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PLANUL MANAGERIAL AL SCOLII GIMNAZIALE
MAXENU PE SEMESTRUL al II-lea
ANUL SCOLAR 2021-2021
ARGUMENT
Planul managerial al Şcolii Gimnaziale Maxenu pentru semestrul al II-lea din
anul şcolar 2021–2022 a fost întocmit în concordanță cu Strategia de dezvoltare a
învăţământului românesc și este în acord cu viziunea si misiunea scolii, cu prevederile
Legii Educației Naționale, Legii privind asigurarea calității în educație, cu
Recomandarea Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind
competențele cheie din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții.
Instituția de învățământ pe care o coordonez urmărește îmbunătăţirea calităţii şi
a eficacităţii sistemului de educaţie şi formare profesională, facilitarea accesului
universal la educaţie
Repere legislative:


Legea nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale;



Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările
și completările ulterioare;



O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de
învăţământ;



Ordinul Nr. 3243/2021 din 5 februarie 2021 privind structura anului şcolar 2021 – 2022



Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației
aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;
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O.M.E.C.T.S. nr. 6143/2011 cu privire aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității
personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, cu modificările și
completările ulterioare;



O.M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a
consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și
completările ulterioare;



O.M.E.C. nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și
funcționare

a

unităților

de

învățământ

preuniversitar,

cu

modificările

și completările

ulterioare;


Ordinul nr. 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial al entităților, cu modificările și completările ulterioare;



O.M.E.C.Ș. nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii
și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar;



Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2016-2020-2030;



Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal;



Ordinul M.E.N. nr.3015/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la OMECTS 3035/2012 privind
aprobarea Metodologiei –cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a
Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative,
școlare și extrașcolare;



OMEC 5.545/2020 privind Metodologia-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin
intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal);



Ordinul 1456 / 28.08.2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea,
educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;



Ordinul comun nr. 1756/3.09.2021 – Ministerul Sănătății și nr. 5196/3.09.2021 Ministerul
Educației privind

aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/
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instituțiilor

de

învățământ

în

condiții de

siguranță

epidemiologică

pentru

prevenirea

îmbolnăvirilor condiții de siguranță epidemiologică cu virusul SARS-CoV2;


Ordinul comun nr. 82/13.01.2022 – Ministerul Sănătății și nr. 3030/14.01.2022 Ministerul
Educației privind

modificarea Ordinului comun nr. 5538/2015/2021 pentru aprobarea

măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții
de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2;


Strategia Ministerului Educației Naționale pentru dezvoltarea învățământului;



Obiectivele Strategiei Europa 2021, capitolul IV. Educație;



O.M.E.C.T.Ș. nr. 5561/07.10.2011 – Metodologia privind formarea continuă a personalului
din învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;



O.M.E. nr. 5239_15.09.2021 privind Calendarul de organizare și desfășurare a examenului
național de definitivare în învățământ în anul școlar 2021-2022;



Ordinul M.E. nr. 5149/30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale
pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021-2022;



Ordinul M.E.

nr.

5150/30.08.2021

privind

organizarea

și desfășurarea admiterii în

învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023;


Strategia managerială a Inspectoratului Şcolar Județean Buzău pentru anul școlar 2021-2022



Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;



Ordinul ministrului educației nr. 5.578/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar
2022-2023



Alte ordine, note, notificări și precizări ale Ministerului Educației și documente elaborate de
I.S.J.Buzău;

Școala Gimnaziala Maxenu are arondate următoarele structuri:






ȘCOALA GIMNAZIALĂ POGONELE
ȘCOALA PRIMARĂ ȚINTEȘTI
GPN MAXENU
GPN POGONELE
GPN ȚINTEȘTI
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ANALIZA DIAGNOSTICA
ANALIZA SOWT
a) Oferta curriculară

PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Școala dispune de un bogat
 Număr mare de prevederi legislative
material curricular (planuri de
si reglementari
învățământ si programe școlare,
 Implicare modestă în dezvoltarea de
auxiliare
curriculare,
ghiduri,
curriculum
culegeri
de
probleme
,
 Sporadice
atitudini,
valori
si
îndrumătoare)
metodologii învechite
 atmosfera creativă, de colaborare
 Dependența față de ierarhie
intre cadrele didactice.
 Superficialitatea unor cadre didactice
 Munca
in
echipă
pentru
în completarea documentelor școlare
proiectarea, implementarea si
 Slaba implicare a părinților privind
evaluarea CDS.
opțiunile elevilor
 Motivație pentru reformă
OPORTUNITATI
AMENINTARI
 Posibilitatea desfășurării orelor de
 Diminuarea efectivelor de elevi
informatică și TIC in laborator
datorită apropierii de Mun. Buzău
 Existenta manualelor alternative si
 Dezechilibrul dintre nr de ore,
a ghidurilor profesionale
conținuturile programelor si nivelul
de cunoștințe si deprinderi cu care
 Colaborarea
cu
părinții si
elevul intră în liceu sau în școală de
comunitatea locala in vederea
arte si meserii
realizării analizei de nevoi
a
 Insuficienta diversificare si adecvare
acesteia
a CDS la cerințele si solicitările
 Colaborarea cu alte scoli cu
părinților si elevilor.
experiența in domeniul curricular

b) Resurse umane
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Pondere mare a cadrelor didactice
 Slaba reprezentare a coeziunii de
calificate și cu experiența (peste
grup a profesorilor
90% titulari)
 Slaba implicare a familiei in viața
 Un număr mare al personalului
școlii și a comunității
didactic motivat pentru formare
 Disfuncționalități în comunicarea cu
5
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ofertanții de programe de formare
 Existenta unui număr relativ mare de
cadre didactice navetiste
 Menținerea
unor
atitudini
de
conservatorism
manifestate
in
neaplicarea elementelor de noutate
din practica pedagogică
 Centrarea activității de învățare la
unele discipline mai mult pe
informarea elevului și mai puțin pe
formarea acestuia
 Dezinteresul unor părinți față de
școală
 Neimplicarea
tuturor
cadrelor
didactice in realizarea programelor
extracurriculare
 O insuficientă activitate de atragere a
sponsorilor.
AMENINTARI
 Scăderea motivației si interesului
pentru
activitățile
profesionale
(colaborare cu părinții, perfecționare,
activitățile
extracurriculare,
confecționarea materialelor didactice,
pregătirea cu profesionalism a
lecțiilor).
 Situația economică a familiilor care
reduce implicarea acestora în viața
școlară.

continua
 Organizarea
activităților
extracurriculare după o planificare
proprie
 Creșterea
numărului
elevilor
participanți la concursurile școlare
 Ponderea
mare a cadrelor
didactice cu gradul 1

OPORTUNITATI
 Existenta unor cadre didactice
formate pe probleme de reformă
care manifestă disponibilitate
pentru dezvoltarea școlii
 Varietatea cursurilor de formare si
perfecționare organizate de CCD
si ISJ Buzău
 O noua lege a învățământului,
descentralizarea
învățământului,
legea calitatii in învățământ .

c) Resurse materiale si financiare
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Relații de parteneriat cu agenții
 Surselor
economici care sponsorizează
folosite în
ocazional diferite activități ale
cheltuielilor
scolii
 Fonduri
 Desfășurarea
cursurilor
de
stimularea
6

financiare
insuficiente
principal la acoperirea
curente
insuficiente
pentru
cadrelor didactice si

Web site- scoala-maxenu.ro

informatica în laboratoare cu
elevilor pentru achiziționarea unor
această destinație
echipamente si materiale didactice
pentru întreținerea spatiilor școlare
 Reactualizarea fondului de carte.
 Dotarea sălilor de clasă cu table
interactive, dispozitive all-in-one
OPORTUNITATI
AMENINTARI
 Implicarea Consiliului Local in
 Asigurarea finanțării școlilor in
identificarea
posibilităților
de
funcție de numărul de elevi ai scolii
finanțare a lucrărilor angajate
si de performante realizate .
pentru scoală
 Colaborarea școlii cu agenți
economici
 Descentralizarea si autonomia
instituțională
 Accesul la programele de finanțare
pe baza unor proiecte .
d) Relațiile cu comunitatea
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Disponibilitatea
reprezentanților
 Disfuncționalități de comunicare cu
școlii de a stabili o legătură
partenerii sociali
durabilă cu autoritățile locale
 Implicarea
în puține proiecte
(primărie , politie, biserica si
educative pe baza de parteneriat
agenți economici)
OPORTUNITATI
AMENINTARI
 Posibilitatea
realizarea
 Marginalizarea
unor
familii
obiectivelor comune scoală –
devalorizate
comunitate
 Carentele legislației in vigoare
 Implicarea
unor
părinți
in
privind legea sponsorizării
susținerea
si
promovarea
 Situația
social-economică
din
intereselor scolii
localitate
 Descentralizarea si autonomia
instituțională .
DEVIZA SCOLII
Copilul – cea mai valoroasa resursa a națiunii
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VIZIUNEA SCOLII
Școala Gimnazială Maxenu va fi lider în dezvoltarea comunității prin
transformarea fiecărui elev în persoană activă și inovativă.
MISIUNEA SCOLII
 Școala Gimnazială Maxenu asigură predarea si învățarea de calitate prin
promovarea șanselor, a interculturalității , stimularea si valorizarea creativității,
reconsiderarea mediului școlar ca „mediu prietenos”, promovarea inovației,
revigorarea spiritului civic , dezvoltarea cooperării și colaborării, formarea unui
stil de viață sănătos, respectarea disciplinei si responsabilităților.
VALORI CE TREBUIE PROMOVATE
Profesionalismul, integritatea, cooperarea, respectul, responsabilitatea , disciplina
PRINCIPII














principiul echității și egalității de șanse;
principiul priorității educației centrate pe dezvoltarea competențelor-cheie;
principiul promovării interculturalității;
principiul calității;
principiul eficienței manageriale și financiare;
principiul transparenței și răspunderii publice;
principiul educației incluzive;
principiul respectării diversității culturale;
principiul fundamentării deciziilor pe baza dialogului social;
principiul participării și responsabilității părinților;
principiul susținerii și promovării personalului didactic, pentru acces și dezvoltare în
carieră.
principiul adaptării actului educațional la nevoile de dezvoltare personala si profesionala a
elevilor in vederea unei inserții sociale si profesionale corespunzătoare;
principiul asigurării unui sistem educațional bazat pe onestitate, deschidere, integritate si
respect din partea tuturor participanților: profesori, elevi, părinți si autorități.

ȚINTE STRATEGICE:
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T.1.Cresterea calitatii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea
armonioasa a personalității elevilor.
T.2.Asigurarea condițiilor optime de studiu si de siguranță necesare
desfășurării unui învățământ de calitate, pentru reducerea ratei de părăsire
timpurie a școlii, asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor;
T.3. Creșterea interesului elevilor si cadrelor didactice pentru realizarea de
activități educative care să contribuie la promovarea practicilor democratice,
orientarea elevilor spre realizarea in viața publică, exersarea in scoală a calitatii
de cetățean.
T.4. Realizarea management dinamic și activ și favorizarea învățării atât cea
față în față, cât și cea complementară digitală.
T.5.Dezvoltarea dimensiunii europene a scolii prin derularea de proiecte si
parteneriate locale, naționale si internaționale.
OBIECTIVE STRATEGICE
 Realizarea Planului managerial al scolii în concordanţă cu strategia
M.E.N., respectiv a ISJ Buzău.
 Asigurarea condițiilor necesare prevenirii și combaterii contaminării cu
virusul SARS-CoV2 și desfășurării în condiții optime a activității în anul
școlar 2021/2022;
 Aplicarea legislaţiei în vigoare la nivelul unităţii de învăţământ.
 Monitorizarea activităţii procesului instructiv-educativ.
 Aplicarea corecta a curriculum-ului naţional şi monitorizarea atentă a
curriculum-ului la decizia şcolii.
 Încurajarea şi sprijinirea participării la programele de (auto)formare
continuă.
 Soluţionarea şi eliminarea eventualelor conflicte.
 Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea.
 Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze
competiţia pentru obținerea unor rezultate din ce în ce mai bune.
 Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii
învăţământului, recomandat de ARACIP, nu numai prin existenţa
comisiilor în şcoli ci prin existenţa unui progres real de calitate de la o
perioadă la alta.
9
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Masuri de organizare a activității la nivelul scolii
in contextul pandemiei de Covid -19
Ca urmare a emiterii ordinului de ministru privind instrucțiunile pentru crearea și
/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line,
vom lua măsuri specifice pentru desfășurarea procesului de învățare atât tradițional, cat
si on-line. Ministerul Educației a pus la dispoziția cadrelor didactice, elevilor și
părinților o serie de resurse care pot fi accesate în mediul on-line.
În portalul Digital pe educred.ro (https://digital.educred.ro) sunt centralizate
platforme de învățare și resurse educaționale deschise, inclusiv tutoriale și alte
materiale de învățare destinate formării și susținerii cadrelor didactice.
Dacă activitatea se va desfășura în mediul online, prezența la cursuri a elevilor și
a cadrelor didactice va fi monitorizată de unitatea de învățământ, iar toate informațiile
relevante pentru susținerea și îmbunătățirea accesului la învățare vor fi completate în
Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).
Conducerea unității de învățământ va sprijini accesul cadrelor didactice la
platforme educaționale, și se va organiza activități de învățare on-line periodic, la
toate disciplinele de studiu.
Ordinele comune ale ME și MS vor fi prelucrate și se vor include reguli de
desfășurare a activității și de siguranță sanitară pentru toți participanții (elevi, cadre
didactice, personal nedidactic), dar și în comunicarea cu părinți.
5.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor:
Etapele pentru facilitarea învățării on-line:
1. Se analizează planul de acțiune al I.S.J. Buzău.
2. Se vor stabili împreună cu cadrele didactice platformele, aplicațiile și resursele
educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate
3. Se informează, prin intermediul cadrelor didactice, elevii si părinții acestora despre
modalitățile de organizare a activităților de învățare on-line, dar si legat de
responsabilitățile acestora;
4. Se completează în SIlIR informațiile relevante pentru susținerea și îmbunătățirea
accesului la învățare;
5. Se asigură accesul cadrelor didactice și elevilor la platforme educaționale, prin
înregistrarea unității de învățământ (platforma ADSERVIO, G-SUITE);
6. Se colaborează cu ISJ Buzău și Primăria Comunei Țintești, pentru completarea
dotării cu echipamente informatice și pentru conectarea la internet:
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7. Se analizează nevoile de dezvoltare a competențelor digitale ale cadrelor didactice
și se aleg cele care trebuie să participe la programe de formare;
8. Se realizează, un program care include periodic activitățile de învățare on-line;
9. Se stabileşte modalitatea de monitorizare a realizării activităților on-line;
10. Se aplică mecanismele de colectare a feedback-ului de la elevi, părinți, cadre
didactice;
Directorul unității de învățământ monitorizează activităţile desfăşurate de către
toate cadrele didactice, si se asigura de respectarea şi efectuarea activităţilor.
Comunicarea electronică se face cu ajutorul platformelor/aplicaților Adservio,
G-Suite, , Narada, EduApps, Discord, Zoom, ASQ, Intuitex, Kahoot, Pbinfo, Socrativa,
Educaplay, Google classroom, MathPDR, Seterra, Scratch, Skype, Twinkl, Digitaliada,
Quizizz, NextLab, Google Hangout, Școalape net, Clasa viitorului, Teleșcoala, grupuri
pe Messenger, Facebook, WhatsApp etc.
- Modalitatea de feedback din partea elevilor (teste online pe diferite platforme:
Kahoot, Quizziz, Wardwall etc, email, whatsapp, Facebook
5.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii
Rezultatele activității vor fi valorificate de toate compartimentele din unitate.
6. Responsabilități și răspunderi în derularea activității
Conducerea unității de învățământ:
a) aplică planul de acțiune al I.S.J. Buzău;
b) informează, prin intermediul cadrelor didactice, elevii și părinții acestora, cu privire
la modalitatea de organizare a activităților.
c) realizează, împreună cu cadrele didactice, un program săptămânal care include
activitățile de învățare on-line pentru fiecare disciplină de studiu;
d) stabileşte modalitatea de monitorizare a realizării activităților on-line;
e) aplică mecanisme de colectare a feedback-ului de la elevi, părinți, cadre didactice;
Educatoarea / Prof. înv. preșcolar/ Învățătorul/ prof.înv. primar:
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a) informează părinții despre modalitatea de organizare a activității on-line;
b) coordonează asigurarea continuității participării la învățare on-line;
c) participă, la stabilirea platformelor, aplicaților și resurselor educaționale utile;
d) transmite părinților programul stabilit la nivelul unității de învățământ;
e) menține legătura cu cadrele didactice care participă la actívitățile on-líne;
f) oferă consiliere elevilor clasei pentru participarea la activități on-line;
g) asigură comunicarea cu părinții elevilor;
h) colectează feedback-ul de la elevi și părinți, cadrele didactice de la clasă;
i) intervine în soluționarea unor situații specifice legate de desfășurarea activității.
Profesorii:
a) colectează informații necesare accesului și participării elevilor la actívitatea on-line;
b) proiectează actívitatea suport pentru învățarea on-line,;
c) desfășoară activitatea didactică în sistem on-line și răspund de calitatea acesteia;
d) elaborează, adaptează, selectează mijloace de învățământ, RED
e) elaborează instrumente de evaluare aplicabile on-line,;
f) oferă feedback constructív permanent fiecărui elev;
g) raportează conducerii unității de învățământ activitatea desfășurată;
h) participă la activitățile de formare și webinariile recomandate de către MEC, I.S.J.
Buzău și conducerea unității de învățământ.
DIRECȚII DE ACȚIUNE
Dezvoltare organizațională si relații sistemice
- Respectarea regulamentelor scolii
Curriculum
1. Desfășurarea unor programe educaționale bazate pe o învățare activă ;
12
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2. Aplicarea curriculumului național la nivelul comisiilor metodice;
3. Stabilirea CDS in funcție de nevoile elevilor;
4. Evaluarea periodică a competentelor vizate de curriculum;
5. Demers didactic care să permită șanse egale tuturor;
Resurse umane
1. Management al resursele umane pentru menținerea calitatii actului didactic;
2. Îndrumarea cadrelor didactice privind dezvoltarea carierei didactice;
3. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare individuale;
4. Rezolvarea contestațiilor la nivelul școlii conform legislației in vigoare;
5. Asigurarea sănătății si securității în munca .
Resurse materiale
1. Execuția bugetului efectuată conform prevederilor legale;
2. Asigurarea condițiilor igienico-sanitare stabilite de legislația in vigoare ;
3. Gestionarea eficienta a resurselor financiare si materiale ;
4. Păstrarea, întreținerea si înnoirea bazei materiale a scolii ;
5. Stabilirea priorităților la repartizarea fondurilor, mijloacelor fixe si de inventar ;
6. Efectuarea unor demersuri pentru a obține funduri extrabugetare.
Relația școală-părinți-comunitate
1. Colaborare cu părinții, autoritățile publice locale, alte organizații;
2. Implicarea părinților si comunității locale in activitățile școlare si extrașcolare;
3. Promovarea imaginii Scolii Gimnaziale Maxenu in comunitate si in afara ei;
Director,
Prof. Stănescu Mihai
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PLAN OPERAŢIONAL
Semestrul al II-lea
An şcolar 2021 / 2022
Resurse

Compartimentul
responsabil

Domenii funcţionale
Obiective specifice

Acţiuni

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Proiectare
 Analiza şi
diagnoza
activităţii
educative
 Realizarea
documentelor de
planificare a
activităţii
manageriale şi a
documentelor de
planificare pe
specialităţi
 Creşterea calităţii
activităţii
educative.

1.1. Realizarea analizei şi a
diagnozei activităţii
desfăşurate în primul
semestru al anului şcolar
2021-2022
1.2. Elaborarea planului
managerial pe semestrul al
II-lea al anului școlar
2021-2022

Directorul şi
consilierul
educativ

Raport de
analiză şi
diagnoză pe
sem I şi semII

-

director

21.01.
2022

Directorul

Raport de
analiză pe
sem. I anul
şcolar 20212022

-

director

13.01.
2022

1.3 Întocmirea planului de
şcolarizare pentru anul
şcolar 2022-2023

Director si
secretar

Planul de
scolarizare si
datele de la
grupele
pregatitoare

-

Director
secretar

Ianuarie
2022

Realizarea
obiectivelor
stabilite în
planul
managerial
ANTERIOR.
Corelarea cu ob.
strategice, cu
criteriile de
eval., cu nevoile
specifice ale
comunităţii
locale
Concordanţa cu
nevoile de
formare ale
populaţiei
şcolare.

1.4.Elaborarea C.D.Ş.
pentru anul şcolar
2022-2023.

Curriculum şi Metodologiile
comisiile
în vigoare.
metodice
14

-

Directori,
cadre
didactice.

Martie
2022

Materiale

Financiare

Umane

Timp

Indicatori de
performanţă

Îmbunătăţirea
ofertei
educaţionale.
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Cadrele
didactice

17.01.
2022

Creşterea
numărului de
premii la nivel
judetean (patru
premii I-III)

Rapoartele de
analiză si
statisticile
privind
absenteismul si
abandonul
scolar

Invatatori/
prof.inv.
prim. si
dirigintii

17.01.
2022

Diminuare/eradi
care a
fenomenelor.

Contabilitate,
director

Legislatie
bugetul anului
2022 raporte
de analiza PDS

-

Director,
contabil

ianuarie
2021

Imbunatatirea
starii materiala a
unitatii

Echipa de
proiecte

Programe
specifice

-

Director,
echipa de
proiecte

Conform
graficului

1.5. Elaborarea programelor de pregătire pentru
concursurile şi olimpiadele
şcolare.

Curriculum

Programele
școlare

1.6. Elaborarea de proiecte
privind diminuarea
absenteismului şi a
abandonului şcolar.

Invatatori/pro
f.inv.prim. si
diriginti

1.7. Realizarea proiectului
de buget pe anul 2022

1.8. Pregătirea proiectelor
de colaborare si de
parteneriat la nivel local si
național

15

-

Creșterea
interesului
Parteneriate pentru
modernizarea
demersului
educativ
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2. Organizare
 Eficientizarea
demersului
managerial.
 Organizare în
vederea atingerii
standardelor şi a
finalităţilor.
 Utilizarea unor noi
Tehnici şi metode
de predareînvăţare-evaluare in
invatamantul
hibrid.
1. Organizarea
execuţiei bugetare.
2. Extinderea şi
eficientizarea
parteneriatului
educaţional.

2.1. Organizarea asistentelor
la lecție

directorul

Metodologiile
de asistente la
lecție

-

Directorul,
consilierul
educativ

Conform
grafic.

2.2. Asigurarea calităţii
demersului didactic, atat in
sistem traditional, cat si
online.

Consiliul de
administratie

Rapoartele
analiza
diagnoza

de
si

-

Directorul,
cadrele
didactice

Permanent

Formarea/dezv
oltarea
abilităţilor şi
competenţelor

2.3. Constituirea de echipe
de lucru

Curriculum

Rapoartele
analiza
diagnoza

de
si

-

Directorul,
consilierul
educativ

Când este
cazul.

Coeziunea
standardelor.
echipelor.

2.4. Organizarea si
desfășurarea concursurilor si
olimpiadelor școlare
2.5. Elaborarea
criteriilor de evaluare pentru
acordarea gradațiilor de
merit si a unor diplome
onorifice
2.6 Organizarea şi
desfăşurarea activităţilor
extracurriculare
2.7 Realizarea si prelucrarea
normelor privind protecţia
muncii.
2.8. Aplicarea Programului
guvernamental „Laptele şi
cornul”

Curriculum

Furnituri birou

-

Metodologia
M.E.C.

-

Conform
graficului
M.E.C.
Ian.–Febr.
2022

Simularea
competiției

Comisii
metodice,

Director,
secretar,
cadre
dididdidact
Director si
ice
cadre
didactice

Permanent

Primirea de
către toţi
preşcolarii şi
scolarii mici.

Consilier
educativ

Planurile cons.
ed.
Legislaţia
în
vigoare

Curriculum,
Administrație
lapte-corn
16

Ordinul
M.E.C.

Resurse
extrabug
etare.
-

-

Consilierul
educativ
Directori,
cadre
didactice
Responsabil laptecorn.

Conform
metodologiei

Creşterea
gradului de
motivare a
cadrelor
didactice.
Conform Formarea
planificării abilităţilor şi
competențelor
acurriculare.
Periodic
Prevenirea
accidentelor
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2.9.Organizarea
transportului şcolar.

Secretariat,
contabilitate

Analiza
nevoi

de Conform Director,
legislatie contabil,
elevii,
șofer

2.10. Repartizarea bugetului
primit, conform legislaţiei în
vigoare.
2.11. Identificarea resurselor
extrabugetare şi repartizarea
lor conform priorităţilor.

Contabildirector

Analiza
nevoi.

de

Contabilitate

Propunerile
directorului

2.12. Aplicarea proiectelor Contabilitate
de investiţii şi reparaţii.

Programul
propriu.

3. Conducere
operaţională.
3. Operaţionalizarea
activităţii.
4. Eficientizarea
demersului
managerial.
5. Organizarea în
vederea atingerii
standardelor şi a
finalităţilor.

3.1. Încheierea contractelor
de muncă la noii angajați
3.2. Coordonarea activităţii
comisiilor metodice şi a
cadrelor didactice.

secretariat

3.3 Realizarea procedurilor
de disciplină a muncii, de
mediere şi rezolvare a
conflictelor

Management

Legislaţia în
vigoare.
Documente,
ordine,
notificări
M.E.C.
Legislaţia în
vigoare.

4.Monitorizare. Evaluare. Control.

4.1 Aplicarea criteriilor şi a
instrumentelor de evaluare.

Management

Curriculum
comisii
metodice
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Criteriile
stabilite.

Conform
programului

Bugetul
repartiza
t.
Resurse
extrabugetare.

Director,
contabil

Conf.bugetului
aprobat.

Directori
contabil

Conf.
progr.
Propriu

-

Director,
secretar
Director,
cadre
didactice

Cand sunt
situații
Permanent

-

director

Când este
cazul.

Respectarea
legislaţiei.
Creşterea
calităţii
demersului
didactic.
Respectarea
legislaţiei.

-

director

Conform
graficelor.

Respectarea
metodologiei.

Director
contabil

Conf. graf.
de
execuţie
bugetară.
Conf.
prog.
manag.

Creşterea
calităţii
pregătirii
elevilor.
Asigurarea
execuţiei
bugetare.
Creşterea
fondurilor
extrabugetare
Dezvoltarea
bazei materiale.

Web site- scoala-maxenu.ro




Eficientizarea
activităţii.
Identificarea
punctelor slabe şi a
punctelor tari în
activitate.

4.2. Întocmirea tuturor
documentelor solicitate de
I.S.J.
4.3. Întocmirea raportului
anual / semestrial asupra
activităţii. Întocmire rapoarte
săptămânale pentru
învățământul online
4.4. Întocmirea documentelor de management al
resurselor umane.
4.5.Arhivarea şi păstrarea
tuturor documentelor legale.

Management
şi secretariat

Documente,
ordine,
notificări
Documentaţia
rezultată.

-

Director,
secretar.

Conf.termenelor.

Respectarea
termenelor.

-

director

Semestrial
Anual
Saptamanal

Respectarea
Structurii şi a
termenelor.

Management

Legislaţia în
vigoare.

-

director

Conf.termenelor.

Respectarea
legislaţiei.

Secretariat
contabilitate

Legislaţia în
vigoare.

-

director,
secretar

Conform
graficului

4.6. Încheierea exerciţiului
financiar.

Contabilitate,
secretariat

Legislaţia în
vigoare.

contabil

Semestrial
Anual

4.7 Întocmirea documentelor
legale privind managementul
financiar.
4.8. Monitorizarea aplicării
Programului „Laptele şi
cornul”.

Contabilitate

Legislaţia în
vigoare.

contabil
director

Contabilitate

Legislaţia în
vigoare.

Conform
bugetului
aprobat.
Conform
bugetului
aprobat.
Conform
bugetului
aprobat.

Respectarea
normativelor
arhivării.
Încadrarea în
bugetul alocat.

Conform
termenelor
legale
Permanent

Respectarea
legislaţiei şi a
termenelor.
Încadrarea în
prevederile
programului.

4.9 Monitorizarea reţelei de
transport şcolar.

Contabilitate

Legislaţia în
vigoare.

Permanent

Asigurarea unei
frecvenţe bune.

4.10. Monitorizarea şi
evaluarea proiectelor de
parteneriat.

Management

Criteriile
stabilite.

Periodic

Impactul asupra
unităţii şcolare.

Management
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Conform
bugetului
aprobat.
-

Responsa
bil “Lapte
şi corn”
directori.
Director
contabil
Director,
echipa de
proiecte

Web site- scoala-maxenu.ro

4. Motivare
 Stimularea şi
motivarea
materială şi morală
a cadrelor
didactice şi a
elevilor.

5. Implicare. Participare.
1. Creşterea gradului
de implicare.

4.11. Evaluarea periodică a
activităţii personalului din
subordine.

Management

Criteriile
stabilite.
Legislaţia în
vigoare.

-

director

Conf.
termenelor
.

Redimensionarea
activităţii.

5.1 Stimularea
(auto)formării şi dezvoltării
profesionale.
5.2. Stimularea spiritului de
competitivitate.

Management

Ofertele de
perfecţionare.

Dezvoltarea
profesională.

Rezultatele
deosebite
popularizate.

Director
cadre
didactice
director

Permanent

Management

Conform
bugetului
aprobat.
Resurse
extrabugetare.

Permanent

Implicare,
participare,
dezvoltare.

5.3. Încurajarea şi sprijinirea
iniţiativelor prin
flexibilitate, deschidere spre
nou.
5.4. Repartizarea în cf. cu
legislaţia în vigoare a
stimulentelor materiale şi
morale (gradaţii, diplome de
merit etc.)
5.5 Sprijinirea iniţiativelor
în atragerea resurselor
materiale şi financiare.

Management

Rezultatele
Deosebite
popularizate.

-

director

Permanent

Implicare,
dezvoltare.

Management

Criteriile
stabilite.
Legislaţia în
vigoare.

Resurse
extrabugetare.

Director

ocazional.

Respectarea
criteriilor.

Management,
contabilitate

Analiza
evoluţiei
comunităţii
locale.

-

director

Permanent

Participare,
dezvoltarea
unităţii.

6.1. Asigurarea deschiderii
şi transparenţei în actul
decizional, prin participare
în luarea deciziilor.

Management
Curriculum

Programele
unităţilor.

-

directori
cadre
didactice
.

Permanent

Implicare în actul
decizional.

19
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6. Formare şi
dezvoltare
profesională şi
personală.
 Optimizarea
competenţelor.
 Dezvoltarea
competenţelor.

6.2. Implicarea personalului din subordine în
atragerea de resurselor
materiale şi fianciare
6.3. Creşterea gradului de
implicare a părinţilor şi a
comunităţii locale în viaţa
şcolii
6.4. Organizarea de întâlniri
periodice cu părinţii,
autoritatea locală, agenţi
economici, instituţii,
organizaţii, O.N.G. – uri
etc.
6.5. Atragerea şi implicarea
elevilor în elaborarea
documentelor care îi
vizează, în parteneriatul
educaţional, alte activităţi.

Management,
contabilitate

Programele
unităţilor

Management,
Curriculum

Programele
unităţilor

Management

Programele
unităţilor.

Resurse
extrabugetare.

Management

Programele
unităţilor.

7.1. Participarea la
programe de (auto)formare
continuă pentru director,
cadre didactice, personal
didactic auxiliar.

Management
Curriculum

7.2. Participarea elevilor la
cursurile de pregătire /
formare organizate la nivel
local, judeţean.

Management
Curriculum
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Resurse
extrabuget
are.

Director
cadre
didactice

Permanent

Responsabilizarea
personalului.

director
cadre
didactice
.
Directori
, cadre
didactice
.

Permanent

Implicare
activă a părinţilor.

Permanent

Implicare activă a
părinţilor.

-

director
cadre
didactice
elevi

Permanent

Responsabilizarea
elevilor.

Analiza de
nevoi.
Cursurile
propuse.

Conform
bugetului
aprobat.

director
cadre
didactic
e si tot
personalul

Conf.
grafic
M.E.C şi
I.S.J.

Creşterea nr.
cadrelor
didactice care
participă la
aceste cursuri.

Graficul I.S.J.

Resurse
extrabugetare.

Conf.
grafic I.S.J.

Dezvoltarea
abilităţilor şi a
capacităţilor.

director,
cadre
did.,elev
i.
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7.3. Organizarea
colectivelor de proiect

Management

Programele
unităţii

-

Director

Când este
cazul

Constituirea şi
coeziunea
echipelor

7. Formarea
grupurilor.
Dezvoltarea
echipelor.
 Dezvoltarea
spiritului de echipă

8.1. Încurajarea culturii
organizaţionale

Management

Analiza de
nevoi.

-

director

Permanent

Lucrul în echipă.

8.2. Organizarea colectivelor de proiect

Management

Programele
unităţilor.

-

director

Când este
cazul.

Constituirea şi
coeziunea
echipelor.

8. Negocierea şi
rezolvarea
conflictelor.
 Utilizarea
negocierii ca
mijloc de
optimizare a
activităţii.

9.1. Depistarea şi
pozitivarea rapidă şi
eficientă a conflictelor.
9.2. Aplicarea corectă a
planurilor cadru şi a
curriculumului pentru
rezolvarea conflictelor

Management

Solicitările
existente.

-

director

Când este
cazul.

Înlăturarea
conflictelor.

Curriculum

Documen-te,
ordine,
notificări
M.E.C.

-

director

Permanent

Evitarea
conflictelor.

9.3. Negocierea cu
comunitatea locală pentru
eficientizarea sprijinului
comunitar.
9.4 Negocierea condiţiilor
financiare pentru execuţia
bugetară.

Management

Com. loc.
Programele
unităţilor.

-

director

Permanent

Implicarea
comunităţii.

Contabilitate

Legislaţia în
vigoare.

-

director

Lunar

Respectarea
legislaţiei.
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9. Comunicare şi
informare.
 Asigurarea
fluxului
informaţional.
 Eficientizarea
comunicării.
 Atragerea opiniei
publice şi a
factorilor locali în
vederea sprijinirii
unităţilor şcolare.
10. Parteneriat.
 Extinderea şi
eficientizarea
parteneriatelor

10.1. Informare periodică
şi ritmică.

Management

10.2. Menţinerea
comunicării cu partenerii
educaţionali.
10.3. Transmiterea în timp
util către forurile ierarhice
superioare a materialelor
solicitate.

Management

11.1. Colaborarea cu
O.N.G. – uri, asociaţii,
fundaţii, instituţii de
cultură şi artă.
11.2. Colaborarea permanentă cu organele de
poliţie, sanitare, etc.
11.3. Implicarea
sindicatului în proc.
decizional şi în rez.
problemelor.
11.4. Iniţierea de proiecte
de parteneriat la nivel
local, naţional şi
internaţional.

Management

-

director

Permanent

Diseminarea
informaţiei.

-

director

Permanent

Fluidizarea
comunicării.

-

director

Periodic

Respectarea
conţinutului şi a
termenelor.

-

director

Permanent

Iniţierea de
activităţi comune.

Management

Oferta co- munităţii

director

Permanent

Siguranţa şi
sănătatea elevilor.

Management

Parteneriatul cu
sindicatele
eOferta locală.

director

Permanent

director,
echipa
managerială

An şcolar

Respectarea
drepturilor
salariaţilor.
Dezvoltare
instituţională.

Management
Curriculum

Management
Curriculum

Documente,
ordine,
notificări
M.E.C.T.
Rapoartele
unităţilor
Documente,
ordine,
notificări
M.E.C.
Oferta comunităţii

Conform
bugetului
aprobat
Conform
bugetului
aprobat.

Director,
Prof. STĂNESCU MIHAI -----------------22

