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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION IRIMESCU” FĂLTICENI 

 

Str. Nicolae Beldiceanu Nr.23, cod poştal:725200   telefon/fax + 40 0230 / 540561 

E-mail : scoala2falticeni@yahoo.com / www.scoalaionirimescu.ro 

  CUI:18252337 

 

       Nr.              /  

 

PLAN  MANAGERIAL 
AN ȘCOLAR 2017-2018 

 
 

 

     I.  CONTEXT  EUROPEAN :  

          În 2009, au fost stabilite patru obiective comune la nivelul UE, pentru a face față, până în 2020, provocărilor cu care se confruntă sistemele 

de educație și formare: 

 realizarea în practică a învățării de-a lungul vieții și a mobilității 

 îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării 

 promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active 

 stimularea creativității și inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educație și de formare. 

   CONTEXT NAȚIONAL :  

mailto:scoala2falticeni@yahoo.com
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/mobility-cbc_en
http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism/rethinking-education_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/social-inclusion_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/entrepreneurship_en
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         Strategia de dezvoltare a învățământului în România urmărește asigurarea dezvoltării durabile a sistemului educaţional în vederea formării 

unei personalităţi integre, active, sociale şi creative – factori principali ai dezvoltării umane şi ai progresului social-economic al ţării; 

sporirea accesului la educație de calitate pentru toți copiii , prin asigurarea unui mediu școlar prietenos și protectiv și prin consultarea elevilor și 

părinților în procesul de luare  a deciziilor; 

 

  PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ  

      PDI este documentul care reflectă personalitatea unității de învățământ..  Școala Gimnazială ”Ion Irimescu” Fălticeni își propune creșterea an 

de an a calității procesului instructiv-educativ, astfel încât să devină un reper în cadrul comunității locale.  

 

II.  CADRU  LEGISLATIV  

 

 Legea 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale 

 Legea 53/2003 – Codul muncii actualizat 2017 

 Ordinul nr. 5079/31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar; 

 Ordinul nr. 3382/22.02.2017 privind structura anului școlar 2017-2018; 

 Legea 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Ordinul nr. 5530/5.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare; 

 Ordinul nr. 5547/6.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

 Ordinul nr. 5555/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea centrelor județene/al municipiului 

București de resurse şi asistenţă educațională; 

 Ordinul  nr. 5574/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și 

tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă; 

 Ordinul nr. 6141/1.11.2011 privind aprobarea structurii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii pentru finanţarea 

învăţământului preuniversitar; 

 Ordinul nr. 3654/29.03.2012 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale 

- clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, 

ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a; 

 Ordinul nr. 5564/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a 

programelor de formare oferite de aceștia; 

 Ordinul nr. 5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din învăţământul preuniversitar; 

 Ordinul nr. 4247/21.06.2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor; 

 Ordinul nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a 

Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare; 

 Ordinul nr. 3060/3.02.2014 privind aprobarea Condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp 

liber în sistemul de  învățământ  preuniversitar; 
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 Ordinul nr. 4619/2014 privindaprobareaMetodologiei cadru de organizareșifuncționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar; 

 Ordinulnr. 3393/28.02.2017 privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial; 

 Ordinul nr. 3623/11.04.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și 

directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar ; 

 Ordinul nr. 3247/14.02.2017 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul 

şcolar 2017-2018; 

 Ordinul nr. 4371/13.07.2017 privind aprobarea Metodologiei privind Managementul Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din 

România ( SIIIR ) pentru activităţile din învăţământul preuniversitar; 

 Ordinul nr. 4814/31.08.2017 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a examenului national de definitivare în 

învăţământ; 

  Ordinul nr. 4793/31.08.2017 privind Organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-

2018 ; 

 Ordinul 4787/30.08.2017 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a 

în anul școlar 2017-2018; 

 Ordinul nr. 4797/31.08.2017 privind Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 

2018-2019; 

 Ordinul nr. 5061/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea omologării utilizării mijloacelor de învățământ în 

învățământul preuniversitar; 

 Ordinul nr. 5066/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de 

învățământ preuniversitar; 

 

III. ARGUMENT 

       Planul managerial al Şcolii Gimnaziale “ Ion Irimescu”  Fălticeni , pentru anul şcolar  2017 – 2018 este parte integrantă a strategiei de 

dezvoltare a învăţământului românesc în context european. Şcoala Gimnazială “Ion Irimescu” Fălticeni, respectiv cadrele didactice şi beneficiarii 

direcţi ai sistemului de învăţământ, elevii, promovează politicile publice destinate implementării unei noi viziuni asupra educaţiei, având ca 

dimensiuni principale îmbunătăţirea calităţii şi a eficacităţii sistemului de educaţie şi formare , facilitarea accesului tuturor la educaţie şi formare. 

Echipa managerială are drept prioritate atragerea elevilor spre studiu, dezvoltarea unei gândiri creative a acestora, prin asigurarea calităţii 

procesului instructiv – educativ, în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului românesc în Uniunea Europeană. 

 
 

 

 

 



4 
 

IV. ANALIZA SWOT 

 

Diagnoza mediului intern 

A. Curriculum 

PUNCTE TARI 

 Şcoala dispune de documente curriculare oficiale: planuri-

cadru, programe şcolare, metodologii de aplicare a programelor, 

ghiduri şi standarde de evaluare. 

 Curriculum la decizia şcolii diversificat, care ţine cont  de 

dorinţele elevilor, de baza materială şi de  încadrare; 

 Preocupări în direcţia predării cunoştinţelor prin introducerea 

softului educaţional; 

 Surse informaţionale bogate: manuale, auxiliare didactice, 

bibliotecă, internet, televiziune prin cablu; 

 Existenţa coeziunii de grup la nivelul organizaţiei şcolare; 

 Activități trandisciplinare regăsite în pratica educațională; 

 Atenție sporită acordată laturii formativ- educative a 

procesului didactic; 

 Școala dispune de cadre didactice care au urmat cursuri de 

formare pe curriculum;  

 

    PUNCTE SLABE 

 Şcoala nu dispune de auxiliare didactice şi de o bază 

materială corespunzătoare pentru elevii cu CES; 

 Participarea redusă a părinţilor în activităţile şcolii; 

 Școala nu dispune de suficiente  programe de educaţie 

diferenţiată. 

 

OPORTUNITĂŢI 

 Majoritatea părinţilor colaborează cu cadrele didactice în 

vederea procurării de auxiliare; 

AMENINŢĂRI 

 Nu toţi elevii au posibilitatea să-şi procure auxiliare 

şcolare; 
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 Oferta mare de auxiliare didactice permite o selecţie riguroasă 

în vederea achiziţionării; 

 Creşterea exigenţei părinţilor faţă de serviciile pe care le 

oferă şcoala, disponibilitatea acestora la colaborare; 

 Interesul în creştere al elevilor faţă de tehnologia informaţiei; 

 Profesionalizarea carierei prin organizarea în şcoală a 

activităţilor metodice care facilitează dobândirea competenţelor 

personale şi sociale. 

 

 Existenţa unor necorelaţii între programele şcolare de 

la învăţământul primar cu cele de la învăţământul 

gimnazial; 

 Starea fizică precară a manualelor la unele obiecte. 

 Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor 

solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor. Numarul insuficient 

de sali. 

 

 

B. Resurse umane 

PUNCTE  TARI 

 Personal didactic titular calificat, majoritatea cu gradul 

didactic I; 

 Atmosferă destinsă de încredere reciprocă; 

 Bună cultură organizațională caracterizată prin păstrarea 

tradițiilor specifice; 

 Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor 

didactice, există comisii constituite pe diverse probleme precum şi o 

bună coordonare a acestora; 

 Participarea unui număr mare de cadre didactice la cursuri de 

formare continuă; 

 Respectarea criteriului continuităţii pe post şi la clasă, 

inclusiv pentru cadrele didactice suplinitoare, acolo unde este posibil; 

PUNCTE SLABE 

 Conservatorism în utilizarea metodelor activ-

participative de predare-învăţare-evaluare la ciclul gimnazial; 

 Valorificarea insuficientă a datelor obţinute în urma 

monitorizării şi controlului activităţii didactice; 

 Activităţi metodice, mai ales cele la consiliere şi 

orientare, cu accent pe urmărirea aspectelor de ordin teoretic 

şi axate mai puţin pe exemple de bună practică; 

 Nu toate cadrele didactice care au participat la cursuri 

de perfecţionare aplică la clasă metodele şi tehnicile însuşite; 

 Implicare redusă a unor cadre didactice în organizarea 

activităţilor extraşcolare şi în actul decizional şi educaţional; 
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 Personal didactic auxiliar bine pregatit la toate 

compartimentele; 

 Personal nedidactic conştiincios şi disciplinat; 

 Elevi dotaţi pentru activitatea de performanţă; 

 Unele cadre didactice au abilităţi în domeniul IT şi preocupări 

pentru predarea lecţiilor asistată pe calculator. 

OPORTUNITĂŢI 

 Legislaţia muncii permite angajarea de către şcoală a 

personalului calificat pentru compartimentele deficitare; 

 Părinţi care solicită şi manifestă interes pentru o pregătire de 

calitate; 

 Număr mare de solicitări de înmatriculare din alte sectoare ale 

municipiului; 

 Alocarea unei sume importante de la bugetul de stat pentru 

formarea continuă a cadrelor didactice.  

 Valorificarea tradiției locale prin mijloace moderne de predare- 

învățare, pentru a forma tineri europeni competitivi; 

 Atragerea elevilor prin măsuri de 

popularizare a rezultatelor şcolii; 

 Programe de pregătire specială pentru 

olimpiade şi concursuri pentru elevii capabili 

de performanţă şcolară; 

 Sprijinirea elevilor provenind din medii 

sociale defavorizate prin programe 

AMENINŢĂRI 

 Fluctuaţia personalului didactic suplinitor; 

 Creşterea numărului de elevi proveniţi din familii 

monoparentale sau din familii emigrate în ţările europene; 

 Lipsa de timp a părinţilor conduce la o slabă implicare a 

familiei în viaţa elevilor. 

 Tendința generală a elevilor de a nu mai citi; 

 Tendința generală a elevilor de a învăța mai puțin, de a 

obține note bune cu efort minim; 

 Statutul social marginalizat al cadrelor didactice; 

 Inexistenta unei legislaţii coerente pentru 

asigurarea unei reale autonomii a şcolii; 

 Deteriorarea mediului socio-economic, 

familial; diminuarea interesului / capacităţii 

familiei de a susţine pregătirea şcolară a 

copiilor; 

 Motivarea/stimularea slabă a cadrelor 

didactice prin politicile salariale curente; 
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guvernamentale; 

 Posibilitatea accesării de fonduri europene 

pentru formare profesională a elevilor şi profesorilor; 

 Participarea la programe şi proiecte locale 

şi naţionale; 

 

 Activitatea birocratică prin întocmiri de 

situaţii, rapoarte, statistici etc. în ritm alert; 

 

 

 

 

C. Resurse marteriale  

PUNCTE TARI 

 Şcoala dispune de un local nou, spaţios, amenajat cu toate 

utilităţile necesare; 

 Şcoala deţine autorizaţie de funcţionare; 

 Baza materială bună în continuă modernizare; 

 Existenţa sălii de sport, o bună oportunitate pentru desfăşurarea 

în condiţii optime a orelor de educaţie fizică şi sport, dar şi pentru 

performanţă şi participarea la  concursuri sportive; 

 Existența unui cabinet de asistență psihopedagogică; 

 Realizarea de venituri extrabugetare din închirieri de spaţii, 

donaţii şi sponsorizări; 

 Şcoala dispune de o bază didactică bună, înnoita permanent prin 

eforturi proprii, de manuale, auxiliare didactice; 

 Conectarea la Internet şi la televiziune prin cablu; 

 Menţinerea stării de funcţionare prin activităţi de întreţinere şi 

reparaţii periodice. 

PUNCTE SLABE 

 Unele cadre didactice nu îşi asumă responsabilitatea 

gestionării şi întreţinerii bunurilor din sala de clasă; 

 Lipsa unui proiect cu finanţare externă; 

 Utilizarea incorectă a utilităţilor de către elevi; 

 Insuficienta dotare tehnică a unor laboratoare și săli de 

clasă; 

 Absența sălii de lectură aferentă bibliotecii; 

 Programul de studiu în două schimburi; 

 Numărul mic al agenților economici prosperi care să fie 

interesați în sprijinirea școlii. 
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OPORTUNITĂŢI 

 Descentralizarea finanţării şi autonomia instituţională  permit o 

gestionare mai eficientă a fondurilor; 

 Sprijin din partea Asociației de  Părinţi pentru rezolvarea 

problemelor materiale curente;  

 Alocarea de către Primărie a fondurilor financiare necesare în 

vederea asigurării de condiţii materiale decente; 

 Programe naţionale de dotări cu material didactic pentru 

laboratoare şi sala de sport şi cu carte şcolară pentru bibliotecă. 

 Stimularea personalului didactic în scopul elaborării de proiecte cu 

finanțare externă; 

 

AMENINŢĂRI 

 Fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valutele de 

referinţă afectează contractile de achiziţii pe termen mediu si 

lung; 

 Fonduri insuficiente pentru dezvoltarea infrastructurii 

instituționale. 

 

D. Relaţii comunitare şi de parteneriat 

PUNCTE TARI 

 Colaborarea cu Primăria, Poliţia municipului, Detaşamentul de 

pompieri, Unitatea Militară de Jandarmi, Protopopiatul Fălticeni; 

 Colaborare cu Biblioteca „Eugen Lovinescu”; 

 Relaţii de parteneriat cu Asociația de Părinți; 

  

PUNCTE SLABE 

 Număr mic de proiecte de parteneriat cu şcoli din ţară şi din 

străinătate; 

 Număr redus de activități dedicate combaterii violenței în 

mediul școlar; 

 Existența unui număr mare de elevi nesuprevegheați, părinții 

fiind plecați în străinătate; 

 Insuficienta colaborare a părinților cu școala. 
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OPORTUNITĂŢI 

 Paletă largă de oferte pentru proiectele de parteneriat; 

 Asistenţă de specialitate în realizarea de proiecte de parteneriat; 

 Lobby din partea părinţilor privind realizările şi performanţele 

şcolii; 

 Deschiderea spre colaborare a instituţiilor şi organizaţiilor din 

comunitatea locală; 

 Încrederea comunității locale în calitatea procesului de învățământ 

desfășurat în această unitate școlară; 

 Posibilitatea organizării unui număr mai mare de activități 

extrașcolare; 

 Folosirea site-ului școlii ca mijloc de informare cu privire la oferta 

școlară. 

 

AMENINŢĂRI 

 Timpul limitat al părinţilor conduce la o slabă implicare a 

acestora în viaţa şcolii; 

 Perceperea eronată de către o parte a comunităţii a 

problematicii  vaste din activitatea şcolii. 

 Existența unui mediu negativ al educației informale , care 

promovează valori contrare celor ale școlii; 

 Sporul demografic negativ cu implicații în dimensionarea 

rețelei școlare și a încadrării personalului didactic. 

 

 

 

V. VIZIUNEA ȘCOLII 

Școala Gimnazială  ”Ion Irimescu” este locul unde elevul este văzut ca viitor cetățean european aflat în centrul tuturor activităților derulate aici. 

Printr- o asociere armonioasă a valorilor tradiționale cu tendințele moderne ale societății europene , elevului îi vor fi puse în valoare aptitudinile 

individuale prin folosirea adecvată a tuturor resurselor pentru a garanta un viitor sigur pentru fiecare. 

  

VI. MISIUNEA 

 . 

 Școala Gimnazială „Ion Irimescu”, prin activitățile școlare și extrașcolare desfășurate vine în sprijinul elevilor nu doar cu un 

sumum de informații, ci mai ales cu  formarea competențelor cheie. Ne propunem să le cultivăm elevilor noștri capacitatea de a învăța, de a se 

autoinstrui, de a se autodepăși pentru a aborda oricând un domeniu nou și de a se adapta exigențelor lui.  

Rezumând: „Să învățăm împreună pentru a trăi într-o lume mai buna!” 
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VII. DIRECȚII DE ACȚIUNE PENTRU PRIORITĂȚILE STRATEGICE 

Cooperare: să realizăm lucruri mai bune împreună: elevi, cadre didactice, părinţi, personalul şcolii, comunitate; 

Autonomie: să acţionăm şi să luăm decizii în mod autonom, să avem iniţiative, să ne formăm un stil de viaţă eficient. 

Eficiență: să ne înbunătăţim continuu munca pe care o desfăşurăm, să nu facem risipă de timp, energie, material, bani, ş.a. 

Responsabilitate: să ducem la îndeplinire atribuţiile care ne revin, să ne asumăm răspunderea 

Integritate: să avem puterea  de a spune întotdeauna adevărul, să acţionăm onest în gând şi în faptă. 

Colegialitate şi generozitate: să creăm împreună un climat de siguranţă şi încredere reciprocă, de întrajutorare şi compasiune pentru depăşirea 

momentelor dificile din viaţă, de simpatie şi sprijin moral; să nu fim indiferenţi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

 

 

VIII. PRIORITĂȚILE STRATEGICE 

 

             Din corelarea punctelor slabe cu ameninţările rezultă următoarele priorităţi strategice:  

1. Îmbunătățirea calității educației prin formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și modernizarea actului didactic;  

2. Funcţionarea eficientă a sistemului de management prin  eficientizarea activităţii comisiilor metodice și a  comisiilor de lucru   

3.  Creșterea confortului și a siguranței în școală prin modernizarea bazei didactico-materiale în acord cu standardele demersurilor curriculare 

4.  Extinderea ofertei educaționale prin raportare la nevoile de dezvoltare personală a elevilor; 

5. Promovarea imaginii și creșterea prestigiului școlii prin rezultate deosebite la concursuri și olimpiade școlare 

 

        În anul şcolar 2017-2018 ne propunem să continuăm structurarea activităţii manageriale cu implicarea 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 generală. Şefii de catedre şi de departamente 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 

activităţile specifice propuse, adaptate domeniului căruia îi aparţin. Planurile manageriale ale catedrelor şi comisiilor vor reflecta prin activităţi 

concrete aceste obiective. 
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PROGRAME DE DEZVOLTARE 

Nr. Crt. Domeniul funcţional Obiective propuse 2017/ 

2018 

1.  CURRRICULUM ŞI VIAŢA 

ŞCOLARĂ 

Elaborarea programelor pentru disciplinele opţionale alese de elevi;  

X 

Proiectarea activităţilor extracurriculare şi cuprinderea tuturor elevilor 

într-o formă de activitate nonformală. 
 

X 

2.  RESURSE UMANE Participarea cadrelor didactice  la programe de formare; X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare şi asigurarea 

educaţiei de bază pentru toţi elevii; 

Implicarea cadrelor didactice în activităţi de cercetare pedagogică în 

vederea elaborării de materiale metodice şi instrumente de activitate 

didactică (fişe, teste); 

Perfecţionarea cadrelor didactice în utilizarea calculatorului şi 

creşterea numărului de lecţii în AEL. 

3.  RESURSE MATERIALE ŞI 

FINANCIARE 

Asigurarea condiţiilor materiale optime pentru desfăşurarea procesului 

instructiv-educativ; 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Asigurarea finanţării pentru activităţi de întreţinere şi dezvoltare a 

patrimoniului; 

Procurarea de fonduri extrabugetare pentru achiziţionarea de materiale 

şi pentru acordarea de stimulente materiale şi premii pentru 

performanţe şcolare şi didactice. 

Gestionarea de către învăţători, diriginţi şi comitetele de părinţi ale 

claselor a patrimoniului din sălile de clasă; 

Obţinerea de sponzorizări în vederea asigurării continuităţii revistei 

şcolii. 

4.  RELAŢII COMUNITARE Întărirea relaţiilor comunitare şi realizarea de proiecte de parteneriat 

cu alte instituţii de învăţământ 
 

X 

           X 

X 

 

             X 

Identificarea şi atragerea de noi fonduri extrabugetare 

Atragerea de fonduri pentru continuarea apariţiei revistei şcolii 

„Vreme trece, vreme vine...” 

Realizarea de campanii de strângere de fonduri în parteneriat cu 
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Asociația de părinți. 

 

 
  

 

DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU PRIORITĂȚILE STRATEGICE 
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

PRIORITATE STRATEGICĂ I - Îmbunătățirea calității educației prin formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar, 

nedidactic și modernizarea actului didactic; 

Opțiuni 

strategice 

Resurse 

strategice 

Direcții de acțiune Rezultate 

1. Stimularea activităţii de cer-

cetare ştiinţifică şi pedagogică a 

cadrelor didactice; 

 2. Transformarea procesului în- 

văţării într-unul activ, antrenant 

şi atractiv pentru elevi.  

3. Schimb de experienţă prin 

interasistenţe la orele de curs şi 

cele educative cu focalizare pe 

predare interactivă, căi de 

individualizare a învăţării. 

 4. Dotarea cu mijloace de învă-

țământ și cu auxiliare curricu-

lare aprobate de M.E.N. , 

extinderea fondului de carte al 

bibliotecii, dotarea cu 

tehnologie modernă. 

- Resurse umane bine 

formate din punct de 

vedere profesional cu 

rezultate bune în 

procesul de învăţare-

predare). 

 - Posibilităţi de formare 

prin programe de 

formare continuă;  

-Mijloace didactice mo-

derne:  PC-uri, lap-

topuri,  videoproiectoa-

re,  

- Laboratoare şi 

cabinete moderne, bine 

dotate 

- Valorificarea în practică a competenţelor de pre-

dare a cadrelor didactice, centrate pe dezvoltarea 

de competenţe cheie, dobândite în urma 

programelor de formare continuă;  

 - Promovarea CDȘ axat pe formarea şi dez-

voltarea competenţelor digitale şi de comunicare 

în limba română, limbi străine, de matematică, 

ştiinţe şi tehnologii;  

- Pregătirea cadrelor didactice pentru descen-

tralizarea curriculumului în vederea realizării unor 

planuri de învăţare individuală pentru fiecare elev, 

bazate pe dezvoltarea de competenţe, prin 

activităţi de aprofundare, diferenţiere etc.  

- Realizarea evaluării iniţiale şi finale a elevilor şi 

valorificarea rezultatelor acestora  

- Prelucrarea metodologiilor şi programelor pentru 

examenele naţionale;  

- Diversificarea ofertei educaţionale prin elabo-

- proces educaţional de calitate şi 

eficient, centrat pe competenţe şi 

pe nevoile educaţionale reale ale 

elevului;  

- oferta educaţionala diversificată, 

modernă, atractivă şi relevantă; 

 - performanţă, rezultate bune la 

învăţătură, examene;  

- creşterea procentului de 

promovabilitate la examenul de 

evaluare națională; 

 - rezultate la faza locală și 

judeţeană a olimpiadelor și 

concursurilor şcolare; 

 - creșterea numărului de mijloace 

didactice moderne. 
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rarea CDȘ transdiciplinar;  

- Act didactic de calitate prin utilizarea metodelor 

didactice moderne şi generalizarea mijloacelor 

TIC la toate disciplinele 

 

 

PRIORITATE STRATEGICĂ II - Funcţionarea eficientă a sistemului de management prin  eficientizarea activităţii 

comisiilor metodice și a  comisiilor de lucru  ; 

 

Opțiuni strategice Resurse 

strategice 

Direcții de acțiune Rezultate 

 

1. Construirea şi aplicarea unui 

management inovator, care să 

presupună manifestarea unui 

comportament organizaţional 

activ şi creativ, prin mobilizarea 

şi utilizarea eficientă a 

resurselor organizaţionale. 

 

 

2. Exprimarea la nivel organi-

zaţional de noi competenţe şi 

atitudini, ce constau în 

promovarea creativităţii şi a 

iniţiativei, a spiritului de echipă 

şi a modelelor competitive. 

 

3.Dezvoltarea unui climat de 

încredere - condiţie esenţială 

pentru eficienţa muncii în 

 

 

 

Colaborare eficientă şi 

bazată pe parteneriat 

 

 

 

 

 

- Cadre didactice care 

dovedesc potențial și 

disponibilitate; 

 

- Proiectarea documentelor manageriale, plecând 

de la nevoile şcolii şi ale comunităţii dar și prin 

valorificarea resurselor existente 

 

 

- Implementarea reformei manageriale în toate 

domeniile majore pe baza valorilor promovate de 

şcoală, a unui sistem flexibil de circulaţie a 

informaţiei şi unei mari deschideri spre co-

laborarea cu partenerii educaţionali 

 

 

- Atribuirea de responsabilități și sarcini echi-

librate; - delegarea de atribuții; - constituirea 

echipelor de lucru; - motivarea personalului 

 

- Delegarea responsabilităţilor în cadrul echipei 

manageriale avându-se în vedere criteriile de 

competenţă profesională şi managerială, precum şi 

 

 

- Documente manageriale și 

strategii de lucru corect elaborate 

pentru fiecare departament 

(management, resurse umane, 

curriculare/comisii metodice, 

comisii de lucru , CEAC, Comisia 

de Control Intern, secretariat, 

contabilitate, nedidactic) 

 

- Valorificarea mai eficientă a 

resurselor umane şi materiale în 

vederea obţinerii de rezultate şi 

mai bune printr-um management 

de calitate; 
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echipă. 

 

 

principiul lucrului în echipă; 

 

 

 

PRIORITATE  STRATEGICĂ III - Creșterea confortului și a siguranței în școală prin modernizarea bazei didactico-

materiale în acord cu standardele demersurilor curriculare; 

 

Opțiuni strategice Resurse 

strategice 

Direcții de acțiune Rezultate 

 

 

1. Dotarea sălilor de clasă din 

ciclul gimnazial și a 

laboratoarelor cu mobilier și 

aparatură audio-video 

 

 

2. Sporirea siguranței elevilor 

prin eficientizarea activității 

personalului de pază și a 

accesului în unitate.  

 

 

3. Îmbunătățirea bazei 

materiale existente prin 

continuarea demersurilor 

pentru finalizarea lucrărilor 

de reabilitare a școlii.  

 
 

 

 

- Resurse umane 

specializate 

  

- Dotare materială şi 

tehnologică bună 

calitativ  

 

- Colaborare eficientă şi 

bazată pe parteneriat - 
cu autorităţile publice 

locale  

 

-  Dorință de colaborare 

și cooperare  

 

- Inventarierea tuturor lucrărilor necesare 

reamenajării şi modernizării spaţiilor şcolare şi 

spaţiilor auxiliare  

 

- Inventarierea tuturor dotărilor existente la nivelul 

unităţii şcolare  

 

- elaborarea unei proceduri în ceea ce privește 

accesul persoanelor străine în școală 

 

- Stabilirea fondurilor necesare şi a surselor de 

obţinere (bugetul Primăriei Fălticeni) 

 

- Accesarea fondurilor, aplicarea la proiecte  

 

- Reducerea numărului de  

conflicte /stări tensionate  

 

- Noi parteneriate educaţionale cu 

instituții și firme specializate;  

 

- Asigurarea unui climat de 

confort și siguranță în unitatea de 

învățământ.  

 

- Dotarea cu calculatoare și 

videoproiectoare 

 

- Mobilier școlar adecvat unei 

bune desfășurări a activității.  

 

- Implicarea Consiliului Local  în 

identificarea de noi surse de 

finanțare. 
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PRIORITATE STRATEGICĂ IV - Extinderea ofertei educaționale prin raportare la nevoile de dezvoltare personală a 

elevilor;; 

 

Opțiuni strategice Resurse 

strategice 

Direcții de acțiune Rezultate 

 

1. Adaptarea curriculumului 

şcolar la cerinţele comunităţii 

locale şi a nevoilor de 

dezvoltare personală a elevilor  

 

 

 

2. Aplicarea unor strategii de 

învățare diferențiată pentru 

elevii cu cerințe educaționale 

speciale și pentru cei cu nivel 

intelectual mai scăzut (dar nu cu 

dosar de CES) 

 

 

3. Valorificarea elevilor capabili 

de performanţă în vederea 

participării lor la olimpiade şi 

concursuri școlare 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resurse umane bine 

formate din punct de 

vedere profesional, cu 

multiple competenţe  

 

 

 

 

- Rezultate bune la 

concursurile şcolare  

(elevi şi cadre didactice) 

  

 

 

- Analiza nevoilor comunității privind oferta 

educațională a școlii ;  

- Popularizarea la nivelul Municipiului Fălticeni  a 

ofertei educaționale a școlii 

 

 

- Elaborarea de planificări, proiecte de lecție și 

fișe adaptate pt. elevii cu CES care să conțină 

acțiuni concrete de ajutor pt. acești elevi și 

continuarea demersurilor pentru obținerea uni 

professor de sprijin 

  

- Introducerea în oferta 

educațională a unor opționale 

atractive  

- Afișe, pliante, materiale 

promoționale.  

 

- Ameliorarea rezultatelor școlare 

ale elevilor cu dificultăți de 

învățare. Cunoașterea nivelului 

real al elevului și adaptarea la 

particularitățile sale 

 

 

- Creșterea interesului elevilor 

pentru activitatea de performanță 
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PRIORITATE STRATEGICĂ V - Promovarea imaginii și creșterea prestigiului școlii ; 

 

Opțiuni strategice Resurse strategice Direcții de acțiune Rezultate 
 

1 

  

 

Creșterea prestigiului  

şcolii la nivelul 

comunităţii locale, 

judeţene,  

 

 

2.  Strategii eficiente de 

marketing educaţional  

 

 

3. Obținerea de rezultate 

bune și foarte bune de către 

elevii școlii la examenele 

naționale  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resurse umane foarte bine 

pregătite şi formate  

 

 

- Elevi motivaţi, implicaţi, dis-

ciplinaţi  

 

 

- Parteneriat Școală-Familie cu 

părinţii elevilor  

 

 

 

- Participări la la concursurile 

olimpiadele judeţene,  

 

- Website-ul  școlii  

 

- Revista şcolii  

 

 

 

- Îmbunătățirea imaginii site-ului școlii  

 

- Organizarea Zilei  Școlii –24 februarie și a 

Concursului județean „  Pe urmele 

Maestrului Ion Irimescu ” 

 

 

- Popularizarea exemplelor de bună practică 

 

 

- Amenajarea unor panouri de popularizare a 

rezultatelor obţinute  

 

 

- Stabilirea de programe de pregătire 

suplimentară 

 

- Cunoaşterea evenimentelor 

din viaţa şcolii  

 

 

- Creșterea numărului de elevi  

 

 

-  Articole în revista şcolii  

  

 -  Rezultate  bune în procesul de 

învăţare-predare (elevi şi cadre 

didactice)  

 

  - Rezultate bune la examenele 

naţionale: procent în acord/ peste 

media județului   
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IX. ȚINTE STRATEGICE 

Ţ1. Creșterea randamentului școlar și stimularea elevilor capabili de performanță; 

Ţ2. Realizarea unei şcoli incluzive prin adoptarea strategiilor de personalizare a procesului instructiv-educativ, prevenirea eşecului şcolar şi 

includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare; 

Ț3. Creșterea ofertei de activități educative școlare și extrașcolare și implicarea părinților în aceste activități; 

Ţ4. Dezvoltarea parteneriatelor educaționale,  a programelor comunitare și realizarea unor proiecte europene care să crească dimensiunea 

europeană a școlii; 

Ţ5. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională; 

 

 

X. OBIECTIVE  GENERALE 

 

 

1. Creşterea calităţii şi eficienţei procesului de predare – învățare – evaluare  în toate compartimentele sale: frecvență, conținut, calitate, progres 

școlar  prin modernizarea abordării învățării  și prin îmbunătățirea rezultatelor obţinute la evaluările / examenele naţionale 2018 

2. Asigurarea egalităţii de şanse prin sporirea accesului la educație și susţinerea financiară a elevilor din categoriile dezavantajate 

3. Adaptarea ofertei educaționale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă intereselor lor de formare pe termen scurt, mediu și lung 

5. Dezvoltarea parteneriatului educaţional, şcoală – părinţi – administraţia locală, în vederea susţinerii procesului educaţional.  

6. Promovarea imaginii şcolii prin diverse surse informaţionale (presă scrisă, TV, radio, internet). 

Pentru realizarea acestor obiective este necesară folosirea și adaptarea la nivelul școlii noastre a  priorităţilor politicii educaţionale ale 

M.E.N. 

 Calitate 

 Performanţă 

 Eficienţă 

 Standarde europene 

 Accesibilitatea la educaţie 

 Învăţare continuă 

 Oferte educaţionale 

 Resurse umane 

 Responsabilitate 
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XI. OBIECTIVE SPECIFICE PE DOMENII FUNCȚIONALE : MANAGEMENT, CURRICULUM, RESURSE, RELAȚII COMUNITARE 
 

MANAGEMENT  

- Eficientizarea activităţii manageriale printr-un management participativ  

- Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea atingerii scopurilor stabilite  

- Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe  

- Optimizarea relaţiei şcoală – familie – comunitate  

- Crearea condiţiilor optime de studiu pentru elevii din unitatea de învăţământ  

- Îmbunătăţirea activităţii compartimentelor funcţionale  

- Transmiterea informaţiilor şi actelor normative emise de MEN sau alte instituţii tuturor cadrelor didactice 

 

CURRICULUM  

 - Îmbunătăţirea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare, asigurarea şanselor egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de 

performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare 

- Adaptarea curriculumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor 

- Utilizarea de soft educaţional adecvat curriculumului şcolar  

- Promovarea activităților instructiv-educative bazate pe metode activ-participative, pe demersuri educaționale inter- și transdisciplinare, pe 

competenţele-cheie 

- Obținerea performanțelor la  EN, olimpiade și concursuri școlare; 

 

RESURSE UMANE  

- Eficientizarea activităţii manageriale din perspectiva descentralizării sistemului de învăţământ preuniversitar 

- Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi eficientizarea activităţii 

- Asigurarea accesului la formarea continuă și perfecţionarea cadrelor didactice: grade didactice, formare continuă obligatorie, formări prin CCD, 

mentorat, educație permanentă,  

- Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe  

- Valorificarea experienţei pozitive în colaborarea echipei manageriale – CEAC 

- Promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă 

- Perceperea şi utilizarea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ 

- Promovarea elevilor cu rezultate deosebite și a cadrelor didactice care au asigurat pregătirea acestora.  

 



19 
 

RESURSE MATERIALE  

- Gestionarea eficientă a resurselor existente și conservarea patrimoniului școlar 

- Continuarea demersurilor pentru finalizarea lucrarilor de reabilitare a scolii 

- Accesarea de fonduri prin participarea la proiecte şi prin atragerea de fonduri de la  comunitatea  locală, ca urmare a adaptării  ofertei de şcolarizare la 

nevoile acesteia 

- Dotarea cu mijloace didactice audio-video a claselor din ciclul gimnazial 

 

RELAȚII  COMUNITARE   

- Dezvoltarea proiectelor educaționale prin promovarea unor activităţi educative formale şi nonformale având ca scop dezvoltarea educaţiei 

interculturale, antreprenoriale, civice, pentru sănătate, promovarea egalizării şanselor;  

- Implicarea scolii in proiecte europene 

- Consolidarea colaborării cu Primăria şi Consiliul Local, Poliţia, ONG-uri, sindicat, în vederea asigurării unui mediu şcolar atractiv, sigur şi funcţional;  

- Încurajarea iniţiativelor de tip voluntariat  ale elevilor  

- Promovarea școlii în comunitate, mass-media. 
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Nr.             / 

 

 

 

PLAN OPERAȚIONAL  

AN ȘCOLAR 2017 – 2018  

 

I. Domeniul funcţional: MANAGEMENT INSTITUŢIONAL  

Obiective specifice : 

- Eficientizarea activităţii manageriale printr-un management participativ  

- Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea atingerii scopurilor stabilite  

- Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe  

- Optimizarea relaţiei şcoală – familie – comunitate  

- Crearea condiţiilor optime de studiu pentru elevii din unitatea de învăţământ  

- Îmbunătăţirea activităţii compartimentelor funcţionale  

- Transmiterea informaţiilor şi actelor normative emise de MEN sau alte instituţii tuturor cadrelor didactice 

I.1. PROIECTARE/ORGANIZARE 

Nr. 

crt. 

Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și 

de performanță 

1.  Întocmirea raportului de analiză a 

activității pentru anul școlar 2016-2017  

Director  

Director adjunct 

Septembrie-

octombrie 2017  

Rapoarte de analiză 

cadre didactice/comisii/  

Date statistice  

Raport de analiză a activită-

ții anului școlar 2016-2017  

2.  Elaborarea planului managerial anual şi a 

celui operaţional pentru anul şcolar 2017-

2018  

Elaborarea graficului unic de monitoriza-

re și control 

Elaborarea planului managerial pentru 

Director  

Director adjunct 

Consilier educativ  

Septembrie-

octombrie  

2017  

Plan managerial al ISJ 

Suceava 

Precizări MEN și ISJ  

Planul managerial şi planuri 

operaţionale  
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activităţi educative școlare și extrașcolare 

3.  Elaborarea graficului şi a tematicii CA şi 

CP  

Director  

Director adjunct 

Membrii  

Septembrie-

octombrie  

2017  

Date analitice  

Rapoarte  

Graficul şi tematica CA şi 

CP  

4.  Întocmirea graficului de serviciu pentru 

profesori şi elevi la nivel de şcoală  

Director  
Director adjunct 

Responsabil serviciul pe 

școală  

20 septembrie  

2017 

Orarul școlii Graficul serviciului  pe 

școală 

5.  Constituirea catedrelor/comisiilor de 

lucru şi completarea acestora cu noi 

membri  

Director  septembrie 2017  - Decizii interne Decizii Catedre/Comisii  

6.  Refacerea organigramei  școlii Director  

CEAC  

septembrie 2017  -  Organigrama refăcută  

7.  Elaborarea de proceduri în vederea efici-

entizării activităţii în general  

Elaborarea graficului de control  

Director  

Director adjunct 

Comisie CEAC  

Semestrul I  Legislaţie specifică, acte 

normative  

Număr de proceduri 

elaborate  

8.  Realizarea proiectului planului de 

şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019  

Director 

 Director adjunct 

Consiliul de administrație 

noiembrie 2017 Legislaţie specifică, acte 

normative ale MEN, 

statistici efectuate de 

școală  

Schiţa proiectului de 

şcolarizare  

9.  Realizarea proiectului de încadrare cu 

personal didactic pentru anul şcolar 2018-

2019  

Director  

Director adjunct 

Consiliul de administrație 

Ianuarie-

februarie 2018  

Legislaţie specifică, acte 

normative ale  MEN 

Schiţa proiectului de 

încadrare  

10.  Supunerea spre dezbatere a ROI pentru 

modificări şi completări  

Director  

Director adjunct 

Responsabil Comisie 

disciplină  

Septembrie 2017  ROI anterior  

ROFUIP  

Legislaţia actuală  

ROI reactualizat  

11.  Elaborarea planului de măsuri şi a planu-

lui operaţional pentru asigurarea securită-

ţii elevilor, prevenirii şi combaterii vio-

lenţei şcolare  

Director  

Director adjunct 

Responsabil Comisie 

prevenirea violenței  

Septembrie-

octombrie  

20167 

Legislaţie specifică  Plan operaţional pentru anul 

şcolar 2017-2018  

12.  Creşterea eficienţei activităţii de Consilie-

re şi orientare prin:  

- acţiuni de informare a elevilor şi părin-

ţilor  

Director adjunct 

Consilierul  educativ 

Diriginţii  

Permanent  Documente  

informative, 

metodologii, date 

statistice anterioare, fişe 

Nr. activităţi de informare şi 

consiliere  
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- acţiuni de consiliere a elevilor şi 

părinţilor  

 

psihopedagogice  

13.  Analizarea cauzelor care determină unele 

abateri disciplinare şi stabilirea de măsuri 

şi acţiuni care să elimine aceste fenomene  

Director  

Director adjunct 

Comisia de disciplină  

Semestrial  Date, probleme 

identificate  

ROI  

ROFUIP  

Acţiuni efectuate  

14.  Încheierea contractului educaţional  

învățător/diriginte -părinte-elev  

Director  

Director adjunct 

Învățători 

Diriginți  

Septembrie-

octombrie 2017  

Contracte educaționale Parteneriate educaţionale  

eficiente 

15.  Elaborarea raportului de analiză a rezulta-

telor evaluării iniţiale şi finale şi 

elaborarea planului de măsuri  în scopul 

ameliorării rezultatelor şcolare  

Director  

Director adjunct 

Responsabil Comisie 

Curriculum 

Responsabil CEAC  

Cadre didactice 

octombrie 2017  Rapoarte de analiză la 

nivelul catedrelor  

Date statistice  

Rapoartele evaluării iniţiale 

şi finale 

Planuri de măsuri   

16.  Organizarea acţiunilor legate de începerea 

și sfârșitul anului şcolar  

Director  

Director adjunct 
 

septembrie  

2017 –-iunie 

2018  

-  Deschiderea și închiderea 

festivă a anului şcolar  

17.  Actualizarea comitetelor de părinţi la 

nivelul claselor şi al şcolii  

Director 

Director adjunct 

Educatori 

Învățători  

Diriginţi  

Septembrie-

octombrie 2017  

-  Comitetele de părinţi pe 

clase şi pe şcoală  

18.  Efectuarea raportărilor către ISJ şi  

MENCȘ  

Director  

Secretar  șef 

Conform 

solicitărilor  

Situaţii statistice  Raportări la termen  

19.  Organizarea activităților cu ocazia 

sărbătoririi Zilei Școlii ”Ion Irimescu” 

Fălticeni 

Director 

Director adjunct 

Consilier educative 

Cadre didactice 

Comitetul reprezentativ 

al părinților 

Elevi 

24 februarie 

2018 

Calendar activități 

 

Activități cultural artis-tice 

Panouri tematice 
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I.2. MONITORIZARE/ COORDONARE/ CONTROL/ EVALUARE/ MOTIVARE/ COMUNICARE 

Nr. 

crt. 

Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și 

de performanță 

1.  Monitorizarea situaţiei absenţelor  Director  

Director adjunct 

Responsabil Comisie 

monitorizare absențe 

Învățători  

Diriginţi  

Lunar  Raportări ale nr. de 

absenţe înregistrate  

Date statistice clare  

2.  Monitorizarea elevilor în pauze  Profesori de serviciu  

Elevi de serviciu  

Zilnic  Camere video  Scăderea numărului de 

cazuri de indisciplină  

3.  Monitorizarea gradului de respectare a 

legislaţiei în vigoare  

Director  

Director adjunct 

Responsabilii comisiilor 

şi catedrelor  

Semestrial  Legislaţia în domeniu  Gradul de respectare a 

legislaţiei  

 

4.  
Monitorizarea calității activităţii 

comisiilor şi colectivelor de lucru 

Director 

Director adjunct 

 Responsabili comisii 

metodice 

Anual  Portofoliile comisiilor 

metodice 

Fiecare responsabil de 

comisie metodică a realizat 

rapoarte de monitorizare 

Existența fișelor de 

monitorizare  

Procese verbale ședințe CP 

și CA 

5.  Monitorizarea activităţii educative  Director  

Director adjunct 

Consilierul educativ  

Comisia diriginţilor  

Semestrial  Programul activităţilor 

educative 2017-2018  

Număr de activităţi 

organizate  

6. Monitorizarea aplicării noilor programe 

școlare la clasa a V-a  

Director 

Director adjunct 

Responsabili comisii 

metodice 

Anual Planificări 

calendaristice 

Grafic asistențe la ore 

Fișe de asistențe la ore 

7.  Coordonarea unui program de mentorat 

pentru cadrele didactice debutante 

Director 

Responsabili comisii 

metodice 

Anual Asistențe la ore Plan de mentorat 
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8.  Evaluarea corectă, parţială şi finală a 

activităţii fiecărui compartiment de 

muncă prin analize semestriale şi 

anuale. 

 Pe bază de portofolii se evaluează 

activitatea cadrelor didactice în vederea 

acordării calificativelor, gradaţiilor de 

merit,  

Director 

Director adjunct 

Responsabili comisii 

metodice 

CA  

CP  

Reprezentantul  

sindicatului  

Anual  Dovezi ale activităţii 

didactice, rapoarte de 

autoevaluare, colegiale, 

fişele posturilor  

Personal didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic 

evaluat  

9. Stimularea cadrelor didactice cu o 

activitate profesională deosebită și    şi 

recomandarea acestora pentru implica-rea 

rea în diferite activităţi şi premierea lor     

lor.  
 

Director 

Director adjunct 

C.A.  

Sem. II Resurse financiare 

bugetare și 

extrabugetare 

Premierea a cel puțin 3 

cadre didactice pentru 

rezultate deosebite 

      

      

      

      

 

II. Domeniul funcţional:  CURRICULUM  

Obiective specifice : 

- Îmbunătăţirea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare, asigurarea şanselor egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, 

pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare 

- Adaptarea curriculumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor 

- Utilizarea de soft educaţional adecvat curriculumului şcolar  

- Promovarea activităților instructiv-educative bazate pe metode activ-participative, pe demersuri educaționale inter- și transdisciplinare, pe 

competenţele-cheie 

- Obținerea performanțelor la olimpiade și concursuri școlare; 

 

II.1. PROIECTARE/ORGANIZARE 

Nr. 

crt. 

Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și 

de performanță 

1.  Întocmirea rapoartelor de analiză a 

activităţii instructiv-educative pentru anul 

şcolar 2016-2017 la nivelul 

Responsabilii de 

catedre/comisii  

septembrie 2017  Raportări, date statistice, 

programe de activităţi  

Rapoarte de analiză a 

activităţii ale 

catedrelor/comisiilor  
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catedrelor/comisiilor  

2.  Întocmirea schemelor orare pe clase şi a 

orarului pentru toate formele şi ciclurile 

de învăţământ  

Director  

Comisia pentru curricu-

lum, 

 Comisia pentru întocmi-

rea orarului  

septembrie 2017  Planuri cadru  

 Proiectul de încadrare  

Scheme orare  

Orarul şcolii  

3.  Întocmirea planificărilor calendaristice 

anuale, semestriale, pe unităţi de învăţare  

Director  

Director adjunct 

Responsabilii de catedre  

septembrie 2017  Programele şcolare  Planificări calendaristice  

4.  Proiectarea unităţilor de învăţare, 

întocmirea schiţei lecţiei  

Responsabilii de catedre  Semestrul I  Programele şcolare  

Manuale şcolare  

Proiectările unităţii de 

învăţare  

Schiţe de lecţii  

5.  Redactarea documentelor comisiilor  

metodice 

Alcătuirea portofoliilor comisiilor la 

nivelul școlii 

Director adjunct 

Responsabilii de 

catedre/comisii  

Septembrie-

octombrie  

2017 

Date actuale, 

regulamente, 

metodologii,  

documente  

legislative  

Documentele din portofoliul 

comisiilor metodice și de 

lucru  

6.  Cunoaşterea şi respectarea actelor  

normative, a legislaţiei şcolare, a 

precizărilor MEN 

Director  

 

Pe tot parcursul 

anului școlar  

Note informative, 

precizări ISJ Suceava,  

MEN, legislaţia şcolară  

Gradul de aplicare  

7.  Parcurgerea sistematică a programelor 

şcolare, analiza stadiului parcurgerii 

programelor şcolare în comisii şi catedre  

Director adjunct 

Responsabilii de catedre 

şi comisii  

semestrial  Planificări  

calendaristice, condica 

de prezenţă, caietele 

elevilor  

Rapoarte cu privire la 

stadiul parcurgerii 

programelor şcolare  

8.  Adaptarea strategiilor didactice în funcţie 

de particularităţile individuale şi de grup 

ale elevilor precum şi de cerinţele 

specifice disciplinelor de învăţământ prin:  

- îndrumarea elevilor în învăţarea 

individuală şi de grup  

- organizarea de asistenţe, interasistenţe, 

prezentarea concluziilor în catedre cu 

stabilirea unor măsuri ameliorative  

 

Directori  

Responsabilii de catedre 

Fiecare cadru didactic  

Permanent  Ghiduri metodice 

Materiale didactice  

Proiectele unităţilor de 

învăţare  

Programe de pregătire 

suplimentară 

Planuri de remediere  

Rezultatele învăţării  

9.  Utilizarea unor metode didactice active 

participative cu grad înalt de participare şi 

motivare a elevilor  

Fiecare cadru didactic  Permanent  Ghiduri metodice  

Materiale didactice  

Lecţii interactive  

Rezultatele învăţării  
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10.  Utilizarea unor mijloace de învăţământ 

moderne, performante, variate, antrenante 

pentru elevi, astfel încât procesul didactic 

să fie centrat pe elevi, pentru a stimula 

comportamentul creativ  

Fiecare cadru didactic  Permanent  Mijloace de învăţământ 

caracteristice fiecărei 

discipline  

Auxiliare curriculare  

Softuri educaţionale  

Rezultatele învăţării  

11.  Evaluarea rezultatelor învăţării cu scop de 

orientare şi optimizare a învăţării - 

Evaluare iniţială cu caracter prognostic - 

Evaluare curentă pe tot parcursul anului 

şcolar cu caracter preponderent formativ  

- Evaluare sumativă la sfârşit de capitol, 

de semestru  

- Evaluarea are ca scop:  

- cunoaşterea nivelului comportamental 

cognitiv iniţial  

- verificarea gradului de atingere a 

obiectivelor  

- reglarea proceselor de formare a 

elevului  

- ameliorarea rezultatelor învăţării - 

stabilirea unui program de educaţie 

remedială  

Fiecare cadru didactic 

Responsabilii de catedre  

Director  

Director adjunct 

 

Septembrie-

octombrie 2017 

Februarie 2018  

și conform 

planificării 

proprii  

Ghiduri, auxiliare 

curriculare, proiectările 

unităţilor de învăţare  

Instrumentele de evaluare 

utilizate  

Rapoarte de analiză a 

rezultatelor evaluării  

12.  Folosirea în principal a unor strategii 

evaluative criteriale sau prin obiective: - 

utilizând instrumente de evaluare 

tradiţionale şi alternative  

- ponderea probelor orale, scrise şi 

practice să fie adecvată disciplinei şi 

obiectivelor propuse  

Responsabilii de catedre  

Fiecare cadru didactic  

Permanent  Proiectările unităţilor de 

învăţare, ghiduri 

metodice, auxiliare 

curriculare  

Bancă de instrumente de 

evaluare  

13.  Notarea ritmică a elevilor  Fiecare cadru didactic  

Responsabil notare 

ritmică  

Permanent  Instrumente de evaluare  Nr. de note/elev în  

conformitate cu  

ROFUIP  

15.  Organizarea unor concursuri şcolare, 

sesiuni de comunicări şi referate, 

simpozioane  

Echipa managerială 

Responsabilii de catedre  

Comisia pentru 

curriculum 

 Comisia pentru 

concursuri şcolare  

Conform  

calendarului  

Logistică  Număr de concursuri 

organizate  
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16.  Pregătirea evaluărilor  naționale II, IV, VI 

și a examenului la cl. a VIII-a  prin stabi- 

lirea unui program de pregătire 

suplimentară și a organizării unor 

simulări  

Director 

Responsabilii de catedre  

Comisia pentru 

curriculum  

Pe parcursul 

anului școlar 

Programele şcolare 

pentru examenele 

naţionale 

 Metodologia de  

organizare şi desfăşurare  

Programe de pregătire  

Grafice de pregătire 

Rezultate obținute la 

simulări 

17.  Organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

educative şcolare şi extraşcolare în 

concordanţă cu obiectivele programului 

educativ la nivelul unităţii şcolare  

Director  

Director adjunct 

 Comisia diriginţilor  

Consilierul educativ 

Conform 

calendarului 

activităților 

Programul activităţilor 

educative  

Număr de activităţi 

organizate  

18.  Elaborarea  propunerilor de discipline 

opţionale şi elaborarea programelor  CDȘ 

pentru anul școlar 2018-2019 

Cadrele didactice 

Comisia pentru 

curriculum  

Martie-aprilie 

2018  

Criterii de elaborare a 

unui opțional 

Oferta disciplinelor  

opţionale  

Programele disciplinelor 

opţionale  

19.  Utilizarea unor metode și tehnici în 

activitatea educativă care să sporească 

motivația elevilor pentru dezvoltarea 

personală  

Cadre didactice 

Consilier educativ  

Permanent  Fișe de lucru diferențiat  

Fișe de consiliere  

Creșterea motivației elevilor 

pentru dezvoltare personală  

 

II.2. MONITORIZARE/ COORDONARE/ CONTROL/ EVALUARE/ MOTIVARE/ COMUNICARE 

Nr. 

crt. 

Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și 

de performanță 

1.  Verificarea documentelor examenelor de 

corigenţă  şi încheiere de situaţie şcolară  

Director  

Director adjunct  

septembrie 2017  Subiecte probe scrise şi 

orale, borderouri de 

corectare şi examinare  

-  

2.  Verificarea planificărilor calendaristice 

anuale şi semestriale  

Director  

Director adjunct  

septembrie 2017  Planificări calendaristice  

Programe şcolare planuri 

cadru  

Gradul de respectare a 

programelor şcolare  

3.  Monitorizarea şi îndrumarea cadrelor 

didactice prin asistenţe la ore  

Director 

Responsabilii de catedră  

Semestrial  Planificări, proiectări 

Fişe de asistență  

Aprecieri referitoare la 

orele asistate  

4.  Verificarea periodică a stadiului de 

parcurgere a programelor şcolare  

Comisia pentru  

curriculum  

CEAC  

Lunar  Fişe de parcurgere a 

programelor şcolare  

Note de constatări  

5.  Monitorizarea ritmicităţii notării  Director 

Comisia pentru  

notare ritmică  

CEAC  

Lunar  Cataloage  Rapoarte întocmite  
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6.  Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor 

elevilor la evaluările iniţiale, curente şi 

sumative, examene, concursuri şcolare  

Comisia pentru 

curriculum 

 Director adjunct  

CEAC  

Semestrial  Interpretarea rezultatelor 

la teste 

Fișe de progress  

Aplicarea planurilor reme-

diale  
Fiecare responsabil de 

comisie realizează 

raportări despre activitatea 

comisiei de care răspunde 

și le prezintă în CP/CA 

7.  Monitorizarea şi coordonarea pregătirii 

examenelor naţionale şi a olimpiadelor 

şcolare  

Comisia pentru  

curriculum  

CEAC  

Echipa managerială  

Semestrial  Programe de pregătire  Rezultatele concursurilor şi 

olimpiadelor  

Date statistice  

8.  Ameliorarea rezultatelor evaluării iniţiale 

şi finale la nivelul catedrelor şi în cadrul 

CP şi elaborarea unui plan de acţiune 

pentru ameliorarea rezultatelor şcolare  

Comisia pentru  

curriculum  

CEAC  

octombrie 2017 

ianuarie 2018  

Rapoarte de analiză a 

rezultatelor evaluării 

iniţiale şi finale  

Plan de acţiune pentru 

ameliorarea rezultatelor 

învăţării  

9.  Verificarea portofoliilor comisiilor 

metodice  

Director  

Director adjunct 

 

 

decembrie 2017  Portofoliile catedrelor şi 

diriginţilor  

Note de control  

10.  Încurajarea şi popularizarea experienţei 

pozitive  

Director Permanent  Exemple de bună 

practică  

Nr. de cadre didactice 

implicate activ în  activități 

extrașcolare 

11.  Motivarea cadrelor didactice de a publica 

articole şi lucrări de specialitate, de a 

participa la schimburi de experienţă şi de 

bune practici etc.  

Director Permanent   Exemple de bună 

practică 

Nr. de articole, lucrări 

publicate  

12.  Premierea elevilor cu rezultate foarte 

bune la învăţătură şi disciplină  

Director 

Cadre didactice 

Sfârşitul anului 

şcolar  

Sponsorizări, donaţii, 

resurse extrabugetare  

Premii, diplome  

13.  Popularizarea în comună și în localitățile 

limitrofe a activităților școlii și a ofertei 

educaționale 2017-2018  

Director  

Cadre didactice 

Semestrul al II-

lea  

Afișe, pliante,  Realizarea planului de 

școlarizare  
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III. Domeniul funcţional:  RESURSE UMANE 

Obiective specifice : 

- Eficientizarea activităţii manageriale din perspectiva descentralizării sistemului de învăţământ preuniversitar 

- Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi eficientizarea activităţii 

- Asigurarea accesului la formarea continuă și perfecţionarea cadrelor didactice: grade didactice, formare continuă obligatorie, formări prin CCD, 

mentorat, educație permanentă,  

- Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe  

- Valorificarea experienţei pozitive în colaborarea echipei manageriale – CEAC 

- Promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă 

- Perceperea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ 

- Promovarea elevilor cu rezultate deosebite și a cadrelor didactice care au asigurat pregătirea acestora.  

 

III.1. PROIECTARE/ORGANIZARE 

Nr. 

crt. 

Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și 

de performanță 

1.  Realizarea unei analize de nevoi privind 

formarea continuă în unitatea școlară  

Director  

Responsabil formare 

continuă  

Octombrie 2017  Analiza de nevoi  

Oferta CCD ”George 

Tofan ” Suceava  

Raport al Comisiei de 

formare continuă  

2.  Elaborarea formularelor tip de raportare 

(electronic şi tipărite) şi a altor formulare 

(situaţia absenţelor, situaţia elevilor, 

analiza activităţii instructiv-educative, 

portofoliul dirigintelui, opţiunile elevilor 

pentru teze, analiza rezultatelor evaluării 

iniţiale, fişe de interese ale educabililor, 

fişe individuale ale elevilor, fişe cu 

evoluţia performării claselor etc.)  

 

Director  

Director adjunct 

 

Cadre didactice 

 

Comisie Curriculum 

Permanent  Legislaţie  Analize obiective ale 

rezultatelor elevilor 

 

Fișe de progres 

3.  Elaborarea proiectului de încadrare cu 

personal didactic pentru anul şcolar 2018-

2019  

Director  

Director adjunct 

 

Ianuarie-

februarie 2018  

Legislaţia specifică, acte 

normative  

MENCȘ  

Proiectul de încadrare 

pentru 2018-2019  

4.  Reactualizarea bazei de date privind 

evidenţa personalului didactic referitor la 

vechime, grad didactic, participarea la 

stagii de perfecţionare  

Director  

Responsabilul  comisiei 

de perfecționare 

noiembrie 2017  Dosarele personale  

Portofoliile cadrelor 

didactice  

Bază de date cu cadre 

didactice care trebuie să se 

formeze anul acesta școlar 
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5.  Asigurarea personalului de predare, 

repartizarea orelor, a învăţătorilor şi 

diriginţilor.  

Definitivarea situaţiei suplinitorilor prin 

organizarea de concurs la nivel de școală 

Director  

Consiliul de 

Administrație 

 

septembrie 2017  Proiectul de încadrare, 

legislaţia  

specifică, decizii de 

numire  

Gradul de acoperire a  

normelor cu personal  

calificat  

6.  Organizarea claselor de elevi, desemnarea 

reprezentanţilor în Consiliul E levilor 

Învățători 

Diriginţi  

Director 

Comisia diriginților 

septembrie 2017 -Cataloage  

- Alegeri pentru 

Consiliul Elevilor  

Responsabilizarea elevilor 

prin desemnarea a cel puțin 

5 elevi în C.E.   

8.  Asigurarea funcţionării sistemului de 

gestionare a informaţiilor prin: - acces 

online la site-ul şcolii  

- acces la internet prin wireless  

- difuzarea unor note informative cu 

privire la legislaţia în vigoare  

Director  

Informatician  

Permanent  - Sistem informatics 

- Website școală 

Cadre didactice, elevi, 

părinţi informaţi  

9.  Pregătirea temeinică a cadrelor didactice 

pentru ore, în ceea ce priveşte cunoştinţe-

le de specialitate, psihopedagogice, meto-

dica predării, domeniul evaluării rezulta-

telor învăţării  

Director  

Director adjunct 

CEAC  

Fiecare cadru didactic  

Permanent  Literatură de specialitate  Note de control  

10.  Perfecţionarea tehnicii didactice, a practi-

cii şi deprinderilor de lucru, creşterea ca-

pacităţii de creaţie şi inovaţie didactică 

prin participarea la:  

- simpozioane, conferinţe, workshop-uri, 

sesiuni de comunicări, strategii de forma-

re continuă şi dezvoltare personală  

- forme de perfecţionare prin programe de 

reconversie profesionale, cursuri maste-

rale 

- examenele pentru acordarea gradelor di-

dactice - schimburi de experienţe între ca-

drele didactice la nivelul catedrelor, şcolii 

sau între şcoli  

 

Director  

Director adjunct 

 

Comisia pentru 

perfecţionare  

 

Cadre didactice 

 

Responsabilii de catedre  

Permanent   

 

- Lecții deschise, 

interactive  

 

- cursuri de formare 

organizate în școală 

Numărul cadrelor didactice 

implicate în activităţile de 

perfecţionare  

 

 

Creșterea nr. de cadre 

didactice cu gr. didactic I 

sau II  

11.  Participarea cadrelor didactice la 

consfătuirile pe specialităţi şi activităţile 

metodice organizate la nivelul şcolii şi 

cercurilor metodice zonale  

Director  

Fiecare cadru didactic  

septembrie-

octombrie 2017 

- grafice consfătuiri  

- grafice cercuri 

metodice 

Diseminarea informațiilor 

în cadrul Consiliilor 

profesorale 
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13.  Elaborarea la nivelul catedrelor a fişelor 

de lucru, de laborator, instrumentelor de 

evaluare etc.  

Responsabilii de catedre  Permanent  Literatura de specialitate, 

manuale şcolare, 

auxiliare curriculare, 

variante de subiecte 

examene naţionale  

Bancă de fişe, instrumente 

de evaluare la nivelul 

fiecărei catedre  

14.  Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi 

formativ-educative: cercuri pe obiecte, 

vizionări de filme, spectacole, excursii 

tematice, concursuri, vizite etc.  

Responsabilii de catedre  Conform 

graficului 

activităților 

extrașcolare  

-  Numărul de  

activităţi organizate  

15.  Realizarea unor investigaţii sociologice  Director  Semestrial  Chestionare  Interpretări, dezbateri  

16.  Sprijinirea şi consilierea cadrelor 

didactice referitor la mişcarea 

personalului didactic  

Director  

Director adjunct 

 

Permanent  Metodologia mişcării  

personalului didactic  

Nr. de dosare primite 

aprobate de ISJ  

17.  Creşterea ponderii personalului didactic 

cu performanţe deosebite  

Director  

 

Permanent  Criterii de calitate, 

rapoarte  

Nr. de gradaţii de merit  

18.  Şcolarizarea tuturor copiilor de vârstă 

şcolară prin acţiuni ca:  

- integrarea în învăţământul de masă a 

copiilor cu CES  

- reintegrarea elevilor cu eşec şcolar - 

atragerea familiei şi altor factori cu rol 

educativ în activităţile şcolare  

- prevenirea tendinţelor de abandon şcolar  

Director  

Director adjunct 

 

Diriginţi  

Permanent  Suport de  

specialitate, ajutoare 

materiale şi financiare  

Nr. elevi integraţi, 

reintegraţi şi recuperaţi  

19.  Implicarea elevilor la întărirea ordinii şi 

disciplinei, la diversificarea activităţilor 

extraşcolare cu efecte pozitive în educaţia 

şi formarea elevilor 

 

Director  

Director adjunct 

 

Consiliul elevilor 

Permanent  -  Participarea elevilor la actul 

decizional în cadrul 

Comisiei de disciplină, 

Comisia pentru asigurarea 

siguranței , consiliile 

claselor, şi în Consiliul 

Elevilor 

20.  Completarea fişelor posturilor cu atribuții 

specifice  

Director  

Director adjunct 

septembrie 2017  Fişele posturilor, 

legislaţia în vigoare  

Număr de fişe completate  

21.  Elaborarea de măsuri privind diminuarea 

absenteismului prin consiliere 

psihopedagogică a elevilor aflați în 

situație de risc  

Director  

Diriginți  

Permanent  Fișe de consiliere, 

rapoarte  

Diminuarea numărului de 

absențe  
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III.2. MONITORIZARE/ COORDONARE/ CONTROL/ EVALUARE/ MOTIVARE/ COMUNICARE 

Nr. 

crt. 

Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și 

de performanță 

1.  Evaluarea personalului unităţii de 

învăţământ  

Director  

CA, CEAC  

Responsabilii de catedre  

Septembrie 2016  Fişe de autoevaluare şi 

evaluare colegială 

Rapoarte argumentative, 

dovezi  

Număr personal evaluat  

 

 

 

2.  Verificarea zilnică a prezenţei  

personalului, precum şi a prezenţei la ore 

a elevilor  

Profesorul de serviciu  

Cadrele didactice  

Zilnic  Condica de prezenţă  

Registrul de procese-

verbale Cataloage  

 

3.  Evaluarea personalului nedidactic  Director  

C.A.  

Decembrie 2017 Fișele de autoevaluare  Calificativele obținute  

4.  Monitorizarea etapelor procesului de 

mişcare a personalului didactic  

Director  

Comisia de mobilitate 

Semestrul al II-

lea, conform 

calendarului 

Mișcării 

personalului  

Calendarul şi 

metodologia mişcării  

personalului didactic  

Cadre didactice informate  

5. Asigurarea cadrului instituţional pentru 

participarea personalului la procesul 

decizional prin colectivele de catedră, 

Consiliul pentru Curriculum, Consiliul de 

administraţie şi Consiliul profesoral  
 

Director 

Cadre didactice 

Anual  Procesele verbale de la 

consiliul profesoral şi 

consiliul de administraţie 

 

6.  Dezbaterea în consiliile profesorale a 

problemelor ridicate de implementarea 

reformei în învăţământ cu referiri precise 

la: programe, manuale, curriculum local, 

evaluare, managementul clasei, siguranţa  

elevilor, violenţa şcolară, ROI, proiecte 

educaţionale 

Director  

Director adjunct 

 

Semestrial Tematica CP Documente  

specifice  

Procese-verbale CP  

7. Monitorizarea desfășurării în școală a 

unui curs de formare cu credite 

Director 

Responsabil formare 

Noiembrie 2017 Formator CCD Suceava 

Portofolii 

Formarea  a cel puțin 25 de 

cadre didactice 
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continuă 

8.  Diseminarea ultimelor reglementări în 

Sistemul de control managerial intern 

Director 

Director adjunct 

Comisia SCIM 

Cadre didactice 

Noiembrie  2017 Suport curs 

Portofoliu de la 

Reuniunea managerială 

Îmbunătățiea activității 

Comisiei SCIM  

      

      

 

III. Domeniul funcţional:  RESURSE MATERIALE  

Obiective specifice : 

- Gestionarea eficientă a resurselor existente și conservarea patrimoniului școlar 

- Continuarea demersurilor pentru finalizarea lucrarilor de reabilitare a scolii 

- Accesarea de fonduri prin participarea la proiecte şi prin atragerea de fonduri de la  comunitatea  locală, ca urmare a adaptării  ofertei de şcolarizare la 

nevoile acesteia 

- Dotarea cu mijloace didactice audio-video a claselor din ciclul gimnazial 

III.1. PROIECTARE/ORGANIZARE 

Nr. 

crt. 

Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și 

de performanță 

1.  Finalizarea igienizării şcolii, a reparaţiilor 

necesare, repararea mobilierului şcolar, în 

vederea bunei functionări a procesului 

educativ 

Director  

Administrator  financiar 

august - 

septembrie  

2017 

Materiale de igienizare, 

reparaţii  

Autorizaţii de funcţionare  

2.  Amenajarea sălilor de clasă  Cadre didactice Permanent  Materialele necesare  Nr. clase amenajate  

3.  Asigurarea documentelor şcolare: 

cataloage, registre, acte de studii, registre 

matricole etc.  

Director  

Secretar  

septembrie 2017  Plan de necesar  Documentele şcolare 

existente în dotare  

4.  Asigurarea manualelor şcolare şi efectua-

rea comenzilor pe clase şi pe discipline de 

învăţământ  

Responsabilul cu 

manualele şcolare  

Diriginţii  

Cadrele didactice  

septembrie 2017  Necesarul de manuale 

şcolare  

Manuale distribuite  

Manuale comandate  

5.  Derularea programelor  

guvernamentale sociale: „Corn și lapte”, 

„Euro 200”  

Director  Conform 

graficului  

Documente justificative  Creșterea nr. de elevi care 

beneficiază de programele 

guvernamentale sociale  
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6.  Întocmirea proiectului de buget, de 

venituri şi cheltuieli pentru anul 2018  

Director  

Contabil  

noiembrie 2017  Buget  

Legislaţie  

Proiectul de buget, de 

venituri şi cheltuieli  

7.  Realizarea proiectelor privind nevoile 

instituţiei în ceea ce priveşte lucrările de 

reparaţii curente, investiţii, igienizare  

Director  

CA  

noiembrie 2017 Legislaţie, necesar de 

materiale, manoperă  

Fonduri pentru reparaţii, 

investiţii, igienizare  

8.  Asigurarea eficienţei bibliotecii în pregă-

tirea elevilor şi cadrelor didactice prin: 

îmbogăţirea fondului de carte asigurarea 

utilizării fondului de carte realizarea evi-

denţei stricte a cititorilor, a ritmului de 

solicitare a cărţilor  

Director  

Director adjunct 

Bibliotecar  

Permanent  Necesarul de cărţi  

Fişe de împrumut  

Creșteres nr. de cititori, a 

nr. de volume   

Activități realizate la C.D.I.  

9.  Asigurarea securităţii tuturor celor 

implicaţi în activitatea şcolară, în timpul 

desfăşurării programului  

Director  

Director adjunct 

Profesori de serviciu  

Personal  nedidactic 

Permanent  Legislaţie  Proceduri de gestionare a 

situaţiilor de criză  

Plan de masuri privind 

creșterea siguranței în 

mediul școlar 

Instructaje, norme PM şi 

PSI  

10.  Dotarea unor săli de clasă cu  calculatoare 

și videoproiectoare 

Director  

Administrator  financiar 

 

Semestrul al II-

lea  

Legislație în vigoare  

Resurse financiare 

proprii și extrabugetare  

Impulsionarea procesului 

educativ prin utilizarea de 

mijloace audio-video 

11.  Continuarea demersurilor pentru 

finalizarea lucrărilor de reabilitare a școlii 

Director 

Contabil 

Consiliul Local  

Permanent  Resurse financiare 

proprii și extrabugetare 

 

12. Achiziționarea de mobilier pentru clasele 

pregătitoare 

Director 

Contabil 

Consiliul Local 

Anual Resurse financiare 

extrabugetare, proiecte 

de finanțare, Consiliul 

Local 

Finalizarea lucrărilor de 

reabilitare a parterului până 

la finalul anului 

      

 

III.2. MONITORIZARE/ COORDONARE/ CONTROL/ EVALUARE/ MOTIVARE/ COMUNICARE 

Nr. 

crt. 

Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și 

de performanță 

1.  Consilierea părinţilor privind 

documentele necesare acordării 

Director adjunct  

Comisia pentru acordarea 

septembrie-

octombrie 2017 

Legislaţie  

Proceduri specifice 

Dosare rechizite 

Dosare Euro 200 



35 
 

rechizitelor , Euro 200  rechizitelor 

Comisia Euro 200 

mai 2018   

2.  Verificarea calităţii lucrărilor de reparaţii 

şi de igienizare efectuate  

Director  

Administrator  

01-11 

septembrie 2017  

Conform normelor  de 

calitate  

Autorizaţii de funcţionare  

3. Negocierea favorabilă a contractelor de  

sponsorizare şi obţinerea fondurilor 

extrabugetare.  
 

Director 

Părinți 

Cadre didactice 

anual  Resurse extrabugetare Finanțarea unor activități 

extrașcolare  

      

      

 

 

 

 

IV. Domeniul funcţional:  RELAȚII  COMUNITARE   

- Dezvoltarea proiectelor educaționale prin promovarea unor activităţi educative formale şi nonformale având ca scop dezvoltarea educaţiei 

interculturale, antreprenoriale, civice, pentru sănătate, promovarea egalizării şanselor;  

- Implicarea scolii in proiecte europene 

- Consolidarea colaborării cu Primăria şi Consiliul Local, Poliţia, ONG-uri, sindicat, în vederea asigurării unui mediu şcolar atractiv, sigur şi funcţional;  

- Încurajarea iniţiativelor de tip voluntariat  ale elevilor  

- Promovarea școlii în comunitate, mass-media. 

 

IV.1. PROIECTARE/ORGANIZARE 

Nr. 

crt. 

Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și 

de performanță 

1.  Elaborarea programului managerial al 

activităţii educative pe componente 

educative pentru anul şcolar 2017 - 2018  

Director   

Director adjunct 

Consilier educativ 

Septembrie-

octombrie 2017  

Propuneri  Program managerial  

2.  Elaborarea tematicii orelor de dirigenţie  Comisia diriginţilor  septembrie 2017  Ghiduri, materiale 

ajutătoare, internet  

Programul orelor de 

dirigenţie/clase  

3.  Încheierea protocoalelor de colaborare cu Director  Permanent Protocoale de parteneriat  Realizarea de activități în 
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instituţiile statului, administraţia locală, 

poliție, ONG-uri, unităţi de învăţământ, 

etc.  

Consilier educativ  Acorduri  parteneriat benefice pt. elevi 

și cadre didactice 

4.  Organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

educative în funcţie de nevoile educative 

ale colectivelor de elevi şi în concordanţă 

cu priorităţile în educaţie la nivel local, 

judeţean şi naţional  

 

Consilier educativ  

Comisia diriginţilor  

Conform 

graficului  

Programul educativ 

2017-2018  

Propunerile elevilor şi 

părinţilor  

Număr de activităţi  educa-

tive atractive organizate  

5.  Antrenarea elevilor în proiecte cultural-

artistice, sportive, ecologice, de educaţie 

civică şi de promovare a sănătăţii  

Director  

Director adjunct 

Consiliul educativ  

Conform 

graficului  

Programul educativ  Creșterea activităților de 

voluntariat în care se 

implică elevii școlii 

6.  Participarea elevilor la diferite activităţi 

competiţionale  

Director adjunct 

 Cadrele didactice  

Conform 

calendarului  

În funcţie de specificul 

concursurilor  

Numărul de concursuri, 

statistici, rezultate  

7.  Organizarea și participarea la concursuri 

locale, judeţene, regionale, naţionale  

Director  

Echipele de proiect  

Permanent  Calendar activităţi  Realizarea unui panou cu 

diplome 

8.  Antrenarea părinţilor în organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor educative 

extrașcolare prin intermediul Asociației 

Părinților 

Director  

Diriginţi  

Comitetul reprezentativ  

al părinţilor 

Permanent  Calendar activităţi  Implicarea Asociației 

Părinților până la sfârțitul 

anului 2017 în cel putin 10 

activități 

9.  Organizarea activităţilor pentru 

consilierea carierei, orientare şcolară şi 

profesională  

Director  

Diriginți cl. a VIII-a  

Permanent  Materiale specifice  Înscrierea elevilor la licee 

de renume din Fălticeni sau 

Suceava  

10.  Realizarea unor proiecte şcoală - 

comunitate  

Director 

Consilier educative   

Cadre didactice  

Permanent  Materiale specifice  Număr proiecte  

11.  Elaborarea, organizarea şi desfăşurarea 

programului „Şcoala  

Altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun”  

Director  

Director adjunct 

Consilier educative  

Responsabilii de comisii 

metodice 

februarie-martie 

2018  

Propuneri ale elevilor, 

cadrelor didactice,  

părinţi  

Diversificarea ofertei de 

activități în scopul atragerii 

elevilor  
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12.  Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu 

părinţii la nivelul tuturor claselor şi pe 

școală unde se vor prezenta:  

- Metodologiile examenelor naţionale şi 

admiterea în învăţământul liceal  

- Oferta educaţională, consultarea în 

legătură cu stabilirea ofertei CDŞ  

Modalităţi de eficientizare a relaţiei 

şcoală – părinţi  

Măsuri pentru dezvoltarea bazei didactico 

- materiale  

Directori 

Învățători  

Diriginţi  

semestrial   

 

Planificări în cadrul 

Lectoratelor cu părinții  

 

Diversificarea ofertei CDȘ 

 

Creșterea implicării 

părinților în activitatea 

școlii 

 

 

  

13.  Promovarea imaginii instituţiei prin:  

Revista „Vreme trece, vreme vine…” 

Site-ul şcolii  

Articole în cotidienele locale  

 

Echipa managerială 

Cadre didactice  

Comisia de promovare a 

imaginii școlii 

Permanent  Rapoarte de analiză Date 

statistice Activităţi 

educative organizate  

Revista proprie, site-ul 

şcolii, articole, interviuri  

14.  Promovarea ofertei educaţionale – 

marketing educaţional  

Director  

Director adjunct  

Aprilie-mai 

2018  

Date statistice 

 Rezultate  

Activităţi intrate în 

tradiţia şcolii  

Ofertă educaţională  

Pliante, interviuri cu elevi şi 

părinţi, marketing publicitar  

15.  Organizarea Zilei Porților Deschise și a 

Zilei  Școlii pe 24 februarie 2018  

Coordonator de proiecte 

și programe educative  

Directori 

Cadre didactice  

Februarie 2018  Afișe, materiale 

publicitare  

Programul activităților  

Fotografii  

16 Participarea membrilor comisie pentru 

proiecte europene la sedințe de informare 

în legătură cu proiectele care pot fi 

accesate în anul 2017-2018 

 Responsbil Comisia 

pentru proiecte europne 

An şcolar 2017-

2018 
 Procs verbal 

17. Participarea activă a şcolii în viaţa 

comunităţii prin 

programele Eco – 

Şcoală , Mănâncă responsabil 

Responsabil Eco-Școala 

Cadre didactice 

An școlar 2017-

2018 

- Consiliul de 

Administraţie 

- comunitatea 

locală. 

50 % din cadre 

didactice şi elevi 

participă la proiecte 

- se va desfăşura 

câte o acţiune lunar 
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IV.2. MONITORIZARE/ COORDONARE/ CONTROL/ EVALUARE/ MOTIVARE/ COMUNICARE 

Nr. 

crt. 

Activități Responsabilități Termen Resurse Indicatori de realizare și 

de performanță 

1.  Monitorizarea şi coordonarea aplicării 

programului educativ  

Directori 

Consilier educativ  

Permanent  Calendarul  

activităţilor  

Număr acţiuni educative  

2.  Monitorizarea aplicării proiectelor 

educative şi de parteneriat locale, 

regionale, naţionale 

Directori 

Consilier educativ  

Permanent  Programe de activităţi  Număr de proiecte 

implementate  

3.  Coordonarea diseminării  

informaţiilor pentru elevi, părinţi şi cadre 

didactice privind programele educative 

derulate  

Director  

Consilier educativ  

Permanent  Mijloace de diseminare  Gradul de diseminare a 

informaţiilor  

4.  Monitorizarea şi evaluarea articolelor din 

media  

Director  

 

Permanent  Revista presei  Număr de articole  

5.  Controlarea şi evaluarea derulării 

proiectelor educative pe tot parcursul 

desfăşurării lor  

Director adjunct 

Consilier educativ  

Conform 

graficelor  

Raportări, dovezi  Număr de parteneriate, 

rapoarte  

6.  Premierea elevilor pentru rezultatele 

foarte bune înregistrate la olimpiade și 

concursuri  

Director  1 iunie 2017  Premii  

Diplome  

Număr de premii acordate  

7.  Coordonarea și monitorizarea 

parteneriatelor încheiate  

Director 

Director adjunct  

 

Permanent  Documentație 

parteneriate  

Derularea activităților 

conform parteneriatelor 

încheiate  

8. Invitarea reprezentanţilor comunităţii locale 

la activităţile festive ale şcolii-deschiderea 

anului şcolar, ziua şcolii, serbări şcolare.  
 

Director 

Consilier educativ 

Semestrial  Invitații speciale Implicarea activă a autori-

tăților locale în școală 

9. Continuarea parteneriatului cu Fundația 

…... 

Director 

Pastrav Rachila. 

Cadre didactice 

 

Permanent  Sală de clasă  

Cadre didactice 

Elevi 

Îmbunătățirea rezultatelor la 

învățătură a elevilor la cl. I-

IV participanți la programul 

Școala după școală”  

      

 

 

 


