Politica educaţională derivă din nevoile de educaţie identificate la nivelul şcolii şi din viziunea comună a diferitelor grupuri de interes: elevi, părinţi,
cadre didactice, comunitate locală.
I.PREMISE
Analiza SWOT a activităţii desfăşurate de către Școala Gimnazială Nr. 5, municipiul Piatra-Neamț în anul şcolar 2016-2017scoate în evidenţă
următoarele aspecte:
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•
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•
•

•
•
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PUNCTE TARI
CDS-uri adecvate care completează şi susţin pregătirea
pentru atingerea finalităţilor propuse de elevii ;
Încurajarea participării la învăţământul obligatoriu;
Rezultate bune la concursurile şcolare;
Rezultate bune la evaluarea naţională;
O bună inserţie a absolvenţilor în reţeaua liceală;
Numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare organizate
în şcoală şi în afara ei;
Derularea unor acţiuni şi programe menite să stimuleze
capacităţile creatoare ale elevilor;
Nucleul de cadre didactice bine pregătite profesional, cu
vocaţie didactică;
Preocuparea cadrelor didactice pentru pregătirea continuă
prin grade didactice şi cursuri de perfecţionare în specialitate şi
pedagogie;
Buna colaborare în cadrul echipei manageriale, cât şi cu
personalul unităţii şcolare;
Existenţa soft-urilor educaţionale de cultură generală şi de
specialitate;
Existenţa laboratorului AEL;
Conexiune INTERNET;
Existenta unor spaţii de învăţământ corespunzatoare
desfăşurării încondiţii optime (parchet nou, mobilier
corespunzător, confort termic, etc) a cursurilor;
Existenţa cabinetului de asistenţă psihopedagogică, a
logopedului şi a profesorului de sprijin;

•
•
•
•
•
•
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PUNCTE SLABE
Personal nedidactic insuficient;
Lipsa colaborării cu agenţi economici dispuşi să sponsorizeze
unitatea şcolară;
Lipsa unui paznic autorizat;
Incapacitatea de a motiva financiar elevii şi cadrele didactice
pentru performanţa şcolară;
Inexistenţa unei magazii pentru materiale;
Uzura morală a echipamentelor;
Grupuri sanitare deteriorate.

•
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Integrarea copiilor cu CES;
Buna colaborare cu comunitatea locală;
Existenţa Asociaţiei părinţilor Şcolii Nr.5 Piatra-Neamţ;
Sprijinul acordat de administraţia locală pentru îmbunătăţirea
bazei materiale;
Colaborarea foarte bună cu ISJ Neamţ;
Relaţii bune cu mass-media locală;
Implicarea unităţii şcolare în proiecte ERASMUS +
OPORTUNITĂŢI
Integrarea României în UE ce are drept consecinţă o mai mare
deschidere către şcolile europene şi realizarea unui schimb
eficient de experienţă;
Implicarea în proiecte şcolare naţionale dă posibilitatea de
a completa formarea elevilor prin activităţi în interesul acestora;
Revizuirea planurilor-cadru şi a programelor şcolare;
Asprijin din partea Asociaţiei părinţilor pentru rezolvarea
problemelor materiale curente.

•
•
•
•

AMENINŢĂRI
Scăderea populaţiei şcolare;
Înfiinţarea claselor a V-a la liceele din municipiu;
Perceperea eronată de către o parte a comunităţii a problematicii
vaste din activitatea unităţii şcolare;
Degradarea mediului social din care provin elevii (părinţi plecaţi în
străinătate, violenţa în familie, familii dezorganizate)

Priorităţi:
Pentru anul şcolar 2017 –2018, ne propunem să orientăm întreaga activitate, demersuldidactic şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice:
-Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii 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 comisiilor metodice/catedrelor/ariilor
curriculare şi a compartimentelor 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. 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 comisiilor
metodice/catedrelor/ariilor curriculare şi a compartimentelor vor reflecta prin activităţi concrete aceste obiective. Considerăm că astfel practicăm în
activitatea managerială principiile propuse prin misiunea şcolii.

II. FILOSOFIA EDUCAŢIONALĂ
VIZIUNEA ŞCOLII
Printr-o educație de calitate, asigurăm succesul elevilor la școală și în viață.
Obiective:
• Formarea unui corp profesoral de elită;
• Promovarea şi realizarea unui marketing educaţional de calitate, centrat pe elev, prin care şcoala să se constituie într-un real furnizor de servicii
educaţionale, astfel încât procentul de promovabilitate a elevilor la testele naţionale să fie cel puţin cât media pe judeţ; toţi absolvenţii să fie
cuprinşi într-o nouă formă de învăţământ;
• Realizarea unui management financiar eficient şi competitiv;
• Echipa managerială va stabili şi menţine relaţii de colaborare permanente, deschise, transparente cu întregul colectiv, cu reprezentanţii Primăriei,
cu membrii Consiliului Local, ai Asociaţia părinţilor, cu reprezentanţii O.N.G.-urilor, cu Poliţia, Biserica etc;
• Crearea, menţinerea şi dezvoltarea în rândul elevilor a unei atmosfere propice unui învăţământ de calitate;
• Formarea capacităţii de analiză a nivelului de competenţe în învăţare, în scopul unei orientări şcolare şi profesionale în concordanţă cu posibilităţile
şi calităţile educaţionale de care dispune elevul;
• Atragerea de parteneri educaţionali în procesul continuu ce vizează cerinţele educaţionale ale societăţii, în contextul definirii idealului educaţional al
şcolii româneşti privind dezvoltarea liberă şi armonioasă a individualităţii umane în formarea personalităţii autonome şi creative;
• Atragerea de fonduri suplimentare destinate dezvoltării bazei materiale, stimulării şi motivării elevilor, prin activităţi extraşcolare, parteneriate,
colaborări, sponsorizări, programe specifice.
Școala își propune:
 Dezvoltarea propriei strategii de diagnoză obiectivă, verificarea acțiunilor, prin implementare și prin evaluare cu sens constructiv;
 Asigurarea accesului copiilor din zonă la nivelurile de învățământ existente, indiferent de condiția socială și materială, din perspectiva formării
abilităților și competențelor pentru realizarea succesului personal și accederea la forme superioare de învățământ;
 Formarea competențelor de comunicare, sociale, antreprenoriale la elevi, abilități de lucru în echipă şi a celor opt competenţe-cheie;
 Descoperirea și valorificarea potențialului intelectual;
 Asigurarea motivării elevilor și a cadrelor didactice;
 Crearea cadrului organizatoric și funcţional favorabil schimbării;
 Promovarea unui dialog permanent, deschis și flexibil cu partenerii sociali interesați de educație;
 Iniţierea și dezvoltarea proiectelor de parteneriat şcolar european.

MISIUNEA ŞCOLII
Școala Gimnazială Nr. 5, municipiul Piatra-Neamț urmărește crearea unui mediu european de instruire și formare personală și profesională,
utilizând o infrastructură modernă și funcțională, cu dascăli dedicați școlii, ce promovează valorile europene și calitatea în educație bazată pe valori.
VALORI
• Profesionalismul- a fi cel mai bun în domeniul său de activitate
•
Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
•
Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
•
Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
•
Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
•
Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce
ai mai bun în orice împrejurare.
PRINCIPII
•
Asigurarea de şanse egale şi calitate în educaţie;
•
Adaptarea actului educaţional la nevoile de dezvoltare personală şi profesională a elevilor în vederea unei inserţii sociale şi profesionale
corespunzătoare;
•
Promovarea învăţării permanente prin asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale;
•
Asigurarea unui sistem educational bazat pe onestitate, deschidere, integritate şi respect din partea tuturor participantilor: cadre didcatice, elevi,
parinţi şi autorităţi.
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 şcolar centrat pe valori şi relaţii democratice, responsabilitate şi profesionalism;
2. Crearea unui climat socio-afectiv securizant în spaţiul scolar;
3. Realizarea cooperării reale în cadrul unităţii şcolare între profesor-profesor, profesor-elev etc. şi între şcoală şi comunitate (şcoală-familie, şcoală instituţiile cu responsabilităţi educaţionale), vizând calitatea actului educativ în beneficiul elevului;
4. Promovarea imaginii şcolii prin încurajarea iniţiativelor extraşcolare comune elevi – cadre didactice - părinţi.
III. OBIECTIVE STRATEGICE
Pentru anul şcolar 2017-2018, vom orienta întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional pe următoarele obiectivestrategice:
• Ridicarea nivelului profesional al cadrelor didactice;
• Adoptarea strategiilor de diferenţiere a procesului instructiv-educativ şi creşterea nivelului de obiectivitate şi fidelitate a evaluării elevilor;
• Utilizarea TIC ca instrument de învăţare

Creşterea responsabilităţii fiecărui profesor faţă de elevi, părinţi, comunitate şi asigurarea disciplinei interne; o Implicare mai marea
părinţilorin activitatile scolii, in viata scolara a copiilor lor;
• Creşterea gradului de utilizare a rezultatelor activităţilor desfăşurate prin parteneriateinterne si internationale, prinperfectionari interne si
internationale. Asigurarea unui nivel ridicat de accesare a fondurilor structurale prin proiecte strategice, dezvoltarea cadrului de cooperare
internaţională cu unităţile de învăţământ din Uniunea Europeană şi corelarea sistemului de educaţie cu obiectivele şi evoluţiile europene.
De asemenea, considerăm că astfel vom transpune în practică viziunea, misiunea şi toate valorile şi principiile enunţate mai sus.
•

I.Domeniul funcţional: CURRICULUM:
Obiective strategice:
- Adaptarea curriculum-ului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor;
- Utilizarea de soft educaţional adecvat curriculum-ului şcolar;
- Alegerea şi urmărirea unor indicatori sintetici şi obiectivi pentru activitatea didactică şi extraşcolară;
- Crearea unei baze de teste de evaluare pentru elevi, în concordanţă cu standardele naţionale care să ofere o radiografie obiectivă a progresului şcolar;
- Creşterea gradului de consultare al părinţilor în alegerea disciplinelor opţionale;
Funcţia
managerială
1. Proiectare

2. Organizare

Măsuri/Activităţi
Elaborarea
proiectului
curriculum al unităţii şcolare

Termene
de Septembrie
2017

Resurse umane /
financiare
Cadre didactice

Responsabilităţi
Director
Comisia pentru
curriculum

Elaborarea proiectului activităţilor Septembrie
extraşcolare şi al concursurilor
2017
şcolare

Cadre didactice

Consilier educativ
Comisia pentru
programe educative
şcolare şi
extraşcolare

Cunoaşterea programelor
aprobate de MEN, alegerea
manualelor alternative,
asigurarea cu material didactic

Cadre didactice
/programe de dotare
finanţate de MEN

Director
Bibliotecar
Contabil şef

Septembrie
2017

Monitorizare/Indicatori de
performanţă
Corelarea obiectivelor stabilite
la nivel naţional şi a celui local
cu cele specificate în proiectul
şcolii – 100% respectarea
curriculum-ului naţional
Corelarea obiectivelor şi
activităţilor stabilite la nivel de
şcoală cu cele stabilite la nivel
naţional şi local
Participarea elevilor în
proporţie de 98% la activităţi
Existenţa în şcoală
a programelor, manualelor şi
materialului didactic necesar
Cadrele didactice cunosc

omologat.

3. Conducere
operaţională

4. Control /
evaluare

programa şcolară în proporţie
de 100%
Director
Corelarea cadrului şi a bazei
Coordonator comisie logistice cu obiectivele
programe educative activităţilor
şcolare şi
extraşcolare
Director
Respectarea documentelor
Responsabili comisii curriculare aprobate în
metodice/catedre/arii proporţie de 100%
curriculare
Director
Raportarea schemei orare la
specificul şcolii

Asigurarea cadrului necesar şi a
bazei logistice pentru activităţile
extracurriculare şi concursuri
şcolare

Permanent

Personal
administrativ Cadre
didactice
/sponsorizări

Aplicarea documentelor
curriculare aprobate (pentru
trunchiul comun şi disciplinele
opţionale)
Structurarea orarului şcolii cu
respectarea cerinţelor
psihopedagogice
Monitorizarea ofertei
educaţionale a şcolii în acord cu
indicatorii de performanţă stabiliţi
în urma diferitelor forme de
inspecţie
Supervizarea desfăşurării
activităţilor educative şcolare şi
extraşcolare

Permanent

Cadre didactice

Septembrie
2017

Comisia de orar

Permanent

Responsabili comisii Director
metodice/catedre/arii
curriculare

Semestrial

Cadrele didactice
cărora li se
încredinţează sarcini
de participare la
activităţi
Evaluarea ofertei educaţionale şi Conform
Comisii metodice
a performanţelor educaţionale pe planurilor
Comisie concursuri
baza indicatorilor de performanţă de activitate şi olimpiade şcolare
stabiliţi în urma diferitelor forme
de inspecţie
Asigurarea organizării şi
Conform
Cadre didactice /
desfăşurării Evaluării naţionale la calendarului venituri proprii
clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, a
MEN

Grafic de asistenţe la ore
Asistenţe la activităţi
educative şi extracurriculare
Bază de date

Director
Coordonator comisie
programe educative
şcolare şi
extraşcolare
Director

Corelarea planurilor de
activitate cu specificul şcolii
Eficacitatea acestor activităţi
în proporţie de 90%

Director
Comisia de
organizare şi

Rezultate obţinute de elevi la
Evaluării naţionale la clasele a
II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a

Rapoarte semestriale
Realizarea în proporţie de
90% a indicatorilor de
performanţă

VIII-a

evaluare a Evaluării
naţionale la clasele
a II-a, a IV-a, a VI-a,
a VIII-a

Întocmirea documentelor şi a
rapoartelor tematice curente şi
speciale solicitate de ISJ, CCD,
MEN şi autorităţile locale
Întocmirea documentelor legale
privind curriculum-ul naţional

Când este
cazul

Comisii şi colective
de lucru

Director
Responsabili comisii
şi colective de lucru

Conform
regulament

Cadre didactice

Permanent

Comisia pentru
arhivă
Cadre didactice,
elevi , părinţi

6. Implicare şi
participare
7. Formare /
dezvoltare
profesională şi
personală

Arhivarea şi păstrarea
documentelor şcolare oficiale
Asigurarea caracterului stimulativ
şi fundamentarea dezvoltărilor
locale de curriculum pe
experienţa elevilor şi cadrelor
didactice
Încurajarea propunerilor pentru
îmbunătăţirea CDS
Asigurarea abilitării şi a
consultanţei în problemele de
curriculum pentru cadrele
didactice

Director
Responsabili comisii
metodice/catedre/arii
curriculare
Director
Secretar şef
Director

Februarie
2017
Permanent

Cadre didactie,
elevi, părinţi
Comisia pentru
perfecţionare

8.Formarea şi
organizarea

Organizarea echipelor proiect –
în funcţie de necesităţile şcolii şi

Când este
cazul

Cadre didactice
Parteneri locali

5. Motivare

Anual

Director

98% dintre elevii claselor a IIa, a IV-a, a VI-a participă la
teste
97% dintre elevii claselor a
VIII-a promovează examenuzl
de Evaluare naţională
Rapoarte întocmite la timp –
100%

Planificări calendaristice
Proiecte didactice

Respectarea legislaţiei
Schema orară

95% dintre CDS elaborate
sunt alese de părinţi şi elevi
Coordonator comisie Corelarea activităţilor de
perfecţionare cu cerinţele
curriculumului naţional
Participarea cadrelor
la diferite forme de
perfecţionare în proprţie de
95%
CEAC
Comisia pentru
Participarea la proiecte de

grupurilor
/dezvoltarea
echipelor
9. Negocierea /
rezolvarea
conflictelor

de activităţile planificate.

Asigurarea coerenţei curriculumului naţional

Parteneri externi

Permanent

Asigurarea coordonării între
Permanent
diferitele discipline/ cadre
didactice
Rezolvarea “conflictelor de
Permanent
prioritate” – între reprezentanţii
diverselor discipline – în interesul
copiilor

proiecte de integrare dezvoltare locale, naţionale şi
europeană
internaţionale -90% din
personalul didactic şi elevi
Responsabili comisii Consiliul profesoral
Stabilirea CDS în interesul
metodice/catedre/arii
elevilor, în concordanţă cu
curriculare
obiectivele curriculum-ului
naţional şi cele specifice
locale
Responsabili comisii Consiliul profesoral
Aplanarea conflictelor în
metodice/catedre/arii
proporţie de 99%
curriculare
Comisia pentru
Consiliul profesoral
Stabilirea schemei orare pe
curriculum
baza opţiunii elevilor şi
părinţilor

II. Domeniul funcţional: RESURSE UMANE
Obiective strategice:
- Stimularea perfecţionării cadrelor didactice pentru cunoaşterea noilor tehnologii, pentru promovarea didacticii moderne cu accent pe dezvoltarea de
competenţe;
- Adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii informaţionale;
- Promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă;
- Iniţierea tuturor cadrelor didactice şi a personalului în utilizarea TIC în activitatea profesională;
- Participarea cadrelor la cursuri de iniţiere în managementul calităţii;
- Familiarizarea cadrelor didactice cu sistemul de evaluare externă;
- Motivarea întregului personal în funcţie de creşterea eficienţei muncii;
- Perceperea şi utilizarea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ;
- Proiectarea şi derularea unor activităţi de consiliere socială şi profesională cu părinţii;
- Familiarizarea cadrelor didactice cu metodele specifice muncii în echipă şi introducerea adecvată a acestora în actul didactic;
- Promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care să promoveze o cultură organizaţională de tip reţea.

Funcţia
managerială
1. Proiectare

2. Organizare

3. Conducere
operaţională

Activitate

Termene

Elaborarea proiectului de
dezvoltare a resurselor umane –
recrutare, selecţie, utilizare,
motivare, disponibilizare – privind
atât personalul didactic, didactic
auxiliar cât şi cel nedidactic
Stabilirea /operaţionalizarea
criteriilor de recrutare, utilizare şi
disponibilizare.
Realizarea procedurilor de
ocupare a posturilor şi catedrelor
vacante pentru personalul din
subordine – conform criteriilor
naţionale locale şi proprii.
Realizarea cuprinderii tuturor
copiilor înscrişi în unităţile de
studiu, colectivele şi formele de
educaţie stabilite prin lege.
Realizarea orientării preşcolarilor
pentru înscrierea la unitatea
noastră
Asigurarea asistenţei sanitare şi a
protecţiei muncii.

Anual

Încheierea contractelor de muncă
cu personalul didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic.
Normarea şi utilizarea
personalului din subordine –
inclusiv în ceea ce priveşte

Resurse umane /
Responsabilităţi
financiare
Comisia de angajare Director
şi promovare
Secretar
Consiliul de
Secretariat
administraţie

Indicatori de performanţă
Stat de funcţii

Anual

Consiliul de
Administraţie

Director

Respectarea legislaţiei 100%

Anual,
conform
grafic de
mobilitate

Comisia de angajare
şi promovare
Comisia de
mobilitate a
personalului didactic
Secretariat

Director
Consiliul de
administraţie
Consiliul profesoral

Fişa de încadrare

Director
Secretar

Realizarea planului de
şcolarizare în proporţie de
100%

Comisia de
mediatizare a ofertei
şcolii
Comisia de SSM şi
PSI

Director

Septembrie
2017

Secretariat

Director

Realizarea planului de
şcolarizare în proporţie de
100%
Asigurarea condiţiilor de
sănătate şi de securitate a
muncii – 100%
Respectarea metodologiilor
de încadrare

Permanent

Consiliul de
Administraţie

Director

Anual

Anual

Permanent

Director

Respectarea legislaţiei

conducerea colectivelor de elevi
(dirigenţi, învăţători, educatoare).
Realizarea fişelor posturilor/
descrierilor de rol pentru
personalul din subordine.

4. Control /
evaluare

5. Motivare

Septembrie
2017

Responsabili
compartimente
Consiliul profesoral

Director

Respectarea legislaţiei

Realizarea procedurilor
disciplinare şi de rezolvare a
contestaţiilor.
Realizarea procedurilor de
disponibilizare (concediere şi
pensionare).
Evaluarea periodică a personalului
didactic, didcatic auxiliar şi
nedidactic din subordine

Când este
cazul

Consiliul de
Administraţie

Director

Respectarea legislaţiei

Când este
cazul

Consiliul de
Administraţie

Director

Respectarea legislaţiei

Anual
Conform
calendarului
MEN

Corelarea cu atribuţiile
prevăzute în fişa postului
Respectarea calendarului 100%

Întocmirea documentelor şi a
rapoartelor tematice curente şi
speciale, cerute de ISJ, CCD,
MEN şi autorităţile locale.
Arhivarea şi păstrarea
documentelor oficiale privind
personalul unităţii şcolare.
Repartizarea echitabilă şi în
conformitate cu criteriile naţionale
şi locale, a stimulentelor materiale
şi morale stabilite prin lege pentru
cadrele didactice, didacice
auxiliare şi nedidactice şi pentru
elevi.
Stimularea, prin mijloace materiale

Când este
cazul

Comisii
Director
metodice/catedre/arii
curriculare
Consiliul de
Administraţie
Comisii şi colective
Director
de lucru
Responsabili
comisii şi colective
de lucru
Comisia pentru
Director
arhivă
Secretar

Când este
cazul

Responsabili
colective de lucru

Director

Participarea personalului la
procesul decizional
4% din personal primeşte
gradaţie de merit
Burse sociale şi alte forme
de ajutor social

Permanent

Responsabili

Director

Respectarea legislaţiei şi a

Permanent

Rapoarte întocmite la timp –
100%

Respectarea legislaţiei

6. Implicare şi
participare

7. Formarea
/dezvoltare
profesională şi
personală

şi morale, a formării şi dezvoltării
profesionale.
Asigurarea cadrului instituţional
pentru participarea personalului la
procesul decizional prin
colectivele şi organele de
conducere colectivă existente:
Comisii metodice/catedre/arii
curriculare, Consiliul de
Administraţie şi Consiliul
Profesoral
Realizarea unui sistem intern de
comunicare rapid, eficient şi
transparent.
Încurajarea unei culturi
organizaţionale care stimulează
comunicarea deschisă,
participarea şi inovaţia.
Formarea continuă - corelată
cu evaluarea – a personalului din
subordine.

Asigurarea consilierii generale şi
specifice pentru întreg personalul
din subordine

compartimente

termenelor stabilite

Permanent

Responsabili
Director
compartimente,
Comisii
metodice/catedre/arii
curriculare

Implicarea cadrelor în
activitatea şcolii – 100%

Permanent

Responsabili
compartimente

Director

Permanent

Responsabili
compartimente

Director

Corelarea evaluării cu
activitatea desfăşurată 100%
Existenţa în şcoală a unei
atmosfere eficiente de lucru

Conform
Responsabili de
Director
graficelor de compartimente
asistenţă
Responsabili de
comisii
metodice/catedre/arii
curriculare

Corelarea evaluării cu
activitatea desfăşurată

Permanent

Existenţa în şcoală a unei
atmosfere eficiente de lucru

Responsabili de
Director
compartimente
Responsabili de
comisii
metodice/catedre/arii
curriculare

8. Formarea
grupurilor /
dezvoltarea
echipelor

9. Negocierea
/rezolvarea
conflictelor

Participarea la programe de
(auto)formare continuă în
management educaţional şi
informarea la zi în domeniu.
Încurajarea unei culturi
organizaţionale care stimulează
comunicarea deschisă,
participarea şi inovaţia.
Deformalizarea comunicării în
organizaţie
Rezolvarea rapidă, transparentă şi
eficientă a conflictelor din interiorul
colectivului unităţii şcolare

Permanent

Stagii de formare

Comisia de
perfecţionare

Număr de cadre participante
la cursurile de formare –
95% din total

Permanent

Responsabili de
compartimente

Director

Implicarea cadrelor în
activitatea şcolii - 98%

Permanent

Responsabili de
compartimente
Responsabili de
compartimente
Responsabili de
comisii
metodice/catedre/arii
curriculare
Comisia paritară
Cadre didactice
Asociaţia părinţilor
Comisia paritară

Director

Respectarea legislaţiei şi a
termenelor stabilite
Existenţa în şcoală a unei
atmosfere eficiente de lucru
Rezolvarea în proporţie de
90% a conflictelor

Permanent

Rezolvarea rapidă, transparentă şi Permanent
eficientă a conflictelor cu sau între
elevi, cadre didactice, didactice
auxiliare şi nedidactice, părinţi,etc.

Director
Comisia paritară

Director
Comisia paritară

Existenţa în şcoală a unei
atmosfere eficiente de lucru
Rezolvarea în proporţie de
90% a conflictelor

III. Domeniul funcţional: RESURSE MATERIALE
Obiective strategice:
- Dezvoltarea bazei materiale cu prioritate pentru siguranţa în unitatea şcolară şi pentru eficacitatea procesului instructiv-educativ;
- Accesarea de fonduri prin participare la proiecte de finanţare şi prin mărirea contribuţiei comunităţii locale;
- Dezvoltarea modalităţilor de evaluare computerizată;

Funcţia
managerială
1. Proiectare

2. Organizare

3. Conducere
operaţională

Activitate

Termene

Elaborarea proiectului de buget şi a
proiectului de achiziţii al unităţii
şcolare.
Identificarea surselor extrabugetare
de finanţare.

Anual

Întocmirea documentaţiei pentru
construcţiile şcolare şi reparaţii
Achiziţionarea materialelor conform
bugetului alocat pentru dotare,
conform legii, pe capitole şi articole
bugetare.
Dezvoltarea fondurilor
extrabugetare şi repartizarea lor
conform priorităţilor.
Repartizarea mijloacelor fixe şi a
obiectelor de inventar achiziţionate,
conform planificării
Realizarea execuţiei bugetare.
Realizarea planului de achiziţii.

Când este
cazul
Când este
cazul

Resurse umane
Responsabilităţi
/ financiare
Contabilitate/
Consiliul de
analiza de nevoi administraţie
Director
Parteneri locali
Director
Spaţii disponibile Contabil şef
pentru închiriere
Buget local
Director
Contabil şef
Contabilitate/
Director
analiza de nevoi Contabil şef

Când este
cazul

Consiliul de
administraţie

Director

Respectarea listei de
priorităţi

Când este
cazul

Consiliul de
administraţie

Director

Trimestrial
Anual

Contabilitate
Contabilitate

Director
Director

Secretariat,
contabilitate
Comisia de
acordare a
burselor
Venituri proprii,
sponsorizări

Director

Asigurarea condiţiilor
optime pentru un
învăţământ de calitate
Respectarea legislaţiei
Respectarea listei de
priorităţi
Respectarea criteriilor
prevăzute de lege

Permanent

Alocarea burselor şi celorlalte forme Semestrial
de ajutor stabilite prin lege.

Utilizarea fondurilor extrabugetare
conform priorităţilor stabilite în
proiectele şi programele şcolii.

Când este
cazul

Consiliul de
administraţie
Contabil şef

Indicatori de
performanţă
Corelarea proiectului cu
analiza de nevoi
Veniturile extrabugetare
obţinute
Respectarea legislaţiei
Corelarea repartiţiei
bugetare cu lista de
priorităţi

Corelarea cu lista de
priorităţi

4. Control /
evaluare

Asigurarea condiţiilor necesare
privind iluminatul, încălzirea,
alimentarea cu apă, canalizarea şi
monitorizarea video
Încheierea exerciţiului financiar.
Evaluarea realizării planului de
achiziţii şi a utilizării fondurilor
extrabugetare.

Permanent

Bugetul local

Director
Contabil şef
Administrator

Asigurarea plăţii
facturilor pentru utilităţi
la termen

Anual
Trimestrial

Contabilitate
Contabilitate

Director
Director
Consiliul de
administraţie

Respectarea legislaţiei
Corelarea cu lista de
priorităţi

Întocmirea documentelor şi a
rapoartelor tematice curente şi
speciale, cerute de ISJ, MEN şi
autorităţile locale.
Întocmirea documentelor legale
privind managementul financiar.

Când este
cazul

Contabilitate

Director

Respectarea legislaţiei şi
a termenelor

Lunar
/trimestrial
/anual
Anual

Contabilitate

Director

Respectarea legislaţiei

Contabilitate
Comisia pentru
arhivă
Responsabili
compartimente/
baza materială a
şcolii

Director

Respectarea legislaţiei

Director

Respectarea prevederilor
legale

Arhivarea şi păstrarea
documentelor financiare oficiale.
5. Motivare

6. Implicare şi
participare

7. Formarea
/dezvoltare
profesională şi
personală

Asigurarea de servicii (oferta de
spaţii pentru diverse activităţi, etc.)
în contrapartidă pentru
organizaţiile- surse alternative de
finanţare
Asigurarea transparenţei elaborării
şi execuţiei bugetare.

Când este
cazul

Permanent

Contabilitate /
documente
financiare

Director
Consiliul de
administraţie

Asigurarea circulaţiei
informaţiilor

Asigurarea formării specifice şi a
consultanţei pentru personalul
financiar şi administrativ.

Permanent

Responsabili
compartimente

Director

Racordarea la
modificările legislative

8. Formarea
grupurilor /
dezvoltarea
echipelor
9. Negocierea
/rezolvarea
conflictelor

Formarea echipei personalului
administrativ.

Anual

Negocierea celor mai bune condiţii Permanent
financiare pentru execuţia bugetară.
Negocierea celor mai avantajoase
Când este
contracte de sponsorizare şi condiţii cazul
pentru obţinerea fondurilor
extrabugetare.

Stat de funcţii
aprobat

Director

Respectarea fişei postului

Oferte de preţ

Director
Contabil şef
Consiliul de
administraţie

Respectarea prevederilor
legale
Corelarea cu lista de
priorităţi

Parteneri locali
Asociaţia
părinţilor

IV. Domeniul funcţional: DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI RELAŢII COMUNITARE
-

Participarea la programe de finanţare vizând înnoirea dotării tehnice a şcolii;
Diversificarea şi extinderea relaţiilor cu parteneri educaţionali atât la nivel local cât şi la nivel regional şi european;
Fructificarea tuturor oportunităţilor oferite de proiecte de colaborare locale, regionale şi europene;
Aplicarea şi promovarea sistemului de evaluare în colaborare cu parteneri educaţionali locali;
Dezvoltarea unor parteneriate între instituţii din ţară şi din străinătate – ERASMUS +

Funcţia
managerială
1. Proiectare

Activitate

Termene

Identificarea nevoilor de educaţie
ale comunităţii locale şi a
posibilităţilor de satisfacere în
cadrul normativ existent şi cu
resursele disponibile.
Elaborarea planurilor/ programelor
de dezvoltare a unităţii şcolare
pentru satisfacerea nevoilor proprii
şi ale comunităţii locale
Iniţierea de parteneriate şi
programe cu instituţii care să

Permanent

Anual

Când este
cazul

Resurse umane /
financiare
Comisia pentru
elaborarea şi
mediatizarea ofertei
educaţionale
Comisia pentru
proiecte de integrare
europeană
Asociaţia părinţilor
Comisia pentru
proiecte educative

Responsabilităţi
Director

Director

Director

Indicatori de performanţă
Racordarea planului de
şcolarizare la nevoile de
educaţie ale comunităţii –
clase step by step, program
şcoală după şcoală
Dezvoltarea parteneriatului
local, judeţean, naţional şi
internaţional –ERASMUS +
Corelarea cu analiza de
nevoi

promoveze principiile nondiscriminării

2. Organizare

3. Conducere
operaţională

4. Control /
evaluare

Informarea tuturor categoriilor şi
organizaţiilor interesate/ beneficiare
în legătură cu activitatea unităţii
şcolare
Colaborarea cu autorităţile locale în
ceea ce priveşte repartizarea şi
utilizarea fondurilor pentru
funcţionarea, întreţinerea şi
repararea unităţii şcolare
Stabilirea legăturilor cu autorităţile
locale, instituţiile naţionale şi
regionale de cultură, biserica, alte
instituţii interesate, pentru
creşterea adecvării ofertei
educaţionale a şcolii la cererea
concretă, pentru realizarea
proiectelor şi programelor proprii şi
în vederea creşterii importanţei
şcolii ca factor de civilizaţie.
Stabilirea legăturilor formale cu
organele de poliţie, jandarmi,
pompieri şi poliţia locală în vederea
asigurării pazei şi siguranţei elevilor
şi pentru prevenirea şi combaterea
delincvenţei juvenile.
Participarea la realizarea planului
anual de inspecţie (generală,

şcolare şi
extraşcolare
Comisia pentru
reducerea violenţei
în mediul şcolar
Comisia pentru
elaborarea şi
mediatizarea ofertei
educaţionale
Proiect de buget/
Execuţii bugetare

Director

Diseminarea rezultatelor în
mass-media şi pe site-ul
unităţii şcolare

Director
Contabil şef

Corelarea cu lista de priorităţi

Când este
cazul

Comisia pentru
programe şi proiecte
educaţionale

Director
Consilier educativ
educativ

Corelarea ofertei cu
cererea de educaţie

Permanent

Comisia pentru
Director
combaterea violenţei
în mediul şcolar

Respectarea regulamentului
intern
Scăderea cazurilor de
violenţă în cadrul şcolii

Conform
solicitărilor

Rapoarte de analiză

Corelarea cu analiza de
nevoi

Permanent

Permanent

Director

tematică şi specială) împreună cu
ISJ
Operaţionalizarea /Elaborarea
Permanent
criteriilor de monitorizare şi
evaluare a calităţii educaţiei şcolare

5. Motivare

6. Implicare şi
participare

Responsabili de
Director
comisii
metodice/catedre/arii
curriculare
CEAC
Consiliul de
Director
administraţie

Rapoarte semestriale
Conform planului de
monitorizare din PDI

Responsabili de
comisii
metodice/catedre/arii
curriculare
CEAC
Rapoarte
responsabili de
comisii
metodice/catedre/arii
curriculare
CEAC
Responsabili de
comisii
metodice/catedre/arii
curriculare

Director

Respectarea graficelor de
asistenţă
Raport CEAC

Director

Elaborarea planului de
măsuri în acord cu analiza de
nevoi

Director
Consiliul profesoral
Consiliul de
administraţie

Analiza tuturor
compartimentelor de
activitate

Asigurarea condiţiilor
necesare programelor şi
activităţilor comunitare
Cel puţin 20 întâlniri pe an
şcolar

Elaborarea instrumentelor de
monitorizare şi evaluare utilizabile
în activitatea de inspecţie
Aplicarea instrumentelor de
monitorizare şi evaluare.

Anual

Elaborarea rapoartelor privind
activitatea de asigurare a calităţii
ofertei educaţionale şi a
programelor de îmbunătăţire a
calităţii educaţiei.

Semestrial

Întocmirea raportului anual de
activitate a unităţii şcolare.

Octombrie
2017

Oferirea cadrului logistic (spaţii,
aparatură, etc.) pentru programele
şi activităţile comunitare.
Organizarea de întâlniri periodice
cu reprezentanţii comunităţii locale

Când este
cazul

Baza materială a
şcolii

Director

Când este
cazul

Cadre didactice
Asociaţiapărinţilor

Director
Consilier educativ
educativ

Conform
graficului

Corelarea fişei de asistenţă
cu cerinţele curriculum-ului

7. Formarea
/dezvoltare
profesionala �i
personala
8. Formarea
grupurilor /
dezvoltarea
echipelor
9. Negocierea
/rezolvarea
conflictelor

Organizarea de lectorate sau chiar
cursuri de pregatire pentru
comunitatea locala: educatie
alimentara, demografica, pentru
mediu, limbi straine etc.
Organizarea unor echipe mixte sau
participarea personalului din �coala
la diferite proiecte de dezvoltare
comunitara �i la alte proiecte
locale, nationale �i internationale
Negocierea celor mai avantajoase
conditii de sprijin comunitar pentru
unitatea �colara.
Rezolvarea rapida, transparenta �i
eficienta a conflictelor cu
reprezentantii autoritatilor
/comunitatii

Cand este
cazul

Cadre didactice de
specialitate
Asociatia parintilor

Director

Cand este
cazul

Director
Comisia pentru
proiecte de integrare
europeana

Dezvoltarea parteneriatelor
internationale

Cand este
cazul

Cadre didactice
Asociatia parintilor

Director

Cand este
cazul

Director
Comisia pentru
programe �colare �i
extra�colare

Director

Participarea la actiuni
comune cu comunitatea
locala
Respectarea prevederilor
legale

Adecvarea la cerintele
comunitare

