

Politica educaţională propusă de şcoala noastră este pe deplin în concordanţă cu politica educaţională naţională, în care 

învăţământul este o prioritate naţională, cu Reforma învăţământului din România şi nu este aservită partidelor politice care se succed la 

guvernare, ci serveşte educaţiei tinerei generaţii pentru a deveni cetăţeni europeni, capabili să se integreze într-o societate dinamică, imprevizibilă 

şi în spaţiul transnaţional. 

 

CONTEXTUL ECONOMIC 

Școala Gimnazială Podari este situată în centrul comunei. 100% dintre elevii școlii la terminarea ciclului gimnazial urmează cursurile 

liceelor din municipiul Craiova: colegii școlare, licee teoretice și tehnologice, școli profesionale.  

În unitatea noastră şcolară există mulţi elevi cu o situaţie materială modestă, acest lucru împiedicându-i să-şi manifeste interesul pentru 

şcoală. Elevii școlii beneficiază de manuale gratuite, rechizite gratuite.  

Interesul agenţilor economici pentru acordarea de donaţii sau pentru sponsorizări instituţiilor de învăţământ preuniversitar este, în 

continuare, foarte scăzut. Fondurile de bază sunt asigurate de Bugetul Consiliului Local şi de M.E.N.C.Ș prin I.S.J. Dolj. 
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CONTEXTUL SOCIAL 

 

Elevii școlii noastre sunt copiii locuitorilor din comuna Podari. Foarte rar sunt elevi care merg să studieze în ciclul primar sau gimnazial la 

școlile din Craiova.  

Problemelor sociale li se acordă atenţie sporită la nivel local şi naţional, iar programele de combatere a violenţei, a consumului de droguri 

şi de alcool şi-au dovedit eficienţa. 

Factori sociali 

 fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţii de învăţământ; 

 creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, creşterea ratei 

 infracţionalităţii în rândul tinerilor, creşterea ratei divorţialităţii; 

 oferta educaţională adaptată intereselor elevilor; 

 aşteptările comunităţii de la şcoală; 

 rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare instituţională; 

 cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi pentru programe de învăţare pe tot parcursul vieţii transformă 

unităţile de învăţământ în furnizori de servicii educaţionale. 

Comuna Podari este situată la 5 km de municipiul Craiova, având o populație de 6909 locuitori. Potențialul economic este dat de agricultură, 

viticultură și pomicultură, activități comerciale.  

 

 CONTEXTUL TEHNOLOGIC 

 

Tehnologia are un rol foarte important în asigurarea calităţii şi a eficientizării procesului de învăţământ. Forma cea mai importantă a 

contextului tehnologic o reprezintă tehnologia informatică. În acest sens încercăm să motivăm toate cadrele didactice pentru a urma cursuri de 

perfecţionare şi de operare PC. Școala dispune de un laborator cu 10 calculatoare legate în rețea. În cancelarie sunt un calculator conectat la 

internet și un multifuncţional care deservesc cadrele didactice. În fiecare din cele 10 săli de clasă ale Școlii Gimnaziale Podari există un calculator 

conectat la internet, iar în 6 dintre ele se află montate: 

-  tablă școlară interactivă Easyboard de perete,  

- videoproiector cu ecran,  
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- dvd, 

- televizor. 

Sălile de clasă de la toate cele 5 grădinițele de pe raza comunei au calculatoare în sălile de clasă, dvd și televizor. 

Centrul de Documentare și Informare are 8 calculatoare conectate la internet, 1 televizor, 1 dvd, 1 multifuncțională.De asemenea sunt şi două 

multifuncţionale la care se realizează material suplimentar pentru activitățile didactice și extrașcolare.Atât serviciul secretariat și contabilitate 

beneficiază fiecare de calculator conectat la internet și multifuncțională.  

Toate cele 6 unități de învățământ de pe raza comunei sunt situate la drum judeţean, asfaltat.  

 

 CONTEXTUL ECOLOGIC 

 

Programul naţional de protecţie a mediului devine din ce în ce mai important într-un spaţiu afectat în permanenţă de poluare. Apreciem că 

orice proiect care sprijină protecţia mediului este bine venit şi că educaţia ecologică trebuie să devină o componentă fundamentală în educarea 

tinerilor.  

Împreună cu elevii organizăm activități de igienizare la toate unitățile de învățământ de pe raza comunei, în apropierea acestora, dar şi în 

comună. S-au plantat pomi, s-au semănat iarbă şi flori. Vom continua să organizăm întâlniri cu reprezentaţi ai unor ONG-uri și fundații ce 

desfășoară activităţi de informare a elevilor cu privire la bolile secolului și pericolele care atentează la sănătatea lor.  

Concluziile şi interpretările analizei PEST(E) sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de acţiune strategică a Şcolii Gimnaziale Podari. 
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ANALIZA SWOT a activităţii desfăşurate în Şcoala Gimnazială Podari în anul şcolar 2016- 2017  analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, 

pe următoarele paliere:  

- resursele umane;  

- resursele materiale şi financiare;  

- relaţiile cu comunitatea;  

- oferta curriculară, 

scoate în evidenţă următoarele: 

 

PUNCTE TARI :  

 

Unitatea şcolară cuprinde nivelurile de învăţământ (prescolar, primar si gimnazial), incluzand elevi cu cerinte speciale, elevi defavorizati si cei 

capabili de performanta.  

Rezultate bune obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare  

Pentru toate nivelele de şcolarizare unitatea de invatamant dispune de întregul 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.);  

Nevoile de învăţare ale elevilor sunt corelate cu metodele şi tehnicile de predare;  

Şcoala încurajează diversificarea activităţii în unitate şi crearea unui climat centrat pe respectarea persoanelor implicate in activitatea scolii;  

    Implementarea programului ,, Școală după școală’’ prin derularea de proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă, proiecte prin fondul ong 

     Implementarea programului  ,,A doua șansă’’  prin derularea de proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă 

     Implementarea programului  ,,Școala de duminică’’ prin derularea de proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă, proiecte prin fondul ong 

Personal didactic calificat în proporţie de 100 %;  

Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic este de 89.5 %;  

Pondere mare a cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică;  
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Relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesoriprofesori etc.) existente favorizează crearea unui climat 

educaţional deschis, stimulativ;  

Stabilirea CDŞ-ului în funcţie de decizia majorităţii părinților din clase;  

Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice, există comisii constituite pe diverse probleme precum şi o bună coordonare a 

acestora;  

 

Preocupări în direcţia predării cunoştinţelor prin introducerea softului educaţional;  

Cadrele didactice au abilităţi în domeniul IT şi preocupări pentru predarea lecţiilor asistată pe calculator.  

Şcoala dispune de localuri spaţioase, amenajate cu toate utilităţile necesare;  

Baza materială bună în continuă modernizare;  

Implementarea de proiecte privind reforma invățământului derulate prin M.E.N.C.Ș;  

Implementarea de proiecte comunitare derulate cu autoritatea publică locală și ong-uri în  profil; 

Implementarea de proiecte de integrare europeană COMENIUS,POSDRU; 

Implementarea de proiecte internașionale derulate cu instituții si foruri abilitate; 

Şcoala dispune de o bază didactică bună, înnoita permanent prin derularea de proiecte cu fonduri FEDER, de manuale, auxiliare didactice;  

Conectarea la Internet și la televiziune prin cablu;  

Menţinerea stării de funcţionare prin activităţi de întreţinere şi reparaţii periodice;  

Colaborarea cu Primăria, Postul de poliție local, ISU.  

Colaborare bună cu preoţii bisericilor de pe raza comunei;  

Relaţii de parteneriat cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor.  
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PUNCTE SLABE  

 

o De multe ori propunerile părinților pentru activitățile opționale nu satisfac în totalitate nevoile educaţionale ale elevilor şi nu constituie întotdeauna o 

activitate atractivă pentru aceştia;  

o Lipsa unei evidenţe și a unui control în vederea recuperării pagubelor realizate de către elevi;  

o Comunicarea deficitară cu părinții elevilor „problemă”; 

o  Absențe nemotivate; 

o  Personal didactic auxiliar şi nedidactic insuficient; 

o Utilizarea incorectă a unor utilităţi de către elevi;  

o Ancorarea unor cadre didactice în proiectarea și desfășurarea procesului instructiv-educativ în maniera tradițională.  

 

OPORTUNITĂŢI  

 

Majoritatea părinţilor colaborează cu cadrele didactice în vederea procurării de auxiliare;  

Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D., O.N.G.-uri, universităţi, proiecte educaţionale;;  

    Posibilitatea desfăşurării orelor la diferite discipline  în laboratorul de informatică, AEL, folosirea softului educaţional sporind eficienţa şi 

atractivitatea activităţilor didactice 

Accesarea proiectelor de finanțare europeană în exercițiul financiar actual prin POCU care permit derularea programelor ,,Școală după școală’’ ,,, A 

doua șansă’’, programe adresate părinților;  

Accesarea proiectelor de finanțare europeană în exercițiul financiar actual prin POR care permit reabilitarea clădirilor unităților școlare, dotarea cu 

materialele didactice  

Părinţi care solicită şi manifestă interes pentru o pregătire de calitate;  

Număr mare de solicitări de înscriere din toate satele comunei;  
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Sprijin din partea Primăriei Podari, Consiliului Local;  

Paletă largă de oferte pentru proiectele de parteneriat;  

Lobby din partea părinţilor privind realizările şi performanţele şcolii;  

Şcoala are CDI (centru de documentare şi informare cu un numar mare de volume);  

Conştientizarea comunităţii şi a opiniei publice în direcţia înţelegerii problemelor şcolii;  

Instituirea unui cadru de monitorizare a performanţelor şcolare în unitate 

 

  

AMENINŢĂRI  

 
Existenţa unor necorelaţii între programele şcolare de la învăţământul preșcolar, primar cu cele de la învăţământul gimnazial;  

Lipsa mijloacelor relevante de motivare şi a cadrelor didactice;  

Ritmul accelerat al schimbarilor tehnologice conduce la uzura morala a echipamentelor existente;  

     Degradarea mediului social din care provin elevii (scăderea posibilităţii financiare, destrămarea unor familii, violenţa în familie,etc.); 

Creşterea numărului de elevi ai căror părinţi pleacă în străinătate în căutarea unui loc de muncă;  

Prejudicii de imagine, morale și fizice aduse de mass - media școlii românești;  

Instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere. 
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Şcoala noastră îşi propune ca, printr-un învăţământ de calitate, să-l ajute pe elev să se descopere pe sine însuşi, să devină util pentru el şi 

pentru ceilalţi, să îl pregătească pentru a păşi cu încredere spre nivelul liceal şi să-l înveţe să facă faţă încercărilor din viitor.Schimbarea 

mentalităţii negative, în favoarea unei gândiri pozitive, permisive, creative atât la elevi cât şi la cadrele didactice şi a personalului auxiliar, 

considerând elevul ca partener în educaţie şi subiect al autoeducaţiei. Scopul şcolii noastre este de a crea o şcoală comunitară, deschisă, credibilă 

în faţa parinţilor şi a comunităţii locale, care să raspundă nevoilor de educaţie. Printr-o ofertă curriculară atractivă şi diversificată, prin formarea 

unui corp profesoral stabil, titular şi bine pregatit profesional, prin derularea de proiecte şi programe educaţionale specifice, vom forma o 

personalitate umană complexă. Valorile pe care le promovăm sunt: comunicarea, spiritul de echipă, toleranţa, educaţia pentru drepturile omului. 

Priorităţi: Pentru anul şcolar 2017 – 2018, vom orienta întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional pe următoarele priorităţi 

strategice: 

- Creşterea calităţii activităţii cadrelor didactice; 

- Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ; 

- Elaborarea de standarde de predare şi evaluare, în vederea atragerii elevilor către performanţă; 

- Formarea profesională continuă a cadrelor didactice; 

- Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare. 

În anul şcolar 2017 – 2018 ne propunem să continuăm structurarea activităţii manageriale cu implicarea catedrelor şi a cadrelor didactice 

în planificare în speranţa construirii unui plan managerial în care să se recunoască fiecare şi care să fie asumat de tot colectivul. Planul managerial 

cuprinde obiective şi activităţi concepute într-o perspectivă mai generală. Responsabilii comisiilor metodice  propun activităţi care se subsumează 

obiectivelor strategice din acest an, activităţi incluse în planul managerial. În acest fel, toate cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi 

nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare creativitatea şi în acelaşi timp să dea dovadă de responsabilitate, construind şi realizând 
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activităţile specifice propuse, adaptate domeniului căruia îi aparţin. Planurile de activitate ale catedrelor şi comisiilor vor reflecta prin activităţi 

concrete aceste obiective. Considerăm că astfel practicăm în activitatea managerială principiile propuse prin misiunea şcolii. 

 

OBIECTIVUL GENERAL AL ȘCOLII 

 

Obţinerea de performanţe şcolare care să o clasifice permanent între primele şcoli la nivel județean și național . 

 

Obiective specifice: 

Obiectivul nr. 1 - Fundamentarea şi realizarea ofertei educaţionale în concordanţă cu cerinţele pieţei  

Obiectivul nr. 2 – Creşterea calităţii serviciilor educaţionale ale unităţii şcolare 

Obiectivul nr. 3 – Asigurarea unui parteneriat eficient al școlii cu ceilalţi actori sociali 

Obiectivul nr. 4 – Perfecţionarea profesională a resurselor umane în concordanţă cu exigenţele învăţământului modern 

Obiectivul nr. 5 – Orientarea şi consilierea elevilor, asistenţă acordată părinţilor în vederea construirii unei cariere de succes a elevilor 

Obiectivul nr. 6 – Modernizarea infrastructurii şi a bazei materiale a unităţii  

Obiectivul nr. 7 – Implementarea de măsuri pentru dezvoltarea unui management dezvoltarea unui management al calităţii 

 

Pentru realizarea acestor obiective este necesară folosirea priorităţilor politicii educaţionale ale M.E.N.C.Ș 

 Calitate 

 Performanţă 

 Eficienţă 

 Standarde europene 

 Accesibilitatea la educaţie 

 Învăţare continuă 

 Oferte educaţionale 
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 Resurse umane 

 Responsabilitate 

Pentru elaborarea planului managerial şi al programului de acţiuni pentru anul şcolar 2017-2018, se va ţine cont de : 

- Analiza SWOT 

- Raportul de analiză CEAC 

Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare  în aşa fel  încât să permită: 

1. Cultivarea unui mediu scolar centrat pe valori si relaţii democratice, responsabilitate şi profesionalism; 

2. Crearea unui climat socio-afectiv securizant în spaţiul scolar; 

3. Realizarea cooperarii reale în cadrul şcolii intre profesor-profesor, profesor-elev etc.  şi între şcoala şi comunitate (şcoala -familie, scoala - 

instituţiile cu responsabilităţi educaţionale), vizând calitatea actului educativ în beneficiul elevului; 

4. Promovare “imaginii şcolii” prin încurajarea iniţiativelor extraşcolare comune elevi -  profesori. 
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PLAN OPERAŢIONAL 

An şcolar 2017/2018 

 

Obiective pe domenii functionale 

 I. CURRICULUM  

1. Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de 

calitate.  

2. Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul unităţii de învăţământ , al fiecărei catedre, al fiecărui cadru didactic şi asigurarea 

corelaţiei dintre acestea şi CDS.  

3. Analiza criteriilor folosite de şcoală la stabilirea curriculum-ului şi relaţia dintre curriculum-ul naţional şi cel local. 

4.  Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor şi cerinţele curriculum-ului unităţii şcolare. 

5.  Îmbunătăţirea calităţii triadei predare-învăţare-evaluare, încurajarea profesorilor în dezvoltarea de grupe şi clase de studiu în care 

activitatea să se desfăşoare pe baza metodelor alternative astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor, atingerea standardelor 

curriculare de performanţă, pregătirea elevilor pentru osocietate în schimbare. 

 
FUNCŢII 

MANAGERIALE 
ACTIVITĂŢI TERMEN RESURSE 

UMANE 
RESURSE 

MATERIALE 
Proiectare si 

organizare 
Organizarea comisiilor metodice pe arii curriculare şi a consiliului pentru 

curriculum. 

Septembrie Consiliul de 

administraţie 

Consiliul 

profesoral 

Dosarele 

comisiilor 

metodice 

Procurarea programeler şcolare la toate disciplinele din planurile de 

învăţământ. 

Septembrie 

2017 
Director Setul complet 

de manuale 
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 pentru fiecare 

elev 
Întocmirea rapoartelor de analiză pentru anul şcolar precedent. Elaborarea 

graficului de desfăşurare a pregătirii pentru examenele naţionale şi 

concursuri şcolare. 

Octombrie 

2017 
Director  

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Raportări, date 

statistice 

raportate 

anterior 
Elaborarea proiectului C.D.S. ţinând cont de opţiunile elevilor privind 

admiterea în învăţământul liceal.  

Decembrie 

2017 
Director/C.A 

C.P 
Oferta curriculară 

Informarea elevilor din clasele a VIII a cu privire la metodologia MENCS 

pentru susţinerea examenelor naţionale. 

Octombrie 

2017 
Director  

Resp. comis. 

metodice 
Profesorii 

diriginţi 

Programele 

valabile, 

aprobate 

de M.E.N.C.S 

Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor elevilor la evaluările interne şi 

externe. 

Conf.calen

dar 

ISJ Dolj 

Director 

Resp 

comisiilor 

metodice 

Materiale de 

analiză 

Programe de 

pregatire 
Organizarea simulărilor pentru evaluările naţionale la clasele a VIII – a. Conform 

planificării 
Director 

Cadre 

didactice 

Metodologii, 

programe 
şi logistică 

Coordonare 

şi 
monitorizare 

Întocmirea orarului conform normelor psihopedagogice. Septembrie 

2017 
Comisia de 

întocmire a 

orarului 

Respectarea 

recomandărilor 

psihopedagogice 

privind 
orarul şcolii 

Monitorizarea parcurgerii curriculumului TC şi CDŞ. Permanent Director 

Resp. 

comisiilor 

metodice 

Plan de asistenţe la 

ore 

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare şi extracurriculare conform 

calendarului ISJ Dolj şi MENCȘ. 
Permanent Resp. 

comisiilor 

metodice 

Participarea 

elevilor la 

aceste 
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Consilierul 

pentru 

proiecte şi 

programe ed. 

concursuri 

Monitorizarea testării iniţiate şi a celor pe parcurs pentru urmărirea 

progresului şcolar. 

Lunar Resp. 

comisiilor 

metodice 

Rapoartele 

comisiilor de 
catedră privind 

progresul 

şcolar 
Îndrumarea şi coordonarea elaborării CDS pentru clasele gimnaziale şi 

avizarea acestora. 

Semestrul 

II 
 
Director, 

 
Documente 

oficiale 
Analiza ritmicităţii notării şi a frecvenţei elevilor. Lunar Director Analiza ritmicităţii 

notării şi a 

frecvenţei elevilor 
Control 

şi 

evaluare 

Analiza semestrială şi anuală a întregii activităţi desfăşurate. Începutul 
semestrului şi al 

anului şcolar 
Director 
Consiliul de 
administraţie 

Materiale de 
analiză ale 
C.P si C.A 

Întocmirea documentaţiei necesare pentru susţinerea examenelor naţionale. Permanent Director 

Secretariat, 
Diriginte cls.a 

VIII a 

Dosarele de 

înscriere ale 
absolvenţilor 

claselor a VIII a 
Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale solicitate de 

ISJ, MENCȘ şi alţi parteneri educaţionali. 

Permanent Director 

Secretariat 
Documente 

elaborate 

conform 

standardelor şi în 

termenele 

solicitate 
Arhivarea şi păstrarea documentelor şcolare. Confom 

term. 

legale 

Director 

Secretariat 
Arhivarea şi 

păstrarea 

documentelor 

şcolare 
Urmărirea asigurării calităţii educaţiei, a modului în care se realizează atribuţiile Conf. Director Documente 

şcolare 
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manageriale la nivelul comisiilor metodice şi fiecărui cadru didactic în parte: 

controlul parcurgerii ritmice a materiei; analiza obiectivă a nivelului de pregătire a 

elevilor, cu măsuri concrete de ameliorare a situaţiilor necorespunzătoare; controlul 

evaluării continue şi corecte a elevilor; desfăşurarea lucrărilor semestriale. 

planificarii Comisia de 

asigurare a 
calităţii 

Asistenţe la ore 

Comunicare 

şi motivare 

Consultarea părinţilor şi a elevilor în vederea repartizării orelor din CDŞ. Febuarie 

2018 
Director, 

Comisia pentru 

Curriculum, 

prof.diriginţi 

Formulare de 

opţiuni cu 

semnăturile 

elevilor, cererile 

părinţlor 

Participarea tuturor cadrelor didactice la activităţile desfăşurate de ISJ, CCD, 

MENCȘ 

în cadrul programului de formare continuă: preg. grade didactice, formatori, 

mentori, metodişti, evaluare de manuale . 

Permanent Responsabilul 

cu formarea 

continuă 

Certificate/adeveri

nţe care atestă 

participarea la 

aceste stagii 

Promovarea examenelor de grad de către toate cadrele didactice. Conform 

graficului 

de 

desfăşurare a 

gradelor 

Director 

Responsabilii 

comisiei de 

monitorizare a 

act. de 

formare 

continuă 

Atestatele de 

obţinere a gradelor 

didactice 

Organizarea comisiilor de lucru, a comisiilor metodice, a comisiilor pentru 

organizarea examenelor de admitere şi a comisiei de acordare a burselor şi a altor 

ajutoare materiale elevilor. 

Septembrie 

2017 
Director 

C.A si C.P 

 

Componenţa 

comisiilor de 

lucru în anul 

şcolar 2017/2018 

Funcţionarea 

corespunzătoare 

a comisiilor 
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II. RESURSA UMANĂ  

1. Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi eficienţa activităţii în învăţământ 

2. Consilierea directorilor şi cadrelor didactice în vederea accesului acestora la proiecte cu finanţare externă, care pot asigura şi formarea 

profesională a cadrelor didactice.  

3. Elaborarea şi prezentarea unor oferte de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar prin Casa Corpului Didactic şi 

alţi ofertanţi de formare.  

FUNCŢII 

MANAGERIALE 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESURSE 

UMANE 
RESURSE 

MATERIALE 
 

 

Proiectare şi 

organizare 

Elaborarea planului de şcolarizare în concordanţă cu strategia de 

dezvoltare şi dotarea materială a şcolii. 

Conform 

termen dat de 

ISJ DOLJ 

Director 

C.A si C.P 
Proiectul 

planului de 
şcolarizare 

Elaborarea proiectului de încadrare în conformitate cu structura planului 

de şcolarizare şi a planului cadru de învăţământ. 

Conform 

termen dat de 

ISJ DOLJ 

Director 
C.A 

Secretariat 

Corectitudinea 

proiectului de 

încadrare cu 

personal 

didactic 
cu respectarea 

legislaţiei în 

vigoare. 

Realizarea consilierii şi orientării şcolare a elevilor. Permanent Profesori 

diriginţi 
Planificarea 

orelor de 
dirigenţie/consiliere 

Crearea şi actualizarea continuă a bazei de date electronice unice pentru 

evidenţa personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 

Semestrul I 

Semestrul II 

Resurse 

umane 
Logistica, baze 

de date 

existente 

Coordonare Încadrarea personalului didactic conform planului cadru şi prevederilor 

statutului personalului didactic privind norma didactică. 

Septembrie 

2017 

Director Documente 

oficiale 

întocmite 

în conformitate 
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şi 

monitorizare 

cu metodologia 

MEN 

Repartizarea profesorilor diriginţi la clasele Septembrie 

2017 

Director 

Consiliul de 

administraţie 

Decizii ale 

consiliului de 

administraţie 

Organizarea colectivelor de catedră şi desemnarea responsabilităţilor 

catedrelor şi colectivelor pe arii curriculare 

Septembrie 

2017 

Director,C.A si 

C.P 

Funcţionarea 

eficientă a 

colectivelor de 

catedră 

Realizarea fişelor posturilor pentru personalul didactic şi nedidactic Octombrie 

2017 

Director Secretariat  

Fişele postului 

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu părinţii pe clase în vederea 

constituirii comitetelor de părinţi pe clase 

Octombrie 

2017 

Director Graficul şedinţelor 

Procese verbale 

ale şedinţelor 

Constituirea Consiliului părinţilor pe şcoală şi întâlnirea acestora în 

vederea stabilirii responsabilităţilor 

Octombrie 

2017 

Director Procesul verbal 

Revizuirea şi actualizarea Regulamentului de Ordine Interioară Septembrie 

2017 

Director si C.A Corelarea 

Regulamentului de 

Ordine Interioară 

cu ROFUIP şi cu 

hotărârile CA, CP 

Control 

şi 

evaluare 

Evaluarea anuală a personalului didactic şi nedidactic din subordine Cf. 

metodologiei 

Director Evaluarea 

anuală a 

personalului 

didactic şi 

nedidactic din 

subordine 

Întocmirea documentelor, a rapoartelor tematice curente şi speciale 

solicitate de ISJ, MENCȘ,CCD, autorităţi locale 

Permanent Director 

Secretariat 

Rapoarte, 

procese verbale 

elaborate la 

termen 

Întocmirea documentelor legale privind managementul resurselor Octombrie 

2017 
Director 

Secretariat 

Documentele 

şcolare completate 
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umane: cataloage, registre matricole, foi matricole, condici de prezenţă, 

cărţi de muncă 

şi verificate în 

conformitate cu 

legislaţia în 

vigoare 

Comunicare 

şi 

motivare 

Asigurarea cadrului instituţional pentru participarea personalului la 

procesul decizional prin colectivele de catedră, Consiliul pentru 

Curriculum, Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral 

Permanent Consiliul de 

profesori 

Procesele verbale 

de la consiliul 

profesoral şi 

consiliul de 

administraţie 

Încurajarea unei culturi organizaţionale care să stimuleze comunicarea 

deschisă 

Permanent Cadrele 

didactice 
Plan managerial 

Formarea continuă prin participarea la cursurile organizate de 

instituţiile abilitate 

Permanent Responsabilul 

comisiei de 

formare 

continuă 

Adeverinţe de 

participare la 

stagii de 

perfecţionare 

Asigurarea consilierii elevilor privind orientarea scolara si profesionala Conform 

planificării 

Director 

Diriginţi 

Parteneriate 

Aplicarea sistemului de perfectionare prin credite profesionale 

transferabile 

Permanent Responsabilul 

comisiei de 

formare 

continuă 

Legislaţie 

specifică, furnizori 

acreditaţi 
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III.RESURSE MATERIALE 

1. Modernizarea infrastructurii şcolii inclusiv prin creşterea gradului de informatizare a procesului de învăţământ (dotarea şcolii cu 

calculatoare, echipamente multimedia, soft-uri educaţionale);  

2. Reglementarea parteneriatului dintre şcoală şi administraţia publică locală în domeniul conducerii şi finanţării învăţământului. 

3.  Gestionarea şi dezvoltarea resurselor existente. 

     
Proiectare 

şi 

organizare 

Efectuarea analizei privind stadiul lucrărilor de reparaţii şi investiţii. Semestrial Director Situaţii 

Elaborarea unui plan privind asigurarea cu tipizate, cataloage, carnete de 

note, ş.a.m.d. 

Semestrul I Director Situaţii 

Procurarea rechizitelor gratuite pentru elevi la începutul anului scolar. Semestrul I Director Situaţii 

Valorificarea, actualizarea şi exploatarea bazelor de date. Permanent Director Baze de date si 

logistica 

Coordonare 

şi 

monitorizare 

Pregătirea sălilor de clasă în vederea desfăşurării procesului de 

învăţământ în bune condiţii (săli de clasă, laboratoare) 

Septembrie 

2017 
Director Pregătirea sălilor 

de clasă 

corespunzător 

standardelor în 

vederea asigurării 

calităţii în educaţie 

Asigurarea de manuale pentru elevii claselor I-VIII şi repartizarea lor 

prin biblioteca şcolară 

Septembrie 

2017 
Profesori 

diriginţi 
Existenţa 

manualelor Listele 

cu repartizarea 

manualelor pe 

clase şi elevi 

Aprovizionarea cu materiale consumabile necesare asigurării igienizării 

zilnice a spaţiilorîn care se desfăşoară activităţi. 

Permanent Director Existenţa 

materialelor 

consumabile 

Asigurarea funcţionării liniei INTERNET. Permanent Director Funcţionarea 

permanentă 
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Control şi 

evaluare 

Urmarirea alocării fondurilor dupa priorităţi in scopul asigurării 

condiţiilor material necesare. 

Conform 

calendarului 

Director Legislaţia specifică 

Comunicare      şi 

motivare 

Asigurarea participării la cursuri de management financiar şi alte 

perfectionări în domeniu pentru personalul nedidactic şididactic auxiliar. 

Anual Director Oferta de 

formare 

Argumentarea utilizării fondurilor astfel încât să se evite crearea unor 

conflicte la nivelul unităţii şcolare. 

În funcţie de 

oferte 

Director Comunicare 

instituţională 

IV.MANAGEMENT ŞCOLAR 

1. Asigurarea asistentei manageriale şi de specialitate prin inspecţia şcolară.  

2. Elaborarea proiectului planului de şcolarizare. 

3.  Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea atingerii scopurilor educaţionale stabilite. 

FUNCŢII 

MANAGERIALE 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESURSE 

UMANE 
RESURSE 

MATERIALE 
Proiectare 

şi 

organizare 

Refacerea organigramei scolii în conformitate cu modificările legislative 

din domeniu. 

Semestrul I Director Standarde 

specifice 

Elaborarea documentelor de catedră şi ale comisiilor metodice. Semestrul I Director 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Documentele 

elaborate 

Asigurarea resurselor umane şi materiale necesare desfăşurării 

activităţii. 

Septembrie 

2017 

Director, 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Proiectul de 

dezvoltare 

Numirea diriginților la clase. Septembrie 

2017 

Consiliul de 

administraţie 
ROFUIP 

Numirea echipei de întocmire a orarului şcolii, verificarea şi aprobarea Septembrie Consiliul de Logistica 
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acestuia de către director. 2017 administraţie 

Numirea şefilor de catedră şi de comisii metodice, ai compartimentelor 

funcţionale, ai comisiilor şi colectivelor pe domenii. 

Septembrie 

2017 
Consiliul de 
administraţie 

ROFUIP 

Monitorizarea participării cadrelor didactice la consfătuiri pentru 

informarea acestora în scopul aplicării legislaţiei în vigoare, pentru 

cunoaşterea documentelor manageriale la nivelul catedrei de specialitate. 

Conform 

calendarului 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Legislaţie 

Coordonare 

şi 

Monitorizare 

Transmiterea modificărilor survenite în încadrarea cu personal imediat 

către ISJ DOLJ. 

Semestrul I 

Semestrul II 

Director Logistică 

Realizarea unor întâlniri – dezbateri – cu responsabilii comisiilor 

metodice şi cadrele didactice. 

Semestrul I 

Semestrul II 
Director Grafice de acţiuni 

şi logistică 

Asigurarea menţinerii condiţiilor igienico - sanitare in unitate. Permanent Director Materiale 

Control 

şi 

Evaluare 

Întocmirea graficului activităţii de îndrumare şi control. La început de 

semestru 
Director Documentul 

Elaborarea măsurilor în vederea remedierii deficienţelor constatate cu 

prilejul controlului. 

Lunar Director Graficul activităţii 

de îndrumare şi 

control 

Comunicare 

şi 

motivare 

Stimularea cadrelor didactice cu o activitate profesională şi o activitate 

deosebită şi recomandarea acestora pentru implicarea în diferite 

activităţi şi premierea lor. 

Semesrtul I 

Semestrul II 

C.A Reglementări 

legale 

Prelucrarea actelor normative la nivelul conducerii unităţii şcolare. Semesrtul I 

Semestrul II 

Director Reglementări 

legale 

Promovarea colaborării în cadrul echipelor de lucru, acordarea de atenţie 

opiniilor colegilor de echipă, ţinând seama de observaţiile lor. 

Pe parcursul 

anului 

Şefii comisiilor 

de lucru 

Metodologii 
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 V.PARTENERIATE ŞI PROGRAME 

1. Coordonarea şi organizarea proiectelor de parteneriat. 

2.  Colaborarea cu instituţii guvernamentale abilitate în delurarea de proiecte şi programe comune.  

3. Crearea condiţiilor necesare încheierii de parteneriate între Scoala Gimnaziala Podari şi comunitatea locală, organizaţii non-

guvernamentale, companii etc. 

 

FUNCŢII 

MANAGERIALE 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESURSE 

UMANE 
RESURSE 

MATERIALE 
Proiectare 

şi 

organizare 

Coordonarea şi evaluarea derulării proiectelor de parteneriat. Permanent Director/Cadrele 

didactice 

Proiecte şi rapoarte 

de colaborare 

Planificarea colaborării şcolii cu poliţia, pompierii, instituţii 

culturale, agenţi economici. 

Semestrul I Director Legislaţie specifică 

Realizarea proiectelor în parteneriat şcoalăcomunitate în folosul 

ambelor părţi. 

Semestrul I 

Semestrul II 

Director/Consilier 

educativ 

Legislaţie şi 

comunicare 
 

Colaborarea cu alte instituţii, asociaţii, organizaţii 

nonguvernamentale în domeniulactivităţii educative şi extrascolare. 

Conform 

calendarului 

Consilier educativ Calendar activităţi 

Procurarea de materiale informative privind oportunităţile încheierii 

de diverse parteneriate. 

Permanent Director Logistica 

Coordonare 

şi 

monitorizare 

Colaborarea cu ISJ în iniţierea, derularea şi proiectelor şcolare. Permanent Director Programele 

existente 

Colaborarea cu Primăria pentru finanţarea şi derularea proiectelor 

iniţiate şi / sau a altora noi. 

Permanent Director Programele 

existente 

Colabolarea cu sindicatele in vederea respectării legislaţiei muncii. Permanent Consiliu de 

administraţie/Sindicat 

Legislaţia 

specifică 
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Control   şi 

evaluare 

Elabolarea către ISJ a rapoartelor privind activitatea unităţii în 

domeniul proiectelor şi programelor, acestea urmând a fi aduse la 

cunoştinţa parinţilor şi elevilor unităţii. 

Conform 

calendarului 

Director/Consilier 

educativ 

Legislaţia 

specifică 

Comunicare 

şi 

motivare 

Identificarea şi valorificarea eficientă a resurselor comunităţii. Semestrul I 

Semestrul II 

Director/Consilier 

educativ 
Planuri de 

colaborare 

Stimularea colectivelor de părinţi şi a consiliului reprezentativ al 

părinţilor în rezolvarea problemelor şcolii. 

Semestrul I 

Semestrul II 
Director/Consilier 

educativ 
Planuri de 

colaborare 

Participarea la activităţile extracurriculare înscrise în calendarul 

M.E.N.C.Ș pentru anul şcolar 2016/2017. 

Conform 

calendarului 

Director/Consilier 

educativ 
Conform 
specificărilor 
M.E.N. 

Rezolvarea amiabilă a eventualelor conflicte între şcoală şi 

comunitate. 

Semestrul I 

Semestrul II 
Director/Consilier 

educativ 

Comunicare 

instituţională 
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VI.DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI RELAŢII COMUNITARE 

1. Intensificarea colaborării şcolii cu instituţiile abilitate ale statului (Primăria, Direcţia de Sănătate Publică,Poliţia), cu ONG-urile care 

acţionează în mediul educaţional şi au acordul M.E.N.C.Ș, cu asociaţii ale minorităţilor, în vederea asigurării unui mediu şcolar atractiv. 

2. Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale, comunitare. 

3.  Promovarea imaginii şcolii.  

4. Prezentarea unor exemple de bună practică cu sprijinul participanţilor la proiecte încheiate cu succes. 

 

FUNCŢII 

MANAGERIALE 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESURSE 

UMANE 
RESURSE 

MATERIALE 
Proiectare 

şi 

organizare 

Elaborarea programului de inspecţii şi interasistenţe şi valorificarea 

fişelor de evaluare a activităţii didactice. 

Octombrie 

2017 
Director 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Graficul de 

asistenţe 

Planul de activităţi 

al 

comisiilor 

metodice 
Fişe de evaluare 

Elaborarea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2018 – 2019. Mai 

2018 
Director 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Participarea la 

târgul de oferte 
educaţionale 

Oferta educaţională 

a şcolii 
Elaborarea şi coordonarea aplicării procedurilor şi activităţilor de 

evaluare şi asigurare a calităţii. 

Noiembrie 

2017 

CEAC Baza de date şi 

informaţii 

privind calitatea 

serviciilor 
educaţionale 

furnizate 
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Coordonare 

şi 

monitorizare 

Instruirea TIC a tuturor cadrelor didactice . Octombrie 

2017 
Director, 

Responsabilii 

comisiei 

metodice 

Atestare TIC a 

tuturor cadrelor 

didactice , 

 

Desfăşurarea activităţilor metodice prin organizarea de activităţi 

demonstrative în cadrul catedrelor, editarea de materiale metodice şi de 

specialitate. 

Permanent Responsabilii 

comisiei 

metodice 

Planurile de 

activitate 

ale comisiei 

metodice, 

Materiale 

elaborate de 

cadrele 

didactice 

Elaborarea unor programe speciale de stimulare a elevilor cu 

performanţe în vederea participării la concursuri şcolare şi 

extracurriculare de educare a comportamentului civilizat, de întărire a 

ordinii şi disciplinei de editare a unor reviste şcolare. 

Permanent Profesorii care 

realizează 

activităţi de 

perfecţionare 

Graficul şedinţelor 

de pregătire 

si materialele 

realizate pentru 
pregătirea 

suplimentară a 

elevilor, Revistele 

şcolare 
Elaborarea planurilor strategice privind măsurile de îmbunătăţire a 

calităţii. 

Semestrul I CEAC Raport de 

autoevaluare 
instituţională 

Organizarea sedinţelor lectorate cu părinţii, dezbateri pentru prezentarea 

noii legislaţii din domeniul învăţământului. 

Permanent 

cf. graficului  

Director 
Responsabili de 

comisii metodice 

Diseminarea 

corectă a tuturor 

informaţiilor 

privind legislaţia 

şcolară 
Popularizarea rezultatelor obţinute de elevii şcolii la examene, 

olimpiade, concursuri interjudeţene şi extracurriculare. 

Permanent Director 

 

Raportul privind 

starea calităţii 

procesului de 

instruire şi 

educare 
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Control 

şi 

evaluare 

Analiza activităţii desfăşurate în şcoală, pe comisii metodice şi în 

Consiliul de Admnistraţie 

Periodic Director 
Responsabili de 

comisii metodice 

Plan de măsuri 

eficiente 

Elaborarea listelor cu criterii de evaluare pentru unităţile şcolare, cadre 

didactice şi concursuri şcolare. 

Semestrul II Responsabili de 

comisii metodice 
Criterii de 

evaluare 

adaptate 
unităţii noastre 

şcolare 

Comunicare 

şi 

motivare 

Asigurarea condiţiilor pentru cei ce doresc obţinerea participării la 

diverse cursuri de formare 

În funcţie de 

solicitări 
Director Cereri de 

înscriere 

Invitarea reprezentanţilor comunităţii locale la activităţile festive ale 

şcolii –deschiderea anului şcolar, ziua şcolii, serbări şcolare. 

Ocazional Director Invitaţii speciale 

pentru 

reprezentanţii 

comunităţii 

locale 

Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a conflictelor cu 

reprezentanţii autorităţilor locale şi cu cei ai furnizărilor de servicii . 

Permanent Director Comunicare 

eficientă cu 

autorităţile locale şi 

furnizorii 

de servicii 

DOCUMENTE CARE VOR FI ÎNTOCMITE PE BAZA PREZENTULUI PLAN MANAGERIAL 

 Tematica şi graficul Consiliului de Administraţie 

 Tematica şi graficul Consiliului Profesoral 

 Planurile manageriale ale comisiilor 

 Graficul de asistenţe 

 Activităţile extraşcolare 

 Activitatea de formare şi perfecţionare  

                                                                                                                                                 Director  

prof. Marilena ANDREESCU 


