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A. IDEALUL EDUCAȚIONAL 

 

 

Concepția managerială pentru anul școlar 2018-2019 are la bază idealul educațional promovat de Legea Educației Naționale, 

precum și de documentele de politică educațională elaborate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Învățământul constituie o 

prioritate națională și este un serviciu public prin care se urmărește realizarea idealului educațional, întemeiat pe valorile umaniste și 

științifice universal recunoscute, pe valorile democrației și pe aspirațiile societății românești; el contribuie la promovarea și păstrarea 

identității naționale. 

În plan particular, adaptat la situația reală a Școlii Gimnaziale Bod a anului 2018, Planul de dezvoltare instituțională va face 

legătură cu trecutul managerial, bazându-se pe liniile generale de lucru, aducând plus valoare pe fiecare segment, pentru ca viitorii ani 

să transforme mentalitatea înspre un management motivant, centrat pe competență, valoare umană, responsabilitate și plăcere a 

lucrului bine-făcut. 

Ca instituție, Școala Gimnazială Bod reprezintă interfața manifestă la nivel micro a obiectivelor strategiei naționale, ca parte a 

Strategiei Europa 2020. Astfel că, efortul conjugat al partenerilor în educație (școală, familie, primărie) este menit să asigure un traseu 

psihologic, cognitiv, fizic și social ascendent educabililor, pe baza celor opt tipuri de inteligență (lingvistică, logico-matematică, 

muzicală, spațială, kinestezică, intrapersonală, interpersonală, naturală). 

Într-o societate a informației, ca cea în care trăim deja, este imperios necesar ca accentul educației să cadă pe pregătirea copiilor, a 

tinerilor, pentru probleme care încă nu au apărut, pentru slujbe ce încă nu s-au inventat! Pentru acești „homo zappiens” (termenul lui 

Wim Veen, prof. dr. Univ. Delft, Olanda), realitatea se schimbă cu un click sau cu o simplă glisare pe ecranul vieții. O turnură de 90˚ 

într-o secundă li se pare normală, astfel că strategiile noastre didactice trebuie să aibă abilitatea de a ține pasul cu viteza schimbării și 

să contracareze liniile frânte ale zapp-ării printre informații, imagini, sunete, prin crearea uneia continue, coerente, puternice. 

Consider că o strategie didactică coerentă la nivelul școlii trebuie să prezinte elevilor prin interdisciplinaritate, o sinteză atât 

diacronică, cât și sincronică, a informației, prin metode atât tradiționale care să asigure retenția diacronică, cât și metode moderne, 

activ-participative, care să asigure retenția sincronică. 

Reușita unei astfel de strategii va fi asigurată de relația deschisă și lucrativă dintre Școală, IȘJ și Primărie la un prim nivel, apoi între 

Școală și alte instituții conexe educației prin parteneriate educaționale, la un nivel secund, relații gestionate fructuos de conducerea 

școlii. 
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Pornind de la priorităţile politicii educaţionale ale Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Inspectoratului Şcolar al județului 

Brașov, Școala Gimnazială Bod precum și Grădinița din cadrul școlii urmăresc pentru anul şcolar 2018-2019, realizarea următoarelor 

obiective: 

 Aplicarea prevederilor Legii Educatiei Nationale nr.1/2011; ale Statutului elevului; ROFUIP; ROI 

 Reducerea absenteismului scolar;  

 Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie;  

 Încurajarea participării la învăţământul obligatoriu;  

 Eliminarea violenţei din şcoală;  

 Asigurarea calităţii învăţământului în perspectiva pregătirii pentru o societate şi economie bazate pe cunoaştere;  

 Creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor educaţionale;  

 Dezvoltarea educaţiei permanente din perspectivă educaţională;  

 Creşterea calităţii în educaţie prin formarea continua a personalului didactic;  

 Dezvoltarea parteneriatului educaţional, şcoală – părinţi – administraţia locală, cu implicare activă, în egală măsură, în vederea 

susţinerii procesului educaţional.  

 

Deviza noastră:  

 

„Fii schimbarea pe care vrei s-o vezi în lume” (Gandhi) 

 

 

 

B. VIZIUNEA 

 

              Dorind o viziune dinamică, ştiinţifică, pragmatică, viziunea Școlii Gimnaziale Bod s-a centratpe valorile general-umane ale 

binelui, adevărului și frumosului, care să: 

 cultive creativitatea; 

 dezvolte capacităţi de cunoaştere, motivaţionale şi acţionale; 

 asigure cunoştinţe fundamentale; 

 urmărească dezvoltarea propriei spiritualităţi şi a capacităţii de a-şi pune calităţile in slujba celorlalţi; 

 creeze premisele responsabilităţii cetăţeneşti; 

 pună bazele formării personalităţii armonioase, autonome şi flexibile capabile de incluziune socialăşi inserţie profesională; 
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 crească prestigiul şcolii prin colaborarea cu parteneri directinteresaţi, prin participarea şi obţinerea unor rezultate la activităţile 

propuse de către parteneri. 

 

 

 

C. MISIUNEA 

 

 

Misiunea Școlii Gimnaziale Bod este în acord cu principiul că educaţia este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale, dar 

pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care săfacăposibilădezvoltarea unei societăţi echitabile bazată pe 

cunoaștere, competență, înțelegere. În acest scop, şcoala noastrăîși propune sădezvolte o cultură organizaţionalăde tip persoană care 

săpromoveze valori şi credinţe împărtăşite de personalul didactic, elevi şi părinţi, punând accentul pe învăţare şi creând un climat 

educativ de învăţare. Învăţarea trebuie sătreacădincolo de zidurile clasei, încorporând discipline şi tehnologii complexe care să-i ajute 

pe elevi săse integreze într-o societate în schimbare. 

             Învăţarea va fi centratăpe elev, înglobând atât tehnici tradiționale, cât și cele mai noi idei şi practici pedagogice. CDŞ-ul se va 

axa pe interdisciplinaritate, satisfăcând nevoile și așteptările elevilor. 

Ne propunem sădezvoltăm în parteneriat cu comunitatea locală, un mediu favorabil educaţiei, bazat pe valori morale, antreprenoriale, 

tehnologice, informaţionale, religioase, ecologice, astfel încât fiecare elev săbeneficieze de şansa de a fi educat ca bun cetăţean român 

și european, creativ, dar critic şi autocritic, capabil să se integreze în orice mediu prosper. 

 

D.  CONTEXTUL LEGISLATIV 
 

Acest plan managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:  

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 53/ 24.01. 2003 Codul muncii, republicată; 

OMEN nr. 5079/2016 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu 

completarea OM nr. 3027/2018; 

OM nr. 4.742/ 10.08.2016 pentru aprobarea Statutului elevului 

Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţiei; 

O.M.E.C.T. nr. 1409/2007 cu privire la aprobarea strategiei pentru reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 
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OMEN nr. .............................. privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 

2018-2019; 

OMEN nr. 5485/13.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar în anul şcolar disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru 

încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2019; 

OMEN 5123/15.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si de sfasurare a Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a, 

a IV-a si a VI-a în anul școlar 2018-2019 și pentru aprobarea Calendarului de administrare a acestora; 

OM 5561/7.10.2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

OM nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de 

unităţile de învăţământ preuniversitar 

OM nr. 5547/06.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a uniăților de învățământ preuniversitar,  

Raportul I.S.J. Brașov, privind starea învăţământului brașovean în anul şcolar 2017/2018; 

OM nr. 3393/28.02.2017 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial 

 

 

E.  DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 
 

  ANALIZA S.W.O.T. 

 

MANAGEMENT: 

 

                         Puncte tari Puncte slabe 

-Proiectarea activităţii manageriale pe baza unei diagnoze 

pertinente, cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de 

asigurare a calităţii în educaţie; 

- Stil democratic de conducere cu accentuarea trecerii dela o 

cultură de tip sarcină pe tipul persoană 

-Transparenţa procesului decizional 

-o bună repartizare a responsabilităţilor cadrelor didactice, 

precum şi o bună coordonare a acestora 

-proiectarea activităţii catedrelor prin elaborarea de planuri 

manageriale ce vizează obiective deduse din analiza SWOT; 

-Insuficienta implicare în activitatea managerială a unor membri 

din Consiliul de Administraţie; 

-Elaborarea unui număr mic de proceduri; 

-Insuficienta implicare a comisiilor pe probleme; 

-Număr prea mic de asistenţe şi interasistenţe. 
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-Existenţa Regulamentului de ordine interioară; 

-Existenţa unei strategii manageriale coerente bazată pe o 

analiză profundă a problemelor şcolii; 

-Elaborarea unor fişe ale postului personalizate; 

-Existenţa organigramei; 

-Consiliul de administraţie cu atribuţii concrete pentru fiecare 

membru şi plan de muncă; 

-Existenţa de structuri submanageriale (comisii metodice) 

constituite după apartenenţa la arie curriculară. 

            Oportunităţi Amenininţări 

Creşterea gradului de autonomie a şcolii pe probleme de 

management; 

-Varietatea ofertei de formare şi perfecţionare în domeniul 

managerial; 

-Colaborarea cu ISJ Brașov şi alte instituţii; 

-Existenţa unei legislaţii precise și punctuale, ca demersurile să 

aibă finalitate. 

- Capacitatea de adaptare la dinamica accelerată a sistemului 

educaţional, dar şi 

legislativ, impuse de reforma invăţămantului, în vederea aderării la 

structurile europene; 

-Autonomia parţială a şcolii în managementul resursei umane şi a 

resurselor financiare datorată necorelărilor legislative. 

 

 

Perspective: 

 Dinamizarea internă a factorilor de control prin implicarea activă în realizarea de asistențe, interasistențe 

 Responsabilizarea membrilor CA 

 

CURRICULUM: 

 

                         Puncte tari Puncte slabe 

-Respectarea planului cadru; 

-Programe CDȘ elaborate de cadrele didactice ale şcolii; 

-Pregatirea suplimentară a elevilor pentru Evaluarea Națională, 

olimpiade şi concursuri şcolare; 

-Material curricular (planuri de învățământ, şi programe scolare, 

auxiliare curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de 

-Lipsa autonomiei școlii în selectarea cadrelor didactice; 

-Formarea deficitară a cadrelor pentru activitatea cu elevii cu CES; 

 

 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOD 

 Str.Brasovului  nr.343 ,cod 507015–Bod, ROMANIA –Telefon: +(04)(0268)283219/402– Fax. + (40) (0268)283219/402 
 Email: contact@scoalabod.ro 

 

7 
 

aplicare,  

culegeri de probleme, indrumătoare, softuri; 

-Bună colaborare între profesori și profesori pentru învățământ 

primar mai ales pentru clasele ce termină ciclul primar și 

integrarea cu ușurință a elevilor în ciclul gimnazial; 

-Proces instructiv-educativ de calitate demonstrat prin rezultate 

școlare bune, procent de promovabilitate la Evaluările Naționale 

ridicat, premii la concursuri școlare. 

 

            Oportunităţi Amenininţări 

-Ofertele  privind cursurile de formare continuă şi perfecţionare, 

înscrierea la grade didactice; 

-Existența site-urilor specializate în oferirea de materiale și 

softuri pentru cadrele didactice; 

-Colaborarea cu CCD; 

-Baza materială insuficientă nu permite realizarea tuturor 

solicitărilor, numărul calculatoarelor fiind insuficient; 

-Cei mai mulţi elevi provin dintr-un mediu defavorizat; 

-Disponibilitate scăzută a parinţilor pentru  problemele propriilor 

copii;  

-Instabilitatea legislativă a curriculumului în sistemul de 

învățământ; 

 

Perspective: 

 Implementarea ofertei educaționale va ține cont de dorințele elevilor, plaja CDȘ extinzându-se interdisciplinar astfel încât 

elevii să nu sufere din cauza constrângerilor de încadrare a personalului didactic.  

 Implicarea crescândă a familiei se va obține prin reluarea proiectului Școala părinților și prin dezvoltarea altor programe de 

implicare activă, Cluburile părinților. 

 Inițiativa studierii integrate a curricumului, extinsă și spre gimnaziu va oferi o relaxare a programelor, ceea ce va oferi cadrelor 

didactice libertatea de a fixa mai bine cunoștințele generale și de a pregăti pentru excelență. 

 Sesiuni de formare a cadrelor didactice, a părinților prin diseminarea unor cursuri: Ora de net, Fenomenul Bullying. 

 

 

RESURSE UMANE: 

 

                         Puncte tari Puncte slabe 
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-Personal didactic calificat 100%; 

-Ponderea cadrelor didactice titulare cu 

gradul didactic I si II este de 45%; 

-Relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, 

profesori-părinti, profesori-profesori, etc.) existente favorizează 

crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ; 

-Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor 

didactice; 

-Consilier școlar cu încadrare însă redusă la 4 ore /săptămână 

-Prevederea unor sume de bani în buget pentru plata cursurilor 

de formare a cadrelor didactice titulare; 

-Obținerea unui post de administrator de patrimoniu și a unuia 

de bibliotecar 

-Realizarea de ore deschise în Ziua porților deschise 

 

-Management deficitar la nivelul unor 

responsabili de catedră, precum şi o slabă coordonare a acestora; 

-Conservatorismul unor cadre didactice şi rezistenţa la schimbare; 

Slaba motivare a cadrelor didactice având în vedere salariile mici; 

-Nu exista un asistent medical  

-Cadre didactice cu norma didactică în mai multe școli, având astfel 

un număr mic de ore într-un singur corp de clădire, acest fapt 

îngreunând acordarea dirigenției; 

-Reţinerea faţă de schimbările impuse de spiritul reformei, 

menținerea unor atitudini de respingere a noului  în activitatea 

şcolii; 

-Personal didactic, nedidactic indisciplnat; 

-Necunoaşterea sau cunoaşterea parţială a legislaţiei şcolare; 

Oportunităţi Ameninţări 

-Varietatea cursurilor de formare și perfecţionare organizate de 

CCD sau alte instituții furnizoare; 

-Intâlniri frecvente cadre didactice –părinţi; 

-Prezența unui cadru medical, minim de două ori pe lună, pentru 

controlul copiilor; 

-Secretari cu stagii de perfecţionare în 

domeniul activităţii de secretariat şi cunoştinţe operare IT. 

 

 

-O depreciere a statutului profesorului în societate (încurajările 

mass-media); 

-Criza de timp a părinţilor datorită actualei situaţii economice 

reduce participarea familiei în viaţa şcolară, cu implicaţii atât în 

relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolarăa elevilor; 

-Migrarea elevilor spre alte unităţi şcolare din Braşov 

 

Perspective:  

 Deprecierea statutului poate fi răsturnată de atitudinea demnă, rsponsabilă și curajoasă a cadrului didactic în activitatea sa 

cotidiană care să emane bucuria profesiei.  
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 Schimbarea atitudinii cadrelor didactice referitor la activitatea în comisii, cea de pregătire a cursurilor și de cunoaștere a 

legislației prin motivarea acestora: stimulare emoțională, financiară: premierea cu 2%; profesorul anului, publicarea articolelor 

în revista școlii. 

 Consilierul școlar să identifice derapajele la nivelul personalului didactic și să preîntâmpine apariția unui coflict sau să-l 

gestioneze cu ajutorul directorului, consilierului educativ și a colegilor. 

 Creșterea calității umane și materiale ale Școlii Gimnazaiale Bod va readuce elevii plecați la alte școli. 

 Angajarea unui agent de pază, a unui agent poliție locală care să țină legătura săptămânal cu diriginții. 

 

 

RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE: 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-Existenţa bibliotecii școlare în corpul B și comunale în corpul 

A; 

-Tâmplărie PVC-protecţie termică şi fonică, ce trebuie reparată; 

-Existența în dotarea școlii a unui număr de 12 videoproiectoare 

și 14 laptopuri care pot fi folosite în sălile de curs; 

-Dotarea unui număr de 8 săli de clasă cu videoproiectoare fixe; 

-Cadrele didactice  au acces la internet wi-fi; 

-Cadrele didactice beneficiazăde: xerox, calculator propriu 

echipat cu imprimantă şi consumabile; 

-Existenţa unor spaţii (sala de sport) ce pot fi închiriate în 

vederea obţinerii unor materiale; 

 

-Existenţa cabinetelor informatică depășite ca tehnologie; 

-Nu există cabinete, laboratoare 

funcţionale pentru anumite discipline: fizica, chimie, biologie, 

istorie, geografie, precum şi a unui cabinet medical;  

-Amenajarea precară a terenurilor de sport;  

Dotarea insuficientă încă a sălilor de clasă cu dulapuri, rafturi de 

depozitare, calculatoare, videoproiectoare; 

-Materialul didactic insuficient şi depăşit. 

 

Oportunităţi Ameninţări 

-Descentralizarea şi autonomia instituţională; 

-Parteneriat real cu comunitatea locală (primarie, părinţi), ONG-

uri, asociaţii. 

-Stimularea personalului didactic în scopul elaborării de 

proiecte cu finanţare externă; 

-Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi 

-Gradul scăzut de implicare al cadrelor 

didactice şi elevilor în păstrarea resurselor 

şcolii; 
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productive şi de întreţinere a şcolii;  

-Amenajarea unor săli de clasă pentru cabinete de limba 

română, matematică etc. 

 

 

Perspective: 

 Optimizarea siguranței în spațiul școlar prin camere de supraveghere în clase; 

 Peisagizarea curților Școlii printr-un program pe timpul verii, care să antreneze Primăria, părinții, elevii și personalul didactic 

și nedidactic. 

 Modernizarea spațiului ambiental: crearea de spații de primire și de relaxare; picturi pe pereți. 

 Construirea unui Geodom pentru practicabilitatea ariei curriculare de științe ale naturii. 

 

 

 

RELAŢIILE CU COMUNITATEA ŞI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ: 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-Organizarea de activitati extraşcolare şi extracurriculare 

atractive (proiecte, excursii, vizionări de spectacole, serbări, 

acţiuni caritabile cu orfelinate, case de bătrâni etc), toate acestea 

introducând elevii în mediu comunitar şi contribuind la 

socializarea lor; 

-Buna colaborare între directorul adjunct şi coordonatorul de 

programe educative; 

-Desfaşurarea în școală a unor proiecte educaţionale județene; 

excursii tematice; 

-Participări la activităţile sportive; 

-Deținerea unui site al școlii; 

-Slabe legături de parteneriat cu firme private si ONG-uri; 

-Puţine activităţi desfaşurate în şcoală care să implice participarea 

părinţilor la ciclul gimnazial; 

-Slaba implicare a unor cadre didactice în desfășurarea activităților 

extrașcolare; 

-Materiale insuficiente; 

 

Oportunităţi Ameninţări 

-Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în 

sprijinul şcolii (Primarie, ONG, Biserică, Poliţie, instituţii 

-Timpul limitat pentru participarea la programe educative; 

-Lipsa motivaţiei cadrelor didactice şi a elevilor; 
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culturale); 

-Interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională. 

-Creșterea delicvenței în rândul copiilor ca urmare a 

nesupravegherii din partea părinților și a mentalității că este 

suficient să asigure copilului stabilitate materială. 

 

 

Perspective: 

 Crearea de cluburi educaționale: Club de matematică / chimie / bilologie / geografie 

 Continuarea Revistei școlii, a ercului de lectură, a programului de voluntariat SNAC, a Cercului de pictură pe sticlă 

 Organizarea de întâlniri informale la nivelul comunității 

 Parteneriate cu IPJ, Colegiul Țara Bârsei Prejmer, Liceul de Artă, Kronstadt, Teatrul Sică Alexandrescu, Muzeul de Istorie, 

Casa Mureșenilor, Vatra Hărmanului, Centrul Musashino. 

 

În urma analizei SWOT s-au desprins următoarele obiective: 

1. Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional: 

Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar; 

Sprijinirea elevilor cu dificultăţi la învăţare; 

Îmbunătăţirea disciplinei şcolare; 

Promovarea imaginii şcolii; 

Aplicarea sistemului de evaluare internă; 

2. Crearea spaţiului adecvat cerinţelor de funcţionalitate: 

Amenajarea unei biblioteci cu o sală de lectură și în Corpul A al școlii; 

Dotarea laboratoarelor; 

Modernizarea cadrului ambiental (săli de clasă, holuri); 

Amenajarea terenurilor de sport, a sălilor de sport şi a unor săli de festivităţi; 

3. Promovarea cooperării în domeniul educaţiei pentru stimularea relaţiilor între unităţilor de învăţământ, instituțiile 

comunitare, agenţii economici şi şcoală: 

Vizite în unităţi economice; 

Întâlniri cu personalități din cultură (scriitori, profesori, istorici) sau din diferite alte medii; 

Schimburi de experienţeîntre şcoli; 

Elaborarea unor proiecte cu finanţare europeană, din fondurile structurale. 
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Obiectivele strategice şi de referinţă pentru anul şcolar 2018-2019 
 

  ŢINTE STRATEGICE -  ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOD: 

    1. Asigurarea condiţiilor optime de studiu necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate, care să favorizeze performanța și 

incluziunea; 

    2. Perfecționarea şi eficentizarea activității manageriale pentru crearea de pârghii adecvate pentru dezvoltarea cognitivă, 

emoțională, socială a elevilor ; 

    3. Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice, dezvoltarea competenţelor privind utilizarea tehnologiilor moderne 

de învățare și comunicare; 

    4. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene;  

    5. Completarea, diversificarea, îmbunătăţirea resurselor materiale şi financiare pentru alinierea spațiului școlar la standardele 

actuale. 

 

ACŢIUNI RESPONSABILITĂŢI  BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

OBIECTIVUL I: Asigurarea condiţiilor optime de studiu necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate, 

care să favorizeze performanța și incluziunea 

I.1.: Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate 
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: INCADRAREA CU  CADRE DIDACTICE CALIFICATE  100% 

Încadrarea în   unitatea de învăţământ a 

cadrelor didactice calificate în specialitatea 

predată 

Directori 

Secretar 

Elevii, personalul 

didactic  

Comunitatea 

Proiectul de 

încadrare 

Septembrie 

2018 

Ianuarie 2019 

 

Monitorizarea activităţilor didactice şcolare 

şi extraşcolare efectuate de către cadrele 

didactice 

Directori, resp. CEAC 

Resp. Comisii metodice 

Elevii 

Comunitatea  

- Fişe de asistenţă Săptămânal 

Organizarea şi monitorizarea activităţilor în 

cadrul comisiilor metodice 

Directori, resp. comisii 

metodice 

Cadrele didactice, 

elevii, parintii, 

comunitatea  

Procese-verbale ale 

comisiilor metodice 

Conform 

graficului 

Evaluarea activităţii desfăşurate de cadrele 

didactice în anul şcolar 2017-2018 şi 

acordarea calificativelor anuale, pe baza 

Consiliul de 

administratie 

Elevii 

Părinţi 

Fişe de evaluare 

Rapoarte 

argumentative 

7 Septembrie 

– 2018 
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ACŢIUNI RESPONSABILITĂŢI  BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 
grilei de evaluare a activităţii cadrelor 

didactice 

 

I.2.: Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea unor rezultate foarte bune 

la examenele de EN 
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: OBŢINEREA DE REZULTATE LA EN PESTE MEDIA PE JUDEŢ ŞI PE ŢARĂ 

                                                             

Analiza SWOT a rezultatelor obţinute la 

examenele naţionale (simulare EN şi EN II, 

IV, VI, VIII) în anul şcolar 2017-2018 şi 

stabilirea măsurilor necesare ȋmbunătăţirii 

rezultatelor. 

Directori,  

Resp. comisii metodice 

limba română şi 

matermatică 

Profesorii 

Elevii 

Raport privind 

starea 

învăţământului 

2017-2018  

PV comisii 

metodice 

1 octombrie 

2018 

Încheierea de parteneriate între cu şcolile din 

mediul rural pentru desfăşurarea de activităţi 

comune pentru pregătirea examenelor 

naţionale, precum şi de activităţi 

extraşcolare 

Directori  

Prof. L. română, 

matematică 

Profesorii 

Elevii 

Părinţii 

Plan operaţional  octombrie 

2018 – 

iunie 2019 

Realizarea de asistenţe la limba română şi  

matematică pentru clasele a II-a, a IV-a, a 

VI-a, a VIII-a. 

Directori, resp. aria 

currculară Limbă şi 

comunicare şi 

Matematică şi ştiinţe 

Profesorii 

Elevii 

Plan de asistenţe săptămânal 

Organizarea şi asigurarea unui program de 

activităţi remediale/pregătire suplimentară a 

elevilor, pe tot parcursul anului terminal (şi 

nu numai), la disciplinele prevăzute cu 

probe la examenele naţionale 

Directori, 

Resp. aria curriculară 

Limbă şi comunicare şi 

Matematică şi ştiinţe 

 

Profesorii 

Elevii 

Părinţii 

Calendarul 

pregătirilor 

Plan de asistenţe 

 

Sept. 2018 -   

Mai 2019 

Organizarea şi desfăşurarea simulării 

examenului de evaluare naţională  la clasele 

a VIII-a.  

Directori  Profesorii 

Elevii, Părinţii 

Dosarul cu 

documente 

Conform 

graficului 

Organizarea olimpiadei de limba şi literatura Directori, Elevii capabili de Lucrările elevilor 20 decembrie 
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ACŢIUNI RESPONSABILITĂŢI  BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 
română şi matematică (pentru clasele V-

VIII), etapa pe şcoală, ȋn vederea selectării 

elevilor participanţi la olimpiada locală 

Resp. aria currculară 

Limbă şi comunicare şi 

Matematică şi ştiinţe 

performanţă Lista cu elevii 

selectaţi 

2018 

 

Asigurarea de sprijin de specialitate elevilor 

cu risc de eşec şcolar  

Consilier şcolar 

Cadru de sprijin 

elevii Documentele 

consilierului şcolar 

şi 

cadrului de sprijin 

La nevoie 

I. 3.: Creşterea calităţii  învăţământului adresat educabililor capabili de performanţă 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: OBŢINEREA A CEL PUŢIN 1 PREMIU  ŞI 10  MENŢIUNI  LA CONCURSURI / OLIMPIADE 

ŞCOLARE 

Organizarea selecţiei elevilor participanţi la 

cluburile tematice la limba şi literatura 

română, matematică, engleză, franceză, 

biologie, chimie, istorie. 

Cadre didactice Elevii capabili de 

performanţă 

Probe scrise 

Portofolii 

Octombrie 

2018 

 

 

Organizarea selecţiei elevilor capabili de 

performanţă la toate disciplinele şi 

pregătirea acestora pentru participarea la 

concursuri şi olimpiade şcolare 

Cadre didactice Elevii capabili de 

performanţă 

Lucrările elevilor 

Tabelul cu rezultate 

 1 Octombrie 

2018 – 15 

iunie 2019 

I. 4.: Reducerea numărului de absenţe şi prevenirea absenteismului şcolar, a riscului de abandon şcolar; prevenirea 

violenţei şi creşterea siguranţei elevilor  

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  SCĂDEREA NUMĂRULUI DE ABSENTE NEMOTIVATE ȘI INEXISTENȚA CAZURILOR DE 

ABANDON ȘCOLAR 

Încheierea unor planuri de colaborare cu 

Poliţia  

Directori, resp.comisia 

de prevenire şi 

combatere a violenţei, a 

faptelor de corupţie şi 

discriminării în mediul 

şcolar şi promovarea 

interculturalităţii 

Elevii 

Profesorii 

Părinţii 

Planuri de 

colaborare 

 

14 sept. 2018 
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ACŢIUNI RESPONSABILITĂŢI  BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 
Organizarea în parteneriat cu Poliţia Bod a 

activitatilor educative de prevenire a 

violenței în mediul școlar, a absenteismului, 

a traficului de persoane, a consumului de 

substanțe psihotrope. 

Directori, resp.comisia 

de prevenire şi 

combatere a violenţei, a 

faptelor de corupţie şi 

discriminării în mediul 

şcolar şi promovarea 

interculturalităţii 

Elevii 

Profesorii, Părinţii 

Directori, Consilier 

educativ; diriginti 

Planuri de 

colaborare 

Calendar activităţi 

 

 

Sept. 2018-

iunie 2019 

Monitorizarea asigurării securităţii elevilor 

în perimetrul şcolilor şi în împrejurimi. 

Implicarea administraţiilor locale în vederea 

obţinerii autorizaţiilor ISU 

Coordonarea procesului de obţinere a 

autorizaţiilor şi avizelor legale necesare 

funcţionării unităţii de înv. 

Directori  Elevii 

Profesorii 

Părinţii 

Grafice de 

monitorizare 

 

Adrese către 

primărie 

Zilnic (în 

şcoală) 

 

Monitorizarea numărului de absenţe, a 

modului de organizare a  serviciului pe 

şcoală şi a posibilelor cazuri de părăsire a 

şcolii, respectiv  a abandonului şcolar. 

Directori 

Diriginţi  

Responsabil Comisie 

 

Elevii 

Profesorii 

Părinţii 

Grafice de 

monitorizare a 

serviciului pe 

şcoală 

 

 

Conform 

graficului 

Monitorizarea aplicării ROF, a RI şi a 

STATULUI ELEVULUI 

Prelucrarea acestora la CP 

Directori 

Resp. comisii 

Administrator 

Elevii, profesorii 

Părinţii 

Fişe de asistenţe, 

fişe de monitorizare 

a serviciului pe 

scoală, a 

portofoliilor 

cadrelor 

  Sept. 2018- 

August 2019 

Monitorizarea valențelor formative ale 

educației extracurriculare în săptămâna 

naţională Școala altfel 

Diversificarea activităților extraşcolare și 

Directori 

Consilier educativ 

Coordonator CEAC 

 

Elevii 

Profesorii 

Părinţii 

Grafic activităţi 

 

 

 

Săptămâna 

„Scoala 

altfel!”: 14-19 
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ACŢIUNI RESPONSABILITĂŢI  BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 
extracurriculare; formare de abilități, 

dezvoltare personală, încurajarea unui stil de 

viață sănătos și limitarea efectelor unor 

comportamente cu risc. 

 

Diriginți 

aprilie 2019 

 

 

Lunar 

Continuarea acţiunii: “Sanitarii pricepuți” - 

activități de instruire a cadrelor didactice cu 

privire la acordarea primului ajutor de bază 

în unitatea de învățământ  

Activități de instruire a personalului din 

sistemul de învățământ cu privire la 

gestionarea situaţiilor de urgenţă 

Directori 

Prof. Biologie şi sport 

 

Crucea Roşie 

 

ISU 

Elevii 

Profesorii 

Părinţii 

Proces-verbal Iunie 2019 

OBIECTIVUL II: Perfecționarea şi eficentizarea activității manageriale pentru crearea de pârghii adecvate 

pentru dezvoltarea cognitivă, emoțională, socială a elevilor 
II. 1. Adaptarea ofertei CDŞ la interesele şi nevoile elevilor, la solicitările părinţilor, la resursele umane şi 

materiale disponibile, precum şi la cererea de pe  piaţa  muncii  

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: TOŢI ELEVII VOR OPTA PENTRU UN OPŢIONAL                                                                                                              

Parcurgerea procedurii de selecţie a 

opționalelor 

Diriginți Elevii 

Părinţii 

Procese verbale de 

la  întâlnirile 

planificate 

Dec. 2018 – 

ian. 2019 

II. 2. Asigurarea accesului la învăţământ, prin creare de şanse egale la educaţie 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CUPRINDEREA TUTUROR ABSOLVENŢILOR DE CLASA A VIII-A ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

LICEAL, TEHNIC ŞI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL                                                                                                                   

Stabilirea unui program de orientare şcolară 

şi profesională cu elevii clasei a VIII-a 

pentru pregătirea înscrierii lor în 

învăţământul liceal şi profesional 

Consilier şcolari  Elevii 

Părinţii 

Procese verbale de 

la  întâlnirile 

planificate 

15 octombrie 

2018– 30 mai 

2019 

Monitorizarea insertiei absolventilor şi a 

consilierii/orientarii elevilor 

Diriginţi Elevii 

Părinţii 

Tabele cu situaţia 

pe clase 

15 oct. 2018 –  

15 iulie 2019 

Sprijinirea accesului la studii, precum şi Directori Elevii Dosare de Permanent 
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ACŢIUNI RESPONSABILITĂŢI  BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 
echivalarea lor pentru toţi elevii repatriaţi 

Sprijinirea scolarizarii elevilor ai caror 

parinti sunt la munca in strainatate 

Consilier şcolar Părinţii 

Profesorii  

echivalare  

Foi matricole, 

registre matricole 

 

II. 3. Organizarea unor parteneriate pentru îmbunătăţirea inserţiei elevilor claselor a IV-a în învăţământul gimnazial   

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CREŞTEREA  PROGRESULUI  ŞCOLAR PENTRU CEL PUŢIN 90% ELEVI 

Implementarea programului de activităţi de 

predare-evaluare în parteneriat, învăţători 

încadrați la clasa a IV-a – profesori, în 

scopul pregătirii elevilor pentru ciclul 

gimnazial, din perspectivă instructiv-

formativă și evaluativă. 

Invăţători clasa a IV-a 

Profesori 

Elevii 

Părinţii 

Profesorii  

Calendarul 

activităţilor 

Procese-verbale 

Mai 2019 

II. 4. Distribuirea în mod aproximativ egal  a elevilor în  clasele de pe un nivel 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: REDUCEREA NUMĂRULUI DE CORIGENŢI CU 5% FAŢĂ DE ANUL PRECEDENT 

Repartizarea elevilor la început de ciclu în 

număr aproximativ egal 

Invăţători clasa a IV-a 

Profesori 

Elevii 

Părinţii 

Profesorii  

Calendarul 

activităţilor 

Procese-verbale 

11 sept. 2018 

OBIECTIVUL III: Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice, dezvoltarea competenţelor 

privind utilizarea tehnologiilor moderne de învățare și comunicare 

III. 1. Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională  a cadrelor didactice 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: CREŞTEREA CU 3% A NUMĂRULUI CADRELOR PARTICIPANTE LA CURSURI DE FORMARE 

CONTINUĂ                                                       

Adaptarea ofertei de formare continuă la 

nevoile de dezvoltare personală şi 

profesională a personalului din unitatea 

noastră de învăţămȃnt  

Directori 

Responsabilul comisiei 

de formare profesională 

Contabil  

Personal didactic și 

didactic auxiliar  

Adeverințe 

Certificate 

  

Permanent 

  

Organizarea, coordonarea şi monitorizarea 

implementării proiectului Erasmus KA1 

Coordonator  proiect 

Erasmus 

Profesorii 

Elevii 

Procese-verbale 15 octombrie 

2018 – 
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ACŢIUNI RESPONSABILITĂŢI  BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 
Directori 31 aug 2019 

III. 2. Facilitarea accesului la resurse educaţionale deschise pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: CONSILIEREA  CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE PRIN ACTIVITĂŢI DE 

MENTORAT/TUTORIAT 

Monitorizarea impactului programelor de 

formare la nivelul clasei  

Directori 

Responsabili arii 

curriculare  

Cadre didactice 

debutante  

Fișe de asistență 

Mese rotunde 

 Diseminări cursuri 

Permanent  

Facilitarea accesului la resursele educșionale 

deschise 

Directori Cadre didactice Fișe de 

interasistențe 

Permanent 

            OBIECTIVUL IV: Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi 

parteneriate locale, naţionale şi europene 

IV.1.  Îmbunătățirea activității compartimentelor scolii pentru realizarea activităților educative 
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: CREŞTEREA CU 50% A DIVERSITĂȚII ACTIVITĂȚILOR ȘI CU 75% A PREZENȚEI LA 

ACESTE ACTIVITĂȚI 

1. Excursii tematice: Bucovina; 

Apuseni 

2. Serbări tematice: 650 de Bod; 1 

decembrie, Crăciunul nostru, iubirea 

și natura (femartie); joc și joacă (1 

iunie) 

Directori 

Consilier educativ 

Diriginți 

 

Elevii 

Comunitatea 

 

Proiecte 

educaționale 

Procese-verbale  

Planuri de excursii 

 

Conform 

planificării 

activităților 

1. Balul părinților 

2. Școala părinților 

3. Cluburile părinților: Tătici harnici, 

Mămici gospodine, Bunici înțelepți 

Directori 

Consilier educativ 

Elevii 

Comunitatea 

Proiectele 

Procesele-verbale 

ale activităților 

Album foto – fb al 

școlii; site-ul școlii 

Permanent  

Continuarea revistei școlii Coordonator revistă Elevii 

Cadrele didactice 

Revista 

Site-ul școlii 

Anual 

 

Continuarea activităților ce pot fi cuprinse în 

SNAC 

Responsabil SNAC Elevii Produse ale 

activităților 

Periodic 

IV. 2.  Realizarea de proiecte județene, regionale sau naționale; proiecte ERASMUS+; dezvoltarea parteneriatelor 
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ACŢIUNI RESPONSABILITĂŢI  BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: CREŞTEREA CU 50% A PROIECTELOR DEPUSE 

Depunerea proiectelor în termenele 

Calendarelor CAEJ, CAER, CAEN 

Directori 

Consilier educativ 
Elevi 

 

Proiecte acceptate Decembrie 

2018 

Organizarea, coordonarea şi monitorizarea 

implementării unui proiect Erasmus+ KA1 

Director 

Echipă implementare  

Cadre didactice 

Elevi 

Comisia Europeană  Februarie 

2019  

Dezvoltarea parteneriatelor cu cluburile 

sportive: Aiki-Karate-Do, Vera Handbal 

Club, Șah – Sebastian Răcășan 

Director 

Instructorii 

 

Elevii 

Comunitatea 

Ore deschise; 

concursuri 

Permanent 

Parteneriate cu alte școli și instituții Directori 

 

Elevii 

 

Proiecte 

Produse ale 

activităților 

Permanent 

OBIECTIVUL V: Completarea, diversificarea, îmbunătăţirea resurselor materiale şi financiare pentru 

alinierea spațiului școlar la standardele actuale 

V. 1.  Modernizarea infrastructurii  prin creșterea gradului de informatizare și nu numai 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: PLANUL DE ACHIZIȚII 

Achiziționarea de camere video în clase Directori 

Contabil 

Administrator 

patrimoniu 

 

Elevi 

Cadre didactice 

Comunitatea 

 

Rapoarte de 

activitate 

Situații de lucru 

 

Permanent 

Conform 

planificării 

activităților 

Modernizarea laboratoarelor de informatică Directori 

Contabil 

Administrator 

patrimoniu 

 

Elevi 

Cadre didactice 

Comunitatea 

 

Rapoarte de 

activitate 

Situații de lucru 

 

Permanent 

Conform 

planificării 

activităților 

Dotarea cu material didactic actual a 

diciplinelor: chimie, fizică, biologie 

Directori 

Contabil 

Administrator 

patrimoniu 

 

Elevi 

Cadre didactice 

Comunitatea 

 

Rapoarte de 

activitate 

Situații de lucru 

 

Permanent 

Conform 

planificării 

activităților 
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ACŢIUNI RESPONSABILITĂŢI  BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 
Realizarea unui geodom Directori 

Contabil 

Administrator 

patrimoniu 

 

Elevi 

Cadre didactice 

Comunitatea 

 

Rapoarte de 

activitate 

Situații de lucru 

 

Permanent 

Conform 

planificării 

activităților 

Peisagizarea curților școlii; 

Jucării de exterior pentru nivel preșcolar 

Directori 

Contabil 

Administrator 

patrimoniu 

 

Elevi 

Cadre didactice 

Comunitatea 

 

Rapoarte de 

activitate 

Situații de lucru 

 

Permanent 

Conform 

planificării 

activităților 
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