PLANUL MANAGERIAL
pentru activitatea educativă şcolară şi extraşcolară
An şcolar 2016- 2017
Nr.
Obiective
crt.
generale
1.
Organizarea
corespunzătoare
a activităţii
educative şi
optimizarea
componentelor
structurale

Obiective
specifice
- Constituirea
structurilor
organizaţionale ale
activităţii educative
şi stabilirea
responsabilităţilor

- Aplicarea
criteriilor de
asigurare a calităţii
în evaluarea
activităţii

Activităţi / Mijloace de realizare
- Repartizarea atribuţiilor de diriginte pe
colective de elevi

Termen de
realizare
Septembrie
2016

Responsabili
Echipa
managerială

- Repartizarea spaţiilor şcolare pe clase
şi luarea în primire a dotărilor şcolare
- Constituirea
comisiei
diriginţilor
şi
analiza modalităţilor de organizare a
activităţii diriginţilor pe baza OMECI nr.
5132/ 10.09.2009

Octombrie
2016

- Realizarea Raportului asupra activităţii
educative şi activităţii comisiei diriginţilor

Septembrie
2016

- Analiza SW OT a activităţii
şcolare şi extraşcolare

educative

- Întocmirea Planului de îmbunătăţire a
activităţii educative şcolare şi extraşcolare
- Prezentarea şi discutarea Raportului şi
Analizei SW OT în consiliul profesoral

Direcțiunea
Coordonator
proiecte şi
programe
educative
şcolare şi
extraşcolare
Director adj.
Coordonator
proiecte și
programe
educative

2.

Optimizarea
activităţilor
educative
şcolare şi
extraşcolare
conform
standardelor de
asigurare a
calităţii şi a
planului de
îmbunătăţire

- Proiectarea activităţii
educative pe baza
identificării corecte a
priorităţilor, în funcţie
de specificul şcolii şi al
claselor

- Întocmirea planificărilor semestriale ale
orelor de Consiliere şi orientare, la nivelul Octombrie
fiecărei
clase,
conform
programelor 2016
aprobate şi a OMECI nr. 5132/ 10.09.2009
- Includerea
în
activităţile
educat ive
proiectate si activitati ce vor aminti de Ziua 12.10.2016
Educatiei(5oct.), Ziua Invatatorului, Ziua
Copilului(1Iunie), etc
- Includerea în activităţile proiectate a cel
puţin două teme realizate de psihologul
şcolar

26.10.2016

Diriginţi,
CPPESE

Diriginţi,
Psiholog şcolar

Diriginţi

- Planificarea activităţilor extraşcolare la
nivelul claselor şi corelarea acestora cu
proiectele educative realizate la nivelul
şcolii
- Elaborarea
proiectelor
educative
interdisciplinare la nivelul şcolii (proiecte
locale, judetene. interjudetene, nationale,
internationale)

Comisia
proiecte
educative,
Cadre
didactice

- Organizarea şi
derularea eficientă
a activităţii
educative pentru
creşterea
responsabilităţii şi
eliminarea
formalismului

- Constituirea echipelor de proiect şi
stabilirea responsabilităţilor şi a grupelor
de sprijin pentru acţiunile planificate

26.10.2016

Director adj.

- Realizarea
calendarului
unitar
al
activităţii educative pe baza proiectelor
elaborate
si
pe
baza
activitatilor
extrascolare din saptamana ,,Scoala altfel”

lunar

- Analiza în consiliul de administraţie/
consiliul profesoral a etapelor parcurse în
realizarea proiectelor educative şi a
gradului de implicare a cadrelor didactice

semestrial

Director
Director adj.
Consilier
educativ
Diriginti
Director adj.

- Constiuirea unui grup de lucru pentru
analiza proiectelor judeţene şi naţionale şi
a posibilităţilor de corelare a acestora cu
activitatea educativă planificată în şcoală

- Elaborarea
şi
aplicarea
unor permanent
instrumente/modalităţi
specifice
pentru
asigurarea
eficacităţii
fluxurilor
informaţionale (note de probleme, spaţii d e
afişaj tematic )

Resp. comisia
diriginților

- Aplicarea unor instrumente eficiente de
monitorizare
a
activităţii
educative
desfăşurate

Director adj,
Comisia pe
domeniu

permanent

- Completarea procedurilor specifice, a
ROI şi a Codurilor de conduită în semestrul I
conformitate cu prevederile OMECI nr. 5132/
10.09.2009 şi Planul de îmbună tăţire a
activităţii educative

- Îmbunătăţirea
calităţii activităţii
educative derulate
şi îndrumate de
diriginţi

- Dezbaterea şi aplicarea
OMECI nr. 5132/ 10.09.2009

prevederilor

- Includerea,
în
tematica
şedinţelor
comisiei diriginţilor, de a ctivităţi de formare
pentru
diriginţi,
conform
priorităţilor
educaţionale ale şcolii şi tematicii orelor de
consiliere şi orientare

Septembrie
2016

Semestria l

- Organizarea de întâlniri de lucru între
diriginţi şi psihologul şcolar

periodic

- Aplicare de instrumente specifice pentru
cunoaşterea particularităţilor de dezvoltare
a personalităţii elevilor

semestrul I

- Întrunirea consiliilor claselor pentru a
asigura luarea decizilor privind stimularea
individuală a activităţii elevilor şi formarea
unui comportament şcolar adecvat

semestrial/
ocazional

Director adj.
CPPESE
Director adj.
Resp. comisia
diriginților,
Psiholog şcolar

Resp. comisia
diriginților,
Diriginţi,
Psiholog şcolar

Diriginţi,
Consiliul
pentru
activitatea
educativă

- Controlul,
îndrumarea,
evaluarea şi
recompensarea
eficiente şi
stimulatoare ale
activităţii educative
desfăşurate de
cadrele didactice

- Verificarea calităţii instrumentelor de
proiectare
şi
organizare
a
activităţii
educative la nivelul claselor
- Verificarea calităţii
organizare unitară, la
activităţii educative

Periodic

Director adj. ,
CPPESE

Periodic

Director adj.

Semestrial

Director adj. ,
CPPESE

modalităţilor de
nivelul şcolii, a

- Analiza periodică a activităţii educative,
în CA şi CP
- Efectuarea de asistenţe la orele de
consiliere şi orientare (cel puţin câte 1
oră/clasă/an şcolar )
- Completarea
Fişelor
de
informare
asupra activităţilor realizate în proiectele
educative
- Participarea
conducerii
şcolii
activităţile educative organizate

la

Director adj. ,
CEAC
Cf. calendar
proiecte

Coordonatori
echipe proiect
Directori

3.

Accesarea unor
fonduri pentru
derularea de
proiecte ce
vizeaza
formarea
cadrelor
didactice in
managemen
tul
proiectelor
(Dezvoltarea
resurselor
umane)

4.

Elaborarea unor
metode
de
proiecte
educative
scolare
si
extrascolare
care
sa
valorifice
cunostintele
cross-,
intrainterdisciplinare

5.

Întărirea
colaborării
dintre şcoală şi
partenerii
educaţionali
şi
realizarea unei
deschideri reale
a
şcolii
către
comunitate

Initierea
demersurilor pentru
realizarea unui
proiect in vederea
formarii cadrelor
didactice pe
tematica
managementului
proiectelor

Informarea CP
privind elaborarea
proiectelor
educative

-Realizarea unui
parteneriat viabil cu
familiile copiilor

-Identificarea partenerilor viabili
-Elaborarea proiectului
-Stabilirea programului de functionare a
centrelor de consultatii
-Functionarea centrelor de c onsultanta

Octombrie
2016

-Identificarea exemplelor de bun a practica
-Selectarea ce lor mai bune exemple de
buna practica

Noiembrie
2016Iunie
2017

- Stabilirea tematicii şedinţelor cu
părinţii şi includerea a cel puţin o întâlnire
cu psihologul şcolar
- Identificarea elevilor ce provin din
familiilor
cu
dificultăţi
materiale
şi
dezorganizate şi acordarea unei consilieri
adecvate
- Identificarea elevilor cu părinţi plecaţi la
muncă în străinătate şi elabo rarea de
programe educative în sprijinul acestora

Echipele de
consultaț ii,
Comisia pentru
proiecte
europene

Lunar

Diriginţi

Octombrie
2016

Diriginţi,
Psiholog şcolar

Permanent

Diriginţi

- Stimularea
participării
responsabile a
elevilor la
parteneriatul
educaţional

- Sprijinirea
realizării
unor
alegeri
democratice la nivelul claselor şi pentru
desemnarea
Preşedintelui
Consiliului
Elevilor

Octombrie
2016

Diriginţi,
CSE

- Sprijinirea
organizării
activităţii
Consiliului Elevilor pe bază de proiecte
iniţiate şi desfăşur ate de elevi

Semestrial

Director adj.,
Coordonator
consiliu,
Coordonatori
echipe proiect

- Constituirea grupelor de elevi care
participă efectiv la organizarea activităţilor
din programele educative derulate la
nivelul şcolii
- Evidenţierea,
la
nivelul
consiliilor
claselor şi al şcolii, şi recompensarea
elevilor cu participări sem nificative la
activitatea educativă

Cf.
calendarelor
proiectelor

Director adj.
Ocazional/
Semestrial

Permanent
-Stabilirea unor
relaţii parteneriale
eficiente cu alţi
factori educaţionali
(instituţii
deconcentrate,
instituţii de cultură,
organizaţii
nonguvernamen
tale, etc)

Diversificarea
parteneriatelor
de
colaborare pentru adecvarea activităţilor
educative la nevoile şcolii şi pentru a
asigura dezvoltarea bazei materiale şi
fondurile necesare desfăşurării activităţilor
educative
- Stabilirea unor protocoale de colaborare
viabilă cu instituţiile guvernamentale şi
ONG-urile care au preocupări şi desfăşoară
activităţi în domeniul educaţional, prioritate
având formarea deprinderilor specifice unui
stil
de
viaţă
sănătos
şi
civismului
responsabil, combaterea consumului şi
abuzului de alcool şi droguri, prevenirea şi
combaterea traficului de fiinţe umane

Anul şcolar
2016-2017

Diriginţi

Consiliul
de
administraţie,
Director,
Director adj.

- Prezentarea în şedinţele consiliului
reprezentativ al părinţilor a conţinuturilor şi
scopurilor activităţii educative pentru a
motiva susţinerea acestora
- Constituirea echipelor care asigură
implicarea
operaţională
a
şcolii
în
programele comunitare, judeţene, naţionale
- Iniţierea prin Consiliul Elevilor de
proiecte educative în beneficiul comunităţ ii

Director,
prof. Puiu Adrian Nicolae

Director adjunct ,
prof. Lăzărescu Luminița

Semestrial
Permanent

Director adj.

Octombrie
2016

Semestrial

Cadre
didactice și
prof. diriginți

Consilier ducativ,
prof. Halip Beatrice

