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PLAN

MANAGERIAL

AN ŞCOLAR 2017 - 2018
Programul urmăreste continuarea politicilor din anii trecuti, de la nivelul institutiei în vederea asigurării
dimensiunii europene a activitătilor didactice si pedagogice, în scopul cresterii calitătii procesului instructiv, asigurarii de
sanse egale a absolventilor nostri pe o piată economică europeană liberă si largirea orizontului absolventilor prin
reliefarea acelor oportunităti de dezvoltare profesională si personală pe piata europeană.
Programul managerial a fost realizat în baza analizelor SWOT si PESTE din cadrul PAS 2016-2021 si a planurilor
operationale actualizate ale acestora si instrumentează posibilităţile de utilizare eficientă a resurselor umane, financiare şi
materiale şi orientează strategiile managementului şcolar în direcţia continuării procesului de reformă impusă de
implementarea noii legi a educatiei. Acest program este fundamentat pe analiza procesului de învăţământ desfăşurat în
unitatea noastră, pe evaluarea activităţii didactice şi pe valorificarea inspecţiei şcolare.
De asemenea, programul managerial a fost adaptat la obiectivele si tintele din documentele strategice regionale Planul local de actiune invatamant PLAI 2013-2020 si documentele EUROPA 2020 si discutat cu principalii factori de
decizie din judetul Gorj.
La realizarea prezentului program managerial s-a tinut cont de de interesele de dezvoltare ale elevilor prin
consultări ale Consiliului Reprezentativ al Părintilor, Consiliul Reprezentativ al Elevilor, ai agentilor economici parteneri
si ai comunitătii locale.
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Nr.
crt.

Domeniul

Scop/Obiective

Acţiuni

Orizont
de timp

0

1

2

3
a.Identificarea catedrelor şi posturilor care se vacantează
pe parcursul anului şcolar şi încadrarea cu personal
didactic calificat in conditiile legii.
b.Alegerea Consiliului de administratie pentru anul 20162017. Alegerea reprezentantului elevilor. Alegerea
secretarului CP si a secretarului CA
c.Alegerea componentei Comisiei de Asigurare a Calitătii
d.Alegerea componentei comisiilor de lucru
e.Validarea calificativelor personalului didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic pentru anul şcolar 2015 – 2016
f.Realizarea proiectului de încadrare pentru anul şcolar
2016-2017
g.Actualizarea fiselor posturilor tuturor angajatilor.
h.Realizarea unor demersuri pentru ocuparea schemei de
personal cu posturi de paznic, femei de sevici,
secretar/arhivar.
i.Actualizarea deciziilor de utilizare si operare a bazei de
date REVISAL si actualizarea în permanentă a acestei.
j.Asigurarea instruirii personalului cu privire la normele
de tehnica securitătii muncii si semnarea documentatiei în
vigoare.
k.Alegerea Consililului Elevilor

4

1.1 Asigurarea cu
personal didactic şi
nedidactic

1.

Probleme
generale

2

Lunar

Resurse umane
5
Conducerea şcolii

Septembrie Octombrie
Septembrie
Septembrie
Septembrie
2017
Februarie
2017
Octombrie
2017

Consiliul Profesoral

Octombrie
2017
Octombrie
2017

Cons. de
administraţie
Conducerea şcolii
Administrator

Octombrie
2017

Coordonatorul de
programe și proiecte

Consiliul Profesoral
Conducerea şcolii
Cons. de
administraţie
Conducerea şcolii

1.2 Activitatea de
perfecţionare

a.Alegerea responsabilului cu formarea continuă si
numirea acestuia prin decizie.
b.Actualizarea planului operational vizând perfectionarea
personalului didactic si a personalului nedidactic
c.Identificarea surselor de finantare pentru asigurarea
perfectionării personalului
d.Consiliul de administraţie va evalua activitatea de
perfecţionare desfăşurată la nivelul colectivelor de
catedră şi al comisiilor metodice şi vor elabora strategii
de ameliorare.
e. Instruirea suplinitorilor pe probleme psiho-pedagogice,
metodice şi de conţinut al specialităţii de către
responsabilii de arie curriculară
f. Implementarea unor proiecte in parteneriat cu CCD,
Centrul de Asistenta Psihopedagogica si alte ONG-uri
locale ce vizează: eşecul si abandonul şcolar, situaţia
elevilor cu părinţi in străinătate, absenteism, violenţă,
consum de droguri și realizarea în acest sens a unor
planuri de acțiune.
g. Aplicarea în proiecte de (Life Long Learning) pentru
membri Comisiei de Calitate, din Comisia Diriginţilor,
Consiliu de Administrație, dar și pentru cadrele didactice
(ERASMUS+)
h. Urmărirea respectării procedurilor privind strategia de
implementare, evaluare și valorizare a rezultatelor și
cunoștințelor obținute în urma implementării proiectelor
de parteneriat internațional, sau a participării în proiecte
de formare la nivel internațional sau național.

Septembrie
2017
Octombrie
2017

Conducerea şcolii
Director
CEAC
Comisia de perf.

Conducerea şcolii
Lunar
Contabil Sef
Septembrie – Responsabil comisia
Decembrie
dirigintilor
2017
Semestrial
Consiliu de
Administrație
Lunar

Responsabili
comisii

Octombrie
2017Iulie 2018

Întreg personalul

Februarie
Martie 2018

Responsabil
Comisie parteneriate
externe

Ianuarie
Februarie
Martie
2018

Responsabilii arii
curricular

i. Realizarea unei rețele de comunicare intre elevii si
cadrele didactice din scoli europene partenere
j. Realizarea unor proiecte europene in parteneriatcu
scoli si ONG din UE.

Octombrie
Buzera Marius
2017Iulie Maria Cristian
2018

k. Identificarea unor surse de finanțare și realizarea unor
proiecte privind dotarea bazei materiale şi acreditarea
unor noi specializări.

Octombrie
Noiembrie
2017

3

- Conducerea Școlii
Administrator

a. menţinerea la cursuri a tuturor elevilor înscrişi la
1.3 Şcolarizarea şi începutul anului şcolar şi diminuarea la maximum, până
frecvenţa
la eliminare a fenomenului de abandon şcolar. Atragerea
Diminuarea
în parteneriate a fundaţiilor şi asociaţiilor cu scop
fenomenului
de caritabil în vederea acordării de sprijin elevilor din medii
abandon şcolar
economice şi sociale defavorizate – “elevi cu nevoi
speciale” - Constituirea unor comisii de prevenire a
violentei si a absenteismului.
b. Realizarea unor parteneriate cu agentii economici în
vederea asigurării de burse private pentru elevii cu
probleme financiare si posibilitatea angajării în regim cu
timp partial.
c. conducerea şcolii va solicita sprijinul Asociației de
Părinti pentru soluţionarea unor cazuri problemă în
vederea eliminării disfuncţionalităţilor atipice care apar la
nivelul relaţiei şcoală – familie.
d. dezvoltarea parteneriatului educaţional cu Poliția
Locală, Politia Judeteană si alti factori de decizie cu
atributii în acest sens în vederea prevenirii delincvenţei
juvenile şi eficientizarea activităţii educative.
e. analiza în consiliul de administraţie a frecvenţei şi a
cazurilor de abandon şcolar
f. Realizarea de activităţi de consiliere pentru elevii cu
probleme şi monitorizare a cazurilor de violenţă
g. Derularea unor activităti extracuriculare care să
implice elevii cu probleme de adaptare, sau ai căror
parintii sunt plecati în strainatate
h. Derularea proiectului de parteneriat cu Teatrul
Dramatic Elvira Godeanu si a trupei de teatru de elevi
i. Realizarea unor proiecte care să permită efectuarea
stagiului de pregătire practică în ţări din UE, si iniţierea
unor reţele de parteneriate cu alte instituţii similare din
UE
j. Implicarea scolii în proiecte internationale pentru
derularea de activitati care sa implice elevii cu probleme
de adaptare (LET S DO IT, ROMANIA; Patrula de
reciclar, Euroscola)
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Permanent
conform
legislaţiei în
vigoare

Cond. Şcolii
Cons. cu activit.
Extraşcolare
Diriginţii

Permanent

Cond. Şcolii
CEAC
Cons. Cu activit.
extrascolare

Lunar în
şedinţa
comisiei de
învăţământ

Cond. Şcolii
Consilierul Scolar

Permanet
Ianuarie 2018
Februarie
2018
Permanent
Permanent

Februarie
2018
Sept.-Oct.
2016

Cond. Şcolii
Cons. cu act.
extraşcolare
Diriginţii
Cond. Şcolii
Cons. cu act. Extraş
Comisia de
prevenire
Diriginţii
Comisia Diriginţilor
Consiliul Profesoral
Consiliul Parintilor
Conducerea şcolii
Comisia de
parteneriate externe
Conducerea şcolii
Comisia diriginţilor
Consilier Școlar
Diriginți

a.Actualizarea Planului Operational al PAS 2016-2021
1.4 Perfecţionarea privind managementul institutional
managementului
b.Consiliul de administraţie va analiza gradul de realizare
şcolar
a sarcinilor conform cu fişa postului de către fiecare
responsabil de catedră.
c. întocmirea graficului de asistenţe la ore pentru sem. I şi
vizarea documentelor de proiectare a activit. La nivelul
catedrelor şi comisiilor metodice.
d. întocmirea graficului de activităţi pentru perioada
vacanţei de iarnă şi stabilirea responsabilităţilor printr-o
planificare judicioasă a concediilor de odihnă.
e. Aplicarea în cadrul finanțării prin programul Erasmus
+ K2 – în scopul transferului de inovatie.
f. Participarea la stagii de pregătire în tară si în UE în
domeniul asigurării calităţii
g. Realizarea unui grafic de control de urmărire a
realizării activităţilor Comisiei de proiecte şi de evaluare
a calităţii acestora.

Nov. 2017

a. asigurarea funcţionalităţii tuturor spaţiilor destinate
procesului de învăţământ
b. finalizarea tuturor activităţilor de procurare a
manualelor şcolare şi distribuirea lor
c. consiliul de administraţie va analiza gradul de
deteriorare a bazei materiale şi va stabili măsuri
corespunzătoare. Va fi analizat stadiul de realizare a
programelor de auto-dotare elaborate la nivelul catedrelor
şi al comisiilor metodice în vederea realizării integrale a
acestora
d. stabilirea necesarului de fonduri pentru anul financiar
2016 şi a priorităţilor de cheltuire judicioasă a acestora
e. păstrarea şi folosirea eficientă a softului educaţional
existent. Analiza modului de implicare a cadrelor
didactice în implementarea în lecţie a mijloacelor
didactice moderne.
f. se vor inventaria spaţiile nefolosite şi se vor face
propuneri de exploatare eficientă a acestora.

1.09.2017

1.5 Păstrarea şi
dezvoltarea bazei
didactice
şi
materiale a unităţii
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Octombrie
2017
Oct. 2017

Noiem. 2017
Martie 2018

Director
CEAC
Cond. Şcolii
Secretariat
Cond. Şcolii
Resp. Com.
Metodice
Cond. Şcolii, Cons.
Administraţie

Martie 2018

Comisie parteneriate
externe

permanent

Responsabili arii
curriculare
Cond. Şcolii, Cons.
Administraţie

noi. 2017

Oct. 2017

Administrator
Serv. Contab şi cond
şcolii
Bibliotecar

Dec. 2017
Cond. Şcolii

Oct. 2017

Cond. Şcolii
Contab. Şef
Resp. Comisiilor
metodice
Informatician

nov.-dec.
2017

Cond. Şcolii
Contab. Şef
Administrator

Dec. 2017

g. se vor amenaja clasele în aşa fel încât să se realizeze o
personalizare a fiecăreia, folosind elementele specifice de
mijloace tehnice PSI, pentru a nu înregistra efecte
nedorite privind protecţia elevilor şi a întregului personal.
h. se vor asigura echipamente privind SSM, materiale de
propagandă, materiale igienico-sanitare.
i. o mai bună relaţionare între personalul didactic auxiliar
şi elevii şcolii
j. Realizarea unor proiecte de parteneriat cu agenţi
economici pentru activităţi de microproducţie, încheierea
de convenții de practică pentru elevii, pentru desfășurarea
unor vizite de luru
k. iventarierea bazei materiale şi stabilirea unui grafic de
reparaţii şi întreţinere.
l. Realizarea de activitati de microproductie în parteneriat
cu agenții economici.
m. Semnarea cu agenții economici a parteneriatului de
oferire a burselor private și de desfășurare a programului
de angajare a proapeților absolvenți.
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Permanent

Comisia de
Prot. Muncii
Administrator

Permanent

Conducerea şcolii

Permanent

Conducerea şcolii
Administrator

Octombrie
2017

Octombrie
2017

Catedra tehnica
Conducerea şcolii
Administrator
Catedra tehnică

Permanent
Permanent

Conducerea şcolii
Consilier scolar
Diriginti

2.1 Realizarea
componenţei
conceptuale

2

Probleme de
specialitate

a. cadrele didactice vor întocmi planificările
calendaristice anuale şi semestriale cu rubricaţii
funcţionale, formulând obiective operaţionale şi
educaţionale pentru fiecare lecţie în concordanţă cu
obiectivele specifice prevăzute de programele şcolare si
SPP cu particularităţile de vârstă şi individuale ale
elevilor şi cu nivelul general de pregătire a acestora.
Planificările calendaristice la disciplinele din CDL vor fi
vizate şi de inspectorul de specialitate.
b. profesorii debutanţi şi suplinitori precum şi celelalte
cadre didactice vor întocmi proiecte de lecţii ce vor fi
avizate de director.
c. directorii vor urmări prin asistenţe la ore modul în care
se realizează obiectivele operaţionale propuse şi vor
evalua gradul de realizare al acestora prin teste de
evaluare aplicate la sfârşitul lecţiilor. Responsabilii de
catedră vor însoţi directorii cel puţin o dată la fiecare
membru al catedrei. In acelasi mod procedeaza si membri
Comisiei de Calitate.
d.Fiecare responsabil de arie curriculară va întocmii un
plan managerial si un plan de activităti în care va integra
toate cadrele didactice.
e.sefii de compartiment vor realiza planuri manageriale
pentru anul în curs.
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1 oct. 2017

Zilnic

Cond. Şcolii
Resp. Comisiilor
metodice
CEAC

Cond. Şcolii
Resp. Comisiilor
metodice

Conf.
graficului

Cond. Şcolii
Resp. Comisiilor
metodice

Conf.
graficului

Resp. Comisiilor
metodice

Octombrie
2017

Resp.
Compartimente

2.2 Orientarea
activităţilor şcolare
în vederea realizării
performanţelor
şcolare

3

Munca
educativă

3.1Integrarea
socială a elevilor şi
preintâmpinarea
săvârşirii unor acte
antisociale –
pregătirea tinerilor
absolvenţi pentru
dezvoltarea carierei

a. se vor organiza activităţi suplimentare de pregătire şi
dirijare a studiului pentru elevii din clasele terminale în
vederea promovării examenului de bacalaureat.
b. consiliul de administraţie va analiza rezultatele
obţinute la examenele naţionale şi se vor stabili direcţiile
de acţiune ce se impun pentru îmbunătăţirea
performanţelor şcolare.
c. sustinerea unei evaluari inițiale la toate disciplinele
pentru adaptarea la nevoile reale ale elevilor
d. se vor prelucra la orele de dirigenţie şi la şedinţele cu
părinţii, regulamentele de organizare şi desfăşurare a
examenului de bacalaureat şi a concursurilor scolare.
e. stabilirea unui grafic de pregătire pentru elevii ce
participă la concursurile şi olimpiadele şcolare
f. realizarea unui grafic de pregatire pentru elevii din
clasele terminale ce participă la exemenele de absolvire
g. organizarea unei simulari a examenului de bacalaureat
h. Asigurarea participării elevilor la programe de
pregătire prin programul ERASMUS+ KA1.
i. realizarea unor activităţi de orientare şcolară prin vizite
la agenţi economici şi la Universităţi partenere sau prin
proiecte POSDRU
j. implicarea elevilor în proiecte de mobilitate alături de
colegi de la alte instituții similare din Europa –
ERASMUS KA2
k. realizarea activitatilor in parteneriat cu Junior
Achievement (JA) Romania
a. comisia diriginţilor va elabora programe manageriale
anuale şi semestriale cu acţiuni concrete, realizabile.

Săptămânal

Cond. Şcolii
Resp. Comisiilor
metodice

Oct. 2017

Cond. Şcolii

Sept. 2017
Oct. 2017

Cond. Şcolii
Profesorii
Cond. Şcolii
Resp. Comisiilor
metodice

Octombrie
2017
Cond. Şcolii
Noiembrie
Resp. Comisiilor
2017
metodice
Aprilie 2018
Comisia Tehnica
Ianuarie
– Catedra de stiinte
iunie 2018
Resp. Comisie
Martie Tehnologică
Aprilie 2018
Consilier orintare
școlară
An
scolar
2017-2018
Comisa de
parteneriate externe
An
scolar
2017-2018
Corpul profesoral

Coordonator
programe
b. cu ocazia sărbătorilor aniversare, internaționale,
Prof. Crăc Elena
naţionale şi locale din cele două semestre se vor organiza Conf. Grafic Coordonator
activităţi specifice
act. Educ.
programe
Prof. Crăc Elena
c. profesorii diriginţi împreună cu biblioteca şcolii, cu
conducerea şcolii, vor organiza şi desfăşura activităţi lunar
Coordonator
colective de petrecere a timpului liber în mod plăcut. Se
programe
vor organiza simpozioane, seri de poezie şi dans,
Prof. Crăc Elena
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Oct. 2017

prezentări de carte, etc.
d. se va asigura funcţionalitatea relaţiei de parteneriat
şcoală-familie-comunitate locală şi scoală-poliţie-justiţie,
în vederea prevenirii unor acte antisociale şi asigurarea
unui climat normal în care elevul să trăiască şi să înveţe.
e. Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în cadrul
opționalului de teatru, la redactarea revistei Cuget Liber,
în activitățile cercurilor științifice din școală.
f. Constituirea unui număr suficient de mare de
formațiuni sportive la nivelul școlii
g. Organizarea de excursii de studiu Si de recrere în
timpul programului SCOALA ALTFEL.

Permanent

Responsabil comisia
diriginților

Octombrie
2017
Decembie
2017
Mai 2018

Comisia limbă și
comunicare
Prof. geamănu
benedict
Com. SCOALA

ALTFEL

Prof. Diriginți
4.1 Creşterea
calităţii educaţiei

4

5

Integrarea
europeană

Evaluarea,
îndrumarea şi
controlul

5.1
Asigurarea
obiectivităţii
în
evaluare
Programarea
activităţii
de
îndrumare
şi
control

a.întărirea dimensiunii europene a educației prin
încurajarea participării profesorilor la cursurile de
formare continuă oferite de UE şi Consiliul Europei
b. încurajarea cadrelor cadrelor didactice pentru
participarea in proiecte europene.
c. îmbogăţirea experienţei profesionale şi diseminarea
exemplelor de bună practică în parteneriate internaţionale
d. Realizarea unui grafic de analiză a stadiului de
implementare a proiectelor câştigate, a modului de
desfăşurare a acestora, precum şi a modului de
diseminare a exemplelor de bună practică.
e. evaluarea modului de implementare a noilor metode de
predare învăţare. Se va respecta procedura din Anexa nr.9
PAS.
f. Aplicarea a doua proiecte de tip ERASMUS + KA2
a. itemii de evaluare a cunoştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor elevilor se vor stabili în conformitate cu
programele şcolare si SPP în vigoare, cu obiectivele
specifice fiecărui capitol, văzând performanţele
minimale, medii şi maximale.
b. întocmirea graficelor de acţiuni de îndrumare şi control
la toate nivelurile.
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Cond. Şcolii
Comisia de proiecte
Cond. Şcolii
Comisia de proiecte
Permanent

Cond. Şcolii
Participantii la
perfectionări
Cond. Şcolii
Comisia de proiecte

Ianuarie 2018
Permanent

octombrie
2017

Cond. Şcolii
Comisia de proiecte
Cond. Şcolii
Resp. De
catedră/com.
metodică
Comisia de calitate
Cond. Şcolii

6

7

Activitatea de
parteneriat

- Formare
profesională
continuă
- Extinderea şi
organizarea
formării continue
la nivelul
standardelor de
performanţă
- Cultivarea de
competenţe
psiho-relaţionale
cu elevii, cadrele
didactice, părinţii

d. Intocmirea echipelor de proiect pentru realizarea unor
proiecte pe baza de finantari europene in raport cu
analizele SWOT si PESTE
e. Realizarea unei echipe de control a modului de
implementare si de evaluare a proiectelor realizate, a
modului de implementare si de diseminare a rezultatelor
obtinute conform procedurii de monitorizare a proiectelor
cu finantare europeana.
6.1
Cunoaşterea a. Intensificarea relaţiilor de parteneriat cu agenţii
rolului partenerilor economici în vederea colaborării în domeniul pregătirii
educaţionali
în practice a elevilor, a susținerii acestora prin acordarea de
pregătirea elevilor în burse private.
scopul unor inserţii c. Se va întări legătura cu familia – partener activ în
profesionale
mai educarea şi formarea elevului
bune
d. Se vor organiza acţiuni de parteneriat educaţional cu:
- Teatrul „Elvira Godeanu”
- Agentia de mediu
- ANT Gorj
- Muzeul judetean Gorj
e. Continuarea parteneriatelor prin eTwining cu elevi de
la şcoli din UE
f. Depunerea unor proiecte de parteneriat prin programul
Erasmus+ KA2 atât la nivelul liceului cât si la nivelul
Fundatiei Cultural Stiintifice Ghe Magheru.
j. Realizarea activitatilor de parteneriat strategic pe
actiunea Erasmus+ KA2 7.1 Asigurarea procesului de formare continuă prin activităţile metodicoştinţifice realizate la nivelul şcolii
7.2 Organizarea şi monitorizarea activităţilor realizate la nivelul cercurilor
pedagogice pe discipline
7.3 Intensificarea acţiunilor de mediatizare în rândul elevilor , a rolului şi
implicaţiilor psihologice a consilierii
7.4 Dimensionarea informaţiilor legate de calitatea acţiunii educaţionale în
cadrul comisiilor metodice
7.5. Redactarea a două proiecte prin care să se urmărească efectuarea stagiilor
de instruire practică pentru elevi de la domeniul Resurse Naturale
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Octombrie
2017
Noiembrie
2017
Decembrie
2017
Sept. 2017

Consiliu Profesoral
Cond. Şcolii
CEAC
Comisia de
parteneriate externe
Catedra de cultură
tehnică

Permanent
Consilier educativ
Permanent
Cons. act.
Extraşcolare
Octombrie
2017
Februarie
2018
Conducerea şcolii
An
scolar
2017-2018
Conducerea şcolii
Echipa de proiect
Conform
graficului
Permanent
Oct.-nov.
2017
Permanent
Ianuarie –
Feb.2018

Responsabilul cu
formarea continuă
Responsabilii
comisiilor metodice
Cadrele didactice

Responsabilii
comisiilor metodice
Responsabil
proiecte Catedra
Tehnică

8

- Integrare
europeană şi
cooperare
internaţională

8.1 Îmbogăţirea experienţei profesionale şi diseminarea exemplelor de bună
practică în parteneriatele internaţionale şi depunerea de noi proiecte pe
programul ERASMUS +
8.2 Realizarea de parteneriate între şcoala noastră şi şcoli din U.E, în vederea
realizării de rețele de parteneriat.
8.3. Realizarea de parteneriate prin platforma eTwining si activitati in cadrul
proiectului Europa, casa noastra.

Permanent

Conducerea şcolii

Permanent

Conducerea şcolii
Echipa de proiect
Conducerea şcolii
Echipa de proiect

8.4. Realizarea de parteneriate cu ECDL Romania, Academia Credis Bucuresti
și Cisco Academy, în scopul oferii de suport E – Learning, perfecționare cadre
didactice, pregătire elevi pentru olimpiade, concursuri școlare, competențe
digitale.
8.5. Realizarea în parteneriat cu liceul partener Jozef Beem din Polonia a
Simpozionului Internațional ENEC 2017.

Permanent

Conducerea şcolii
Catedra de
informatica

Noiembrie
2017

Conducerea şcolii

Permanent

Director adjunct,
Prof. ing. Vulpe Carmen Rodica
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