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Planul managerial, pentru anul şcolar 2017-20 18, are În vedere d i recţii le reformei Învăţământulu i rezu ltate din documentele M.E.N.C.S, planul
de dezvoltare al şco li i ş i analiza SWOT. Prin acest plan, dorim să f im În concordanţă cu viziunea ş i misiunea şco li i , cu ceri nţe le Leg ii privind asigurarea
ca l ităţi i În educaţie ..

Urmărim să dezvoltăm un cadru propice dobândirii de informaţi i ş i de form are a competenţelo r care să- i ajute pe elevi să se descurce În orice
s ituaţie , să facă faţă sch imbări lor , În vederea dezvo ltă rii proceselor cognitive, de adaptare la schimbare, de achiziţionare a deprinderilor ş i ab i lităţi lo r de
Învăţa re pe tot parcursul v ieţii , Încurajându-Ie gândirea cri tică ş i comportamentul autonom ş i responsabil.

1. PREMISE LEGISLATIVE

Acest Plan Managerial este conceput În conformitate cu următoarele acte normative:
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Legea Educaţie i N aţiona le nr. 1/2011
Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţe i În unităţ i l e de Învăţământ ;

OMECTS nr. 5079/2016 nr. privind aprobarea Regulamentului-cadru de organiza re şi funcţionare a unitaţi lo r de lnvatarn ănt preuniversitar
Legea nr. 87 /2006 pentru aprobarea Ordonanţe i de urgenţă a Guvemului nr. 75 / 12.07.2005, privind asigurarea ca l ităţi i educaţie i.

OMEdCT 1409/2007 cu privire la aprobarea strateg iei MEdCT pentru reducerea fenomenului de v iolenţă În unităţi l e de învăţământ preuniversitar.
OMECTS nr. 3382 din 24.02.2017 privind structura anului şcola r 2017-2018
OMECTS nr 4.472 din 10 august 2016, Statutul Elevului
OMECTS privind organizarea si desfăşurarea Eva l uări i Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a ş i a VI-a În anul şcola r 2017-2018
OMECTS nr. 4793/31.08.2017privind organizarea si desfăşurarea Eva l uă rii Nationale pentru elevii clase i a VIlI-a În anul şcola r 20 S ~ 0:l ~

ORDIN privind organizarea ş i desfăşu ra rea admiterii În Învăţământulliceal de stat pentru anul şcola r 2018-2019 ~~('( ·t;~;/~O~?<So:...
Alte ordine, notif i cări ş i p recizări ale MECTS .În vigoare ~ ",:~o ~:o ~

- c:~ o,;!,\
Planul Manager ial al lSJHR pent ru anul şco l a r 2016-2017 ~ ';.~ -
Raportul de activitate al scolii privind starea si calitatea invatamantului pentru anul şcola r 2016-2017 -s;. "'?~+., ~c; ~
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2.VIZIUNEA

" Menirea şcolii este să ne înveţe cum să învăţăm; să ne trezească curiozitatea de a învăţa; să ne arate cum să descoperim bucuria
creaţiei; să ne înveţe a iubi tot ceea ce facem, şi să ne ajute să găsim calea spre ce am dori să facem."

( Szent-Gyorgyi Albert)

3.MISIUNEA

Şcoala noastră urmăreşte prin educaţia pe care o oferă copiilor să devină iniţiator, susţinător şi catalizator al comunităţii,

continuator al tradiţiilor locale.
Ne propunem să devenim una din şcolile de prestigiu apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa

activităţii instructiv-educative, asigurarea condiţiilormateriale necesare unui învăţământde calitate.
Într-o ambianţă plăcută, vrem să asigurăm tuturor elevilor, şanse egale de studiu, cunoştinţenecesare pentru a studia în

continuitate cu succes, dezvoltare intelectuală,dezvoltare armonioasăprin educaţiafizică, educaţia igenico -sanitară.

5.0BIECTIVE GENERALE

• Acces egal şi sporit la educaţie;

• Promovarea unui sistem de proiectare, monitorizare şi evaluare a activităţii scolare care să evidenţiezesă stimuleze calitatea
la toate nivelurile de activitate;

• Asigurarea condiţiilorcorespunzătoarede infrastructură şcolară şi bazei didactico- materială pentru desfăşurareaprocesului
educaţional;

• Crearea unui climat de siguranţă fizică şi psihică atât în rândul personalului cât şi În rândul elevilor şi combaterea violenţei;

• Dezvoltarea resursei umane implicate în procesul instructiv-educativ; ~\\."ono~ ~

• Asigurarea bazei materiale şi continuarea dezvoltării şi modernizăriiei. Â~~~~~'!~~~~o~.,~
":'-t "' ...<) ~'S-o i,)\
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I Curriculum

Obiective

1. Cunoaşterea ş i aplicarea documentelor de politică educaţională ;

2. Aplicarea Planului Cadru de învăţământ pentru invatamantul prescolar, primar si gimnazial
3. Aplicarea programelor şcolare pentru invatamantul prescolar, primar si gimnazial;
4. Monitorizarea rezultatelor la examenele naţionale ş i concursurile şcolare .

5. Analiza ş i diagnoza activ ităţ i i educative
6. Îmbunătăţirea ca l ităţii triadei predare-învăţare-eva l uare , încurajarea profesorilor în dezvoltarea de grupe ş i clase de studiu în care activitatea să se
desfăşoare pe baza metodelor alternative astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă ,

pregăti rea elevilor pentru osocietate în schimbare.

Functii

w
o::
~o
w
O
o::
o,
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Activitati

1.lntocmirea planului operaţiona l pentru
anul scolar 2017-2018
2.lntocmirea rapoartelor:
a)de activitate privind starea si calitatea
invatamantului in anul scolar 2016-2017

b).de activitate ale comisiilor din scoala

c)de evaluare interna pentru anul scolar
2016-2017
3.Prezentarea rapoartelor in cadrul
Consiliu lui Profesoral si a Consiliului de
Administratie

Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente

Resurse

Echipa manageriala Noiembrie Existenta POl si a planului Date statistice 2016-
de actiune 2017-2018 2017

Director Septembrie Existenta PM anual si LEN 1/2011
semestrial Rapoarte
Registrul cu procese Standardele si
verbale al CP si CA descriptorii de

evaluare
Aplicatia ARACIP

Sefii de comisii Octombrie Rapoartele sefilor de ROFUIP
comisii

CEAC Raportul anual de
evaluare interna



(

4.lntocmirea planului managerial anual Director Octombrie Planul managerial anual Plan manageria l ISJ

si pentru semestrul I si prezentarea in si semestrial, procese Harghita, Raport de

cadrul CP si CA verbale CP si CA activitate an scolar
2016-2017

5.Realizarea planurilor manageriale si a Sefi de comisii si Octombrie Structura dosarului si Plan managerial
dosarelor cu documentele specifice director calitatea documentelor scoala
pentru comisiile din scoala comsiei
6.lntocmirea ofertei educationale a"sco lii Sefi de comisii si Martie Existenta ofertei Raport de.analiza
si polularizarea acesteia director educationale pentru anul scolar

Gradul de cunoastere a anterior

oferte i educat ionale de Instructiunea de lucru

catre beneficiari privind intocmirea
oferte i educationale

7.Elaborarea tematic ii CP si CA si Director Septembrie Temat ica sedintelor CP si ROFUIP
aprobarea acesteia CA

LE N

8.lntocmirea planificar ilor anuale si a Colectiv cadre 19 0ct. Procentu l de planificari Planurile cadru,
proiectarii unitatilor de invatare didactice si aviz sefi aprobate si calitatea programele scolare,

de comisie accestora normele
metodica metodologice

9.lntocmirea si avizarea programelor Director adjunct Februarie Fisa de avizare a Procedura
scolare pentru COS-optional disciplinei optionale privind elaborarea

CDS-optionaI
10.Realizarea planului de masuri si a Director adjunct Octombrie Plan de masur i si Metodologia pentru
programului pentru pregat ire clasa a VIII program pregatire evaluarea nationala
a pentru evaluarea nationala Grafic simulari

Functii Activitati Responsabil Terme n Indicatori de realizare Instrumente

Resurse

1.Asigurarea unitatii sco lare cu toate Sef comisie Septembri Proce ntul de acoperire Planurile cad r
o:: documentele legislative si cu rriculare curricu lum e cu documentele Programele se
O necesare le islative si curricu lare in vi oare
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2'verificarea modului de completare si Director adjunct
gest ionare a actelor de studii pentru anul
scolar 20 16-2017

(
Septembri Procese verbal intocmite
e

Cataloage, Reg istrul
matricol

3.Preze ntarea
-Statutul Elevului
- Regulamentului-cadru de orga izare ş i

funcţionare a unitatilor de învaţamânt

preuniversitar
4.Asigurarea necesarulu i de manuale
scolare pentru elevii claselor I-VIII si cu
materialele didactice necesare pentru
clasa prega titoare

Director

Administrator

Mai Prelucrarea actelor
legistlative la clasa 
proces verbal

Septembri Gradul de acoperire a
e necesarului de manuale

Decizii comisie,

OMECTS nr.
4.472/2016
OMECTS nr.
5079/2016

ISJ Harghita

Functi i

oc O w
O:: wl-o::
OO::z«
O<J: O N
u z ::2O::
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5.0rganizarea Evaluarii nationa le pentru
clasa a VIII a şi aEvaluări lor Naţionale la
finalul claselor a II-a, a IV-a ş i a VI-a

6.0rganizarea sedintelor de instruire cu
elevii de clasa a VIII a si parintii acesto ra,
in vederea admiterii computerizate

7.0rganizarea olimpiadelor si
concursur ilor la nivel de scoa la, zonă

Activitati

1.Monitorizarea aplicarii corecte a
documentelor curriculare la toate nivelele
de invatamant din unitate

Comisia numita

Director
Dirigintii claselor a
VIlI-a

Sefii de com isii
metodice

Responsabil

Director
Responsabil
CEAC
Sefi comisii
metodice

7-24mai
2018

Mai
2018

lanuarie
martie
2018

Termen

Periodic
prin
asistente
la lectii

Decizii comisie, persoana
de contact,
supraveghetori
Liste elevi

Procese le verbale de la
sedinta de instruire

Variantele de subiecte si
baremele de corectare
Lista cu rezultatele
obtinute si elevii calif icati

Indicatori de realizare

Fisele de asistente la
lectii
Fisele de interasistenta

Metodologia de
orga nizare şi

desfăşurare a EN

Metodologia adm iterii

Graficul desfasurarii
concursurilor sco lare
Programele sco lare
pentru olimpiade

Instrumente

Resurse

Proiectele sau
schitele de proiect de
lectie



, {

2.Monitorizarea rezultatelor obtinute la Sefi de comisie lanuarie- Liste cu rezultate Rezultatele obtinute I
concursurile si olimpiadele scolare metod ica mai 2018 obtinute la concursui si la concursurile si

olipiade olimpiadele sco lare

3. Monitor izarea absenţe lor Invatatori, diriginti Lunar Formulare tipizate Instructiunea de
colectare absente lucru privind

colectarea

• abse ntelor
1.Eva luarea activitatii personalului Sefi de comisie Septembri Fise eva luare personal Fisele de eva luare
nedidactic pe baza rapoartelor de metodica, e didactic si didactic ope rationalizate in
autoevluare CA auxiliar completate de CP si aprobate de

Ianuarie catre toti cei responsab ili CA
W Rapoartele deo::::
< autoevaluare
::J 2.Desfasurarea teze lor semestriale profesorii de la Ianuarie Graficul desfasurarii OMECTS
--1 discipline le unde mai 2018 teze lor la fiecare clasa nr. 3382/24.02.2017

~ se sustin teze
W 3.Urmarirea modului in care se realizeaza Sef comisie Perma ne Fisa de asistenta la ore , Planificarea uniatilor

I

--1 atributiile manageriale ale fiecarui cad ru metod ica, nt pro iecta rea unitatilor de de invatare,
O didactic in parte: director, CEAC invatare proiectarea didactica ,o::::
1- a. Modul de aplicare a documentelor prog ramele sco lare ,
Z curriculare la clasa testele de evaluare
O b. Controlul parcurgerii ritmice a materiei formativa si sumativaU

c. Analiz a nive lului de nreoatire a elevilor cataloqul sco lar

II. Management scolar
Obiective
1. ASigurarea managementului general si de specialitate
2. Implementarea sistemului de management al calitat ii
3. Asigurarea si moni torizarea resurselor umane, materiale si financiare in vederea atingerii sco putilor educationale stabilite

Functii Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente

Resurse
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1.Aprobareaorganigramei scolii În CA u irector Septembrie Organigrama Legislatia in vigoare
scolii Stat de functii

2.Elaborarea documentelor comisiilor Responsabili 19 oct 2017 Dosarele comisiilor
metodice si celorlalte comisii din scoala comisii Rapoarte analiza

activitate an scolar
anterior

3.Revizuirea si elaborarea procedurilor Director, CEAC 30 noiembrie Procedurile specifice Elaborare de
pe baza carora se desfasoara ' 2017 proceduri noi
activitatea in scoala
4.Revizuirea/intocmirea regulamentelor Director 31. oct. ROI revizuit si aprobat LEN 1/2011.
scolii 2017 ROFUIP

5.lntocmirea schemelor orare ale Director adjunct 11sept. 2017 Schemele orare Comisia de
claselor primare si gimnaziale Invatatori elaborare a orarului

scolii
6.Elabora rarea proiectu lui pianului de Director Ianuarie 2018 Proiectu l planu lui Recensamantu l

W scolarizare pentru anul scolar 2017- de scolarizare copiiloro:::« 2018.... 7.Elaborarea proiectului de incadrare Director Ianuarie 2018 Proiectul planului de Proiectul deU
W pentru anul scolar 2017-20 18 incadrare incadrare Planu l

O cadru de invatamant,
o::: P.D.I. ,P.M.
o,

1.Elaborarea graficului sedintelor C.P. Director 30 sept. 2017 Graficul si tematica P.M. director
si a C.A. si a tematicii acesto ra sedintelor Documente emise

de M.E.C.T.S. si
W I.S.J.o:::
i:!: 2.Elaborarea planului de asistente la Director Octombrie Graficul asistentelor PM
U lectii si activitati ectrascolare 2017W
O 3.Elaborarea fisei postului personal Director C.A. 18 sept. 2017 Fisa postului Documente emise _o:::
a.. scoala de M.E.C.T.S. S iMl\l.~~

I S J ~Mt ·IN3HD· >.
. . . 4 o~· n ..}'o ~

l.;rS,'ilf'~\~ lio t:::~ ~o v, '~
I~;~ . 1 C; '~ _

f" ~\ lJ. 1. i l

8 '" .~<;~ ~' I,.. ';"4 ~v ~
1~'tiNO
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4.Elaborarea fisei de evaluare a eJirector C.A. octombrie2017 Fisa de evaluare Documente emise
personalului pentru anul scolar 2017- personal de M.E.C.T.S. si
2018 I.S.J.
1.Pregatirea scolii pentru deschiderea Directorii 11 sept 2017 Reinnoire aviz Normative sanitare
noului an scolar sanitar de functionare de functionare
2.Asigurarea resurselor umane, Director 11 sept 2017 Stat de functii Plan managerial,
financiare si materiale necesare contabil, Bugetul scolii decizii ISJ, decizii

interne
3.Numirea educatoarelor, invatatorilor si Director, sefi 11 sept 2017 Decizii de numire Plan de incaorare
dirigintilor la grupe si clase comisii metodice Organigrama scolii

W
a:::

4.Numirea comisiei de intocmire a Director 1 sept 2017 Decizie numire Planul cadrus orarului sco lii, verificare si aprobarea Schemele orare
Z acestuia de catre director« 5.Constituirea si organizarea comisiilor Director Oct Decizii director Proces Organigrama scoliiC)
a::: metodice si a comisiilor cu caracter Responsabili 2017 verbal sedinte C.P., C.A. Regulamentele
O permanent din scoala comisii si comisii comisiilor

6.Demararea procedurilor pentru Comisia curriculum Februarie- Anunt depunere Planul cadru
stabilirea martie2018 propuneri optionale Scheme orare
COS Centralizare Procedura COS

Proiectul C.D.S . Oferta
COS
Fise de inscriere
Centralizatoare optiuni
Proiectul programelor
optional

7.Numirea comisiilor pentru Evaluarea Director Decizie director Metodologia
W nationala la clasa ci II, IV si VI Aprilie2018 specificaa::: Documente specifice
~ clasa a VII l-a Iunie 2018 emise de MECTS si
Z de ISJ Harchita
« 8. Incheierea situatiei scolare si Invatatorii Februarie Cataloage avizate de Cataloagele cla~o
C)

validarea acesteia si a notelor sub 7 in Dirigintii Consiliul Iunie 2018 director Raportul Co A... •.. ::~ >. {~a:::
O CP Clasei C.P. Proces verbal CP Clasei /....4~O~:"::o.,.>?~

~'S- ~

a <~ ,.111. ~o "Iz ,.... -% -< J
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9. Alocarea burselor I comisia acordare Oct 2017 Proces verbal CA Dosare burse

burse

10. Elaborarea si transmiterea in timp Director, Permanent Dosar adrese, situatii Adresele primite,
util a statisticilor, rapoartelor, Secretar intocmite Rezolutii date de
informarilor director,

Procedura circuit
documente,
formulare tipizate
scoala

11.Stabilirea concediilor de odihna Director, C.A Oct 2017 Grafic acordare concedii, LEN 1/2011, Codul
pentru personalul didactic, auxiliar si Cereri concediu muncii, cond ica
nedidactic prezenta ,OMECTS

5559/20 11

12. Reactua lizare ROI Educatori,invatatori, Oct 20 17 PV sedinte cu parnti i ROI reactualizat
diriginti

1.Avizarea proiectului planului de CP lan 2018 Proces verbal sedinta ROFUIP
scolarizare pentru anul scolar 2018- C.P. LEN 1/2011, adrese
2019 ISJ Harch ita

w 2.Aprobarea proiectului planului de CA lan 2018 Proces verbal sedinta ROFUIP, LEN,
o::: scolarizare pentru anul scolar 2018- C.A. planuri cadru,
« 2019 recensamant cop iiN
o::: 3.Avizarea proiectului planu lui de CP lan 2018 Proces verbal sedinta ROFUIP, LEN,
O incadrare pentru anul scolar 2018-2018 Director C.P. planuri cadru,
~

z Metodologia
O specifica emisa de
2- ministerw
o::: 4.Aprobarea proiectului planului de Director Febr2018 Proces verbal sedinta planuri cadru, \~ 'fIOIl« incadrare pentru anul scolar 2018-2018 CA C.A. :~\ 0-ii
z adrsese ISJ H~~ ....~.~ r,y
O ':'v '>,Ci.,o " 7"/~o~ ~
el

5.Monitorizarea realizarii pianului CEAC Lunar Fisa de monitorizare
.li ~'S- t.

o::: PDS si PM d i~:!l fii ~ ... II
O managerial regulament C Ş. ~\ . ;~O
U V'~.y~ c,0~

1.. ":i~~ .. 1
10 ~~~~
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6.Aprobarea planului manangerial si al I Oirector 19. oct PMs l program activitati LEN, ROI scoala,
programului de activitati al comisiilor 2017 comisii decizie numire

Doc. comisii director
7.Monitorizarea realizarii planului Director Semestrial Raport de activitate Fisa postului
managerial al comisiilor metodice, director, PM
consilier scolar, alte comisii scolara
8.Monitorizarea frecventei, starii Educatoarele, zilnic Situatia centralizata a ROI
disciplinare, situatiei la invatatura Invatatori, diriginti absentelor

Rapoarte sanctiuni
9.Valorificarea rezultatelor inspectiilor Director Periodic Programe de remediere Note organe de
unor organe de indrumare si control in control
scopul realizarii unor progra me de
remediere a unor aspecte negative
1O.Urmarirea fenomenului de Consilier educativ Lunar Situatii centralizatoare Cataloagele sco lare
absenteism si stabilirea unor masuri de
ameliorare
1.Verificarea si avizarea planificarilor si Sefi comisie 19 oct 2017 Planificarea Modele edu.ro
proiectarii pentru unitatile de invatare metodica anuala a unitatilor de Planuri cadru

Director invatare Programe scolare
Proiectarea unitatilor de Planuri cadru
invatare

2.Rea lizarea asistentelor la orele de Director Conform Fisa asistenta Proiecte de lectie
curs Sefi com. met graficului Dosar comisii

metodice
Grafic asistente

3.Evaluarea activitatii comisiilor Director, Semestrial Raport analiza activitate Dosar comisii
metodice sefi de comisie metodicew

metodica Raport CEACo:::
<C 4.Realizarea evaluarii personalului sefi de comisie 11 sept. Procese verbale CM, CA Fisa postului,::::)
...J didactic, auxiliar si stabilirea metodica 2017 Fisa de evaluare Rapoarte de
<C
> calificative lor CA autoevaluare
w 5. Realizarea evaluarii personalului Director, Ianuarie 2018 Fisele de evaluare Fisa postului-...J
O nedidactic pentru anul 2017 administrator /" MA · ..o::: 6.Evaluarea programelor de formare Director Semestrial Raport analiza Fisa de aSiste'/f'*'~ ~ Il-
Z desfasurate in scoala activitate sem. si anuala Portofoliu !!?~k '-(1'L>:: .*"·O
U

~"·If~, I c:;
ti' ~~ ~ ;
j) ţ<\ ...'" ~"'.')
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~OQItt:NI . ~u \:;;r /

(jCA1\~""-



1.Prezentarea exemplelor de buna Sefi comsii Semestrial Site scoala Dosar comisii

w practica - activitati demonstrative, metodice P.V. lectorate cu parintii , metodice
~ metode interactive Director PV sedinte CP Fisa de asistenta«
>
i= 2.lntocmirea recomandarilor CP pentru Director Octombrie PV registru CP Fise de asistenta
O inscrierea la gradele didactice 2017 Recomandarile intocmite Raport comsie:2

~ de director metodica

w 1.Participarea cadrelor didactice si Cadrele Pe parcursul Adevrinte, Oferta de cursuri de
~ didactice auxiliare la programele de didactice anului scolar atestate, certif icate formare«
1- formare profesionala Prezenta la curs
-1 Fisa de asistentaO
> 2.Participarea cadrelor didactice la Toate cadrele Semestrial fisa de prezenta la Programul deN
W<C activitatile desfasurate in cadrul didactice activitati perfectionare prin
0-1
-<C cercurilor pedagogice activitati metodice de
tnz cerc pedagog icw O
~- 3. Participarea cadrelor didactice la Toate cadrele Lunar PV sedinta comisie Programul de«tn
:2~ activitatile desfasurate in cadrul didactice activitati al comisiilor
~o comisiilor metodice metodice
O a:::u..a.

1.Profesionalism in abordarea situatiilor Tot personalul scolii Permanent Rezultate chestionare Chestionare
a::: cu potential conflictual in relatiile din

<CO_W-I scoalawa:::w
~<c1-w>u 2.Monitorizare, negocierea si Tot personalul scolii Permanent Rezultate chestionare Chestionare--1-1uou.. rezolvarea disfunctionalitatilor pentru
°NZC)wo preintampinarea conflictelor majorewa::: uz

III.Resurse umane
Obiective

1. Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea ca l ităţ i i ş i efic i enţa activ ităţ i i În tnv ă t ă rn ă n

2. Cresterea calitatii reusrselor umane angajate in scoala prin perfectionare continua

12



3. Elaborarea ş i preze ntarea unor oferte de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar prin Casa Corpului Didactic ş i a l ţ i

ofertanţi de formare.

Functii Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente

Resurse

t .Cornpletarea SC si incarcarea SIIR Secretar Octombrie Formularele statistice Baza de date a
cu datele statistice necesare 2017 scolii, caiet statistic

INS

2.Constituirea posturilor si catedre lor si Director Februarie Proiectul de incadrare Planuri cadru, statul
proiectul de incadrare cu personal CA 2018 pentru anul scolar 2018- de functii,

UJ didactic titular pentru anul scolar 2018- 2019 recensamant copiia:::
~

2019 de varsta scolara

U 3.lntocmirea situatiilor post, catedre Director adjunct Februarie Situatii posturi , catedre Proiectul planului deUJ
O rezervate/vacante complete si 2018 rezervate sau vacante, sco larizare
a::: incomplete complete sau
a.. incomplete

4.Proiectul planului anual de Comisia curriculum, Noi. 2017 Proiectul planului de Oferta CCD
perfectionare a persona lului prin director perfectionare Oferta educationala
activitati desfasurate in scoa la, prin a scolii
CCD sau alte institutii acred itate Oferta altor instituii

abilitate

UJ 1.Realizarea modificarilor in REVISAL Director Periodic la Extras din REVISAL Decizii ISJ Harghita
a::: Admini strator orice Nr. inregistrare Decizii interne

s financiar schimbare transmitere online Leg islatie in vigoare

-Z 2.Respectarea metodologiei si Director Conform Decizii (completari de Metodologia privind<C
C) calendarului privind mobilitatea metodologiei norma, pretransfer, mobilitatea "Ifj0MA~ ry;a::: personalului didactic transfer, detasare etc.) personalului dida ~r.~- ~il1O

s. <"°1"'\~:(-... . . ' "" v
Cii~~ : "'~ 1
'"" Q~ ~~s 5"
~ ~~.-,: ~ <r »: t

13 <'- o '4{ - fO~QI<, ;1
~ ~G' il • ,,\) ~tr

I1eN\. ,~

~DliCA1\~-



3.Personalizarea fisei pos tului conform
respon sabilitatilor stab ilite la nivel de
scoa la

'",-----.,.--- - --- -------------1.
LJirector
CA

1 octombrie
20 17

{
Fisa postu lui Legislatie in vigoare

4. Actualizarea contractelor de munca Administrator
financiar

Periodic Contracte de munca Legislatie in vigoare

1.Monitorizarea pregatirii personalului Directo r, sefi de
didactic pentru orele de curs, act ivitatile comisie metodica
extracurriculare si activitatile cu parin ii

Periodic Fisa de obs ervatii Raport monitorizare

-wwo::
0::««Nz
0 0::
c O
o::!:::
Oz
00
U:E

2.Coordonarea activitatii cadrelor
didactice debutante

3.Monitorizarea activitatii de formare
continua a personalului didactic si
didactic auxiliar

4.As igurarea consilierii cadrelor
didact ice

Sef comisie Permanent Raport sef comisie Raport monitorizare
metodica metodica

Sef comisie Lunar Baza de date formare Oferta de formare
form are si continua contunia la nivel de
perfectionare Adeverinte, certificate scoa la si de CCD

directorii perm anent Consiliere de cate ori PM
este nevoi e

- w...J o::
0«
O::::JI-...Jz«
O>
Uw
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1.Realizare asistentelor la lectii pentru
cadrele didactice debutante sau la care
feedb ack-ul din partea elevilor sau
parinti lor este slab
2.C ontrolul dosarelor personale ale
personalului scolii

1.Preintampinarea conflictelor intre
personalul scolii, personal scoala 
elevi, personal scoa la-pa rinti

Director, CEAC ,
sefi de comisie
metod ica

CEAC , director

Director,
coordonator
pro iecte si
programe

Conform
graficului de

asistente

Semestrial

Periodic

Conform graficului de
asistente

Dosarele personale

Chestionare

ROFUIP, fisa
postului director,
ROI scoa la

ROF UIP, fisa
postului director,
ROI scoala
ROI



(,

2.Realizarea de activitati de socializare directo r Periodic Fotgrafii de la Baza de date a
(mese festive, aniversari, excursii, evenimente scolii, calendarul
vizite) evenimentelor

nationale,
internationale si
religioase

IV. Resurse materiale
Obiective

1.Modernizarea infrastructurii şco l i i inclusiv prin creşterea gradului de informatizare a procesului de învăţământ (dotarea şcol i i cu
calculatoa re, soft-uri educaţionale ) ;

2. Consevarea si imbunatatirea bazei materiale a scolii
3. Realizarea de proiecte privind atragerea de fonduri extrabugetare in scopul dotarii scolii

Functii Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente

Resurse

1.Realizarea proiectiei bugetare pe Directo r, 31 dec. Proiectia bugetara Bugetu l pentru anul
baza necesitatilor scolii administrator 2017 2018

financiar, CA

W 2.Proiectarea planului anual de achizitii Director, 31 dec. Planul anual de achizitii Centralizareo:::
< pentru bunuri si servicii administrator 2017 - proiect propun eri pentru.... financiar 20 18
U

3,Aprobarea proiectu lui de buget si de CA 1 februarie Plan anual de achizitii Proiectul planului de ~ _W- plan anual de achizitii 2018 achizitii .;!;,~o~.,;.., f VO
o::: Bugetul aprobat d ~";..r:;;. ~ \o, el ",., \1 ~
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1.Atragerea de surse extrabugetare de
finantare

2. Inlocuirea porţi i de intrare În curtea
şco l i i

3. Modernizare unori să li În c lădirea cu
clasele I-IV si grăd i n iţa

4. Asigurare cataloagelor, cond icelor si
carnetelor de elev

5. Relnolrea sistemului de Încălzire În
clăd irea cu clasele I-IV si grăd i n iţa

6.Reamenajarea clăd i i din curtea şco l i i

prin izolarea pereţi lo r , schimbarea
acoperişu lu i

7.Amenajarea unui spatiu pt materiale
didactice

8.Echiparea laboratorului de
informatică cu noi calculatoare

9. Proiectarea ş i echiparea clăd i ri i cu
clasele I-IV si a grăd in iţe i cu sistem de
securitate

1O.Echiparea curţii g răd i n iţe i cu jucării

În aer liber

11. Amenanjarea curtii scolii

tJirector
Administrator
financiar
Director
Administrator
financiar
Director
Adm inistrator
financiar
Adm inistrator

Director
Admini strator
financiar
Director
Admin istrator
financiar
Director
Adm inistrator

Director
Administrator
financiar
Director
Administrator
financiar

Director
Adm inistrator
financiar
Director
Adm inistrator
financiar

Periodic

11. sept.
2017

11 sept.
2017

11 .sept
2017

11 .sept
2017

Octombrie
2017

Noiembrie
2017

Decembrie
2017

Dec.
2017

Aprilie
2018

Mai 2018

1
Contracte de pre stări

servicii , documente
contabile
Plan anual de achizitii

corpuri de iluminat
schimbate
pardosea nouă

Facturi ach izitie

Proces verbal de
preluare a lucrări i

atelier, spatiu pt depoz it
pt lapte şi corn

Spaţiu adecvat pt
depozitarea materialelor
didactice
Laborator ech ipat pt
orele de TIC

Proiect pt sisteme de
securitate
Sistem de alarmare
Împotriva efracţie i

Supraveghere video
Sistem control acces
Plan anual de achizitii

Bănci , locuri de odihnă

amenajate

Fundatia scolii

Buget local

Buget local

Buget scoala

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local
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12. Finalizarea l ucră ri l o r la terenu l de
sport

13. Asigurarea materialelor
consumab ile

14.Realizarea inventarului scolii

1.Monitorizarea incadrarii cheltuielilor
realizate in capitolele bugetare

2.Monitorizarea activitatii de
aprovizionare cu materiale
consumabile pentru desfas urarea
activitatii din scoa la

r

u irector
Adm inistrator
financiar
Administrator

Comisia de
inventariere

Adimistrator
financiar, director

Director,
Administrator
financiar

Mai 20 18

Lunar

31 dec.
2017

Permanent

Lunar

I
Teren de sport
funcţiona l

Facturi achizitie,
Bonuri de consum

Inventar scoala

Facturi achizitii

Gradul de acoperire a
cantitatilor din referatele
de necesitate

Buget local

Referat de
necesitate
Buqetui scolii
PV CP stabilire
comisie inventariere

Buget scoa la

Referate de
necesitate
Facturi
Buget scoa la

3.Monitorizarea starii igienico-sanitare Administrator
din localul sco lii si al gradinitei

Zilnic Note de contro l Legislatia in vigoare

W
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4.Monitorizarea starii mobilieru lui din
scoa la

1.Controlu l privind folosirea fondurilor
bugetare pe capitole

2. Controlul execuţie i bugetare, a
planului de ach iziţ i i , a a locă ri i burselor
si a altor forme de ajutor

Administrator

Administrator
financiar, directo r

Director , CA

Zilnic

Lunar

Periodic

Starea mobilierului din
scoa la
Referate deg radare
mobilier

Facturi
Bugetul scolii
OP
Gestionarea eficientă a
resurselor materiale

Inventarul sco lii

Referate de
necesitate

Referate de
necesitate
Buget scoala



( I
1.Negocierea si monitorizarea tJirector Periodic Contracte de Legislatia in vigoare
actiunilor privind obtinerea contractelor sponsorizare
de sponsorizare si a fondurilor Documente fonduri
extrabuqetare extrabugetare
2.Argumentarea si negocierea utilizarii Director, Periodic PVCA Referate de

a:::: fondurilor astfel incat sa se evite Administrator necesitate
_c::z: O crearea unor conflicte la nivelul scolii financiar, CAc::z: w....J
wa:::: w
a::::c::z: 1-
w > u 3.Negocierea contractelor de achizitii Director, Periodic Contractele de lucrari Legislatia in vigoare-....J....Ju O LL de bunuri si servicii Administrator sau de achizitii
° NZ financiar Facturit9 wO
w a::::u
Z

V. Parteneriate si programe
Obiective
1. Implicarea institutilor de interes local in activitatea scolii prin realizarea de protocoale de parteneriat
2. Realizarea unor schimburi de experienta utile si eficiente pentru proces ul instructive-educativ prin realizarea unor parteneriate cu alte institutii de
invatamant sau de cultura din judet sau din tara
3. Coordonarea ş i organizarea proiectelor de parteneriat.
4.Co labo rarea cu in stituţ i i guvemamentale abilitate În delurarea de proiecte ş i programe comune.

Functii Activitati

W 1.Proiectarea parteneriatelor cu
o:::: institutiile de interes local
«....o
w
O
o:::
o,
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Responsabil

Coordonator
proiecte si
programe,
Director

Termen

Pe parcursul
anului scolar

Indicatori de realizare

Protocoalele de
parteneriat semnate si
stampilate de ambele

parti)

Instrumente

Resurse

PM, POl, LEN



( (

1.Desfasurarea activitatilor specifice vonform Conform PV derulare activitate, Protocoale
fiecarui protocol incheiat cu institut iile programului de calendarului fotog rafii, fi lme, alte încheiate, program

W de interes local activitati de activitati produse ale activitatilor activitati
c:::
<C 2.0rganizarea si desfasurarea Consilier scolar Pe parcursul Tabele rezultate Programul deN
Z proiectului educativ anului sco lar activitati al
<C .Slefuirea diamantelor" pro iectului
C)
c:::
O

3.0rgan izarea si desfasurarea Consilier educativ Lunar PV asupra desfasurarii Ca lendarul
activitatilor extrasco lare stabilite la nivel activitatii activitatilor
de scoa la extracurriculare

4.0rganizarea programu lui KORISULI Cadrele didact ice Săptămâna l Tabe le de prezenţă Calendarul activităţ i i

1.Elaborarea de rapoarte periodice Cadre didactice Semestrial Rapoa rte de activitate graf ic activitati, PV,
asupra desfasurarii activitatilor Responsabilii CM prod use ale

activitati i elevilor
2.Monitorizarea activitat ilor educative si Directo r Permanent Fisa de monitorizare grafic activitat i
extrasco lare desfasurate

wW
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3.Repartizarea adreselor despre
activitatea educativa primite de la ISJ
Harghita
1.Evaluarea proiectelor si programelor
desfasurate in scoa la

2.Stabilirea planului de masuri in urma
inspectiilor generale

3.lntocmirea rapoartelor asupra
activitatii desfasurate pe linie de
parteneriate si programe

Director

Director
CA

Director

Director

Zilnic

Lunar

Periodic

Semestrial

Rezo lutiile de pe
adresele primite

Masuri de eficientizare si
creste re a ca litatii

Plan de masuri

Rapoarte

Legis latia in vigoare
PO circulatie
documente in scoa la
PM
Program de activitati

Rapoartele
inspectiilor

PM



VI. Imagine
Obiective

1. Asigurarea transparentei in ceea ce priveste activitatea scolii si conturarea unei imagini pozitive a scolii in randul comunitatii locale
2 Cresterea presitgiului scolii in comunitatea locala
Funct ii Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente

Resurse

W
1.Proiectarea pliantelor pentru Director adjunct Februarie Schita pliantelor PM, POl

o:: prezentarea ofertei educationale pt 2018
<C anul scolar 2018-2019....
U
W
Oo::
a.

1.Realizarea, postarea si intretinerea Director adjunct Permanent Site actualizat PM
site-ului sco lii

2.Prezentarea informatiilor de interes Invatatori, diriginti, Oct. 2017 Materialele expuse pe scheme orare,
gene ral pentru clasa si parinti educatori panouri activitati

extracurriculare
3.Rea lizarea pliantelor cu oferta Director adjunct Martie 2018 Pliante oferta Oferta scolii
educationala

W 4.Actualizarea materialelor de pe sit-ul Director adjunct Periodic Materialele de pe PM, activitatile
o:: scolii ,panourile de afisaj din scoala panourile de afisaj desfasurate in

~ scoala
1

Z 5. Sustinerea lectoratelor si sedintelor Educatori, Semestrial PV de la sedintele Grafic sedinte si r.::;,"O>I\:KII/!" -. I ~<C
C) cu parint ii invatatori, diriginti cel putinde sustinute lectorate cu parintii ;~~ . :~o:: doua ori Materialele pentru ~to'•." IO

..li; " "4 .

lectorate 2 -;: ' -: :S:~ '_ Ce;) 1 , "' -' •
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Grafic sedinte si
lectorate

Panouri scoala

PV sedinte cu parintii

Materiale expuseLunar

Semestr ialDirecto r

LJirector adjunct1.Monitor izarea actualizarilor aduse
w w panourilor de afisaj din scoala

o:::
~<t
Z N8 ~1--2-. M-o-n-i-to-r-iz-a-r-e-a-s-e-d-i n-t-e-lo-r-c-u-p-a-ri-n-t i-i -f---------f-- - --- --t----------- -f- ---- - -----j
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1.Testarea satisfac tiei beneficiarilor
fata de procesul instructiv -edu cativ
desfasurat in scoa la (elev i, parinti ,
cadre didactice)

CEAC SEM I Centralizarea si Instrumente de lucru
interpretarea rezultatelor CEAC

DIRECTOR, DIR ECTOR ADJU

2 1


