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Nr.
crt.

Funcţia
managerială

1.

Măsuri/Acţiuni

Compartiment
responsabil

Comisia pentru
• Realizarea
încadrării
curriculum
respectând
principiul
continuităţii şi al competenţei şi
constituirea catedrelor

Proiectare
/organizare

• Elaborarea documentelor de
proiectare şi organizare a
activităţii de învăţământ
• Elaborarea
programului
activităţii educative şcolare şi
extraşcolare,
avându-se
în
vedere
aptitudinile
,
deprinderile,
înclinaţiile
şi
talentul elevilor .
• Implementarea curriculumului naţional potrivit ofertei
proprii, promovate prin „Târgul
Ofertelor Educaţionale”

Comisia pentru
curriculum,
CEAC
Comisia pentru
curriculum

Comisia pentru
curriculum

Orizont de
timp

Indicatori de
realizare

Septembrie
2008

Documente
realizate

Cadre didactice

Septembrie
Octombrie
2008

Documente
realizate

Director adjunct
Responsabilul cu act
extraşcolare
Comisia diriginţilor

Septembrie
2008 - Iunie
2009

Bază de date
Ofertă
educaţională

Resurse umane

Director
Director adjunct
Şefi catedre

Director,
Profesori de
specialitate

CEAC
• Introducerea şi utilizarea
Comisia pentru
metodelor
interactive
în
curriculum
realizarea educaţiei de bază

C.C.D.
C.J.A.P.
Metodişti

• Introducerea unor metode şi Comisii metrodice
forme de evaluare şi dezvoltare CEAC
a creativităţii, adaptabilităţii şi a
transferabilităţii cunoştinţelor în
situaţii noi

C.C.D.
C.J.A.P.
Metodişti

• Dezvoltarea unor forme Comisii metodice
alternative de organizare a CEAC
educaţiei de bază pentru cei
care au abandonat sau nu au
frecventat şcoala

Director adjunct
psihopedagog

Septembrie
Decembrie
2008
Septembrie
Decembrie
2008
Septembrie
Decembrie
2008
Septembrie
–Octombrie
2008

Planuri cadru
Ofertă
educaţională
Materiale de
informare
Oferte de formare
Materiale de
informare
Oferte de formare

Instrumente de
testare, evaluare
Bază de date
Ofertă
educaţională
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Nr.
crt.

Funcţia
managerială

Măsuri/Acţiuni

• Elaborarea unei strategii de
sprijinire şi monitorizare a
învăţământului profesional şi
tehnic (SAM, licee, postliceal)
• Introducerea şi aplicarea
standardelor
de
pregătire
profesională pentru calificările
din învăţământul profesional şi
tehnic

Compartiment
responsabil

CEAC
Comisii metodice
Comisia pentru
curriculum
CEAC

Comisia pentru
• Elaborarea de curriculum-uri
curriculum
şi oferte educaţionale destinate
CEAC
adulţilor
2.

Conducere
operaţională

• Promovarea unei politici de
susţinere a şcolarizării –
alfabetizare,
integrare,
recuperare – pentru toţi
copiii/tinerii
şi
prevenirea
abandonului şcolar
• Desfăşurarea
programului
cu respectarea orarului în
cabinete , laboratoare , prin
utilizarea eficientă a mijloacelor
şi materialelor didactice
• Promovarea
programelor
pentru disciplinele opţionale
„Educaţia pentru sănătate”,
„Educaţia pentru cetăţenie
democratică” etc.

CEAC
Comisia pentru
curriculum

Comisia pentru
orar

Comisia pentru
curriculum

Resurse umane

Orizont de
timp

Indicatori de
realizare

dorector
profesori discipline
tehnice
.

Septembrie
–Octombrie
2008

Analiză SWOT
Program
educaţional

director
profesori discipline
tehnice
.

Septembrie
2008 - Iunie
2009

Informări
Instrumente de
evaluare

director

Septembrie
Decembrie
2008

Curriculum
specific
Oferte de formare

Responsabil cu
activitatea educativă
Consilier psihopedagog

Septembrie
Decembrie
2008

Broşuri
Casete video
Materiale de
informare

Inspector şcolar
general adjunct
Inspectori şcolari de
specialitate

Octombrie Noiembrie
2008

Broşuri

Septembrie
–Octombrie
2008

Broşuri
Ofertă
educaţională

Cadre didactice
Director adjunct
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Nr.
crt.

Funcţia
managerială

Măsuri/Acţiuni

• Elaborarea la nivel local a
auxiliarelor curriculare aferente
noilor niveluri şi structuri de
şcolarizare în învăţământul
tehnic
• Eficientizarea îndrumării, a
monitorizării şi a evaluării prin
elaborarea
şi
respectarea
graficului unic de control
• Elaborarea
şi
derularea
activităţilor
din
Calendarul
activităţilor
educative
şi
extraşcolare
• Realizarea instruirii practice
prin parteneriate cu agenţii
economici locali asigurându-se
interacţiunea dintre învăţământ
şi mediul economic specific
zonei .

Compartiment
responsabil

Comisii metodice
CEAC

Comisia pentru
curriculum
Comisia dirigintilor

Comisia pentru
curriculum
CEAC

Resurse umane

Orizont de
timp

Indicatori de
realizare

Profesori discipline
tehnice
Membri ai C.L.D.

Septembrie
–Octombrie
2008

Auxiliare
curriculare

Director

Director adjunct
Responsabil cu
activitatea educativă
Director adjunct
Responsabil cu
activitatea educativă

Graficul unic de
control
Note de control
Plan de măsuri
Calendarul
Septembrie
activităţilor la nivel
2008 – Iunie
judeţean
2009
Bază de date
Septembrie Calendar naţional
2008 – Iunie
2009
Septembrie
20078–
Iunie 2009
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Nr.
crt.

Funcţia
managerială

Măsuri/Acţiuni

Compartiment
responsabil

• Stabilirea unui plan de CEAC
măsuri ameliorative în vederea
evitării eşecului la examenele
naţionale
,
teste
şi
bacalaureat , a elevilor cl.a VIII
a şi a XII a şi nu numai .
Stabilirea
programului
de
măsuri ce vizează susţinerea
examenului pentru certificarea
competenţelor profesionale şi
pentru
finalizarea
ciclului
inferior şi trecerea în ciclul
superior
al
liceului
prin
parcurgerea rutei SAM,an de
completare.
Comisia dirigintilor
• Valorificarea
potenţialului
creativ al Consiliului elevilor
• Asigurarea permanentă a CEAC
unei comunicări eficiente între Comisia pentru
profesori, elevi şi părinţi, curriculum
urmărindu-se
constant
progresul
şcolar,
diagnosticarea
învăţării,
motivarea
profesorilor
şi
elevilor pentru desfăşurarea
unui proces educativ de calitate

Resurse umane

Orizont de
timp

Indicatori de
realizare

Director adjunct

Septembrie
2008 – Iunie
2009

Curriculum
specific
Ofertă
educaţională

Director adjunct
Responsabil cu
activitatea educativă
Direcror adjunct
Responsabilii ariilor
curriculare
Diriginţi

Septembrie
–Octombrie
2008
Septembrie
2008 – Iunie
2009

Sondaje de opinii
Chestionare
Rapoarte
Sinteze
Situaţii statistice
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Nr.
crt.

Funcţia
managerială

Măsuri/Acţiuni

• Realizarea unei bănci de
date
privind
rezultatele
evaluărilor
pentru
diferite
discipline şi ani de studiu,
pentru a stabili măsuri de
prevenire a esecului şcolar si a
insertiei pe piata muncii a
absolventilor
• Analiza
strategiilor
de
evaluare şi a concordanţei între
testele şi evaluările elevilor cu
curriculum-ul unităţii şcolare;

Compartiment
responsabil

Monitorizare/
Comisia pentru
• Monitorizarea
progresului
Evaluare
curriculum
şcolar din perspectiva prestaţiei
CEAC
didactice
• Monitorizarea procesului de
utilizare
a
tehnologiei
informatice în lecţie la toate
disciplinele
• Monitorizarea
actului
educaţional din perspectiva
progresului şcolar individual şi
a
reuşitei
şcolare
la
concursurile
şi
examenele
naţionale

Orizont de
timp

Indicatori de
realizare

Direcror adjunct
Responsabilii ariilor
curriculare
Diriginţi

Lunar

Situaţii statistice
Plan de măsuri

Director adjunct
Diriginţi

Periodic

Teste de evaluare
Plan de măsuri

Director adjunct

Septembrie
–Octombrie
2008

Broşuri
Calendar naţional

CEAC
Secretariat

Comisii metodice
CEAC
Comisia pentru
curriculum
Comisia pentru
• Pregătirea tezelor cu subiect
curriculum
unic, a examenelor naţionale şi
Comisii metodice
a olimpiadelor şcolare
3.

Resurse umane

Comisia pentru
curriculum
CEAC
CEAC
Comisia pentru
curriculum

Direcror adjunct
Responsabilii ariilor
curriculare
Direcror adjunct
Responsabilii ariilor
curriculare
Direcror adjunct

Conform
graficului de
control al
CTIC
Conform
graficului de
control al
CTIC
Conform
graficului de
control al
CTIC

Fişa de observare
şi evaluare a
lecţiei
Fişa de observare
şi evaluare a
lecţiei
Proiecte didactice
Instrumente de
evaluare
formativă şi
sumativă
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Nr.
crt.

Funcţia
managerială

Măsuri/Acţiuni

Compartiment
responsabil

Resurse umane

Orizont de
timp

Indicatori de
realizare

Direcror adjunct
Responsabilii ariilor
curriculare

Conform
graficului de
control al
CTIC

Fişa sintetică a
şcolii

Comisia pentru notare
şi frecventă

Conform
graficului de
control al
CTIC

Instrumente de
evaluare
formativă şi
sumativă

CEAC
Comisia pentru
curriculum

Director adjunct
C.J.A.P.

Conform
graficului de
control al
CTIC

Instrumente
specifice de
testare, evaluare

Comisia pentru
curriculum

Direcror adjunct
Responsabilii ariilor
curriculare

Conform
graficului de
control al
CTIC

Instrumente de
evaluare
formativă şi
sumativă

CEAC
• Monitorizarea alternativelor
Comisia pentru
educaţionale
şi
a
curriculum
învăţământului postliceal
• Eficientizarea
actului
educaţional prin evaluare ,
notare ritmică şi corectă a
elevilor prin aplicarea criteriilor
de notare .
• Îndrumarea, monitorizarea şi
evaluarea
activităţilor
de
consiliere
şcolară,
psihopedagogică, orientare şi
informare privind cariera
• Evaluarea măsurii în care
curriculum-ul furnizat elevilor
care
au
diferite
vârste,
aptitudini, deprinderi, capacităţi
intelectuale şi interese este
potrivit şi dacă este permanent
revăzut pentru a asigura
atingerea standardelor de către
elevi.

CEAC
Comisia pentru
curriculum

7

Nr.
crt.

Funcţia
managerială

Acţiuni
• Asigurarea
transparenţei
elaborării şi execuţiei bugetare

Proiectare
/organizare
1.

• Asigurarea
încadrării
cu
personal
didactic
conform
metodologiei
• Identificarea , procurarea şi
utilizarea
fondurilor
extrabugetare
conform
priorităţilor stabilite
• .Încurajarea unor culturi
organizatorice care
stimulează comunicarea
deschisă , participarea
şi inovaţia
• Rezolvarea rapidă ,
transparentă şi eficientă
a conflictelor cu sau
între elevi , cadrele
nedidactice şi părinţi
• Dezvoltarea
unor
parteneriate viabile cu instituţii
similare
din
invatamantul
preuniversitar pentru “schimbul
de bune practici”

Compartiment
responsabil

Resurse umane

Orizont de timp

Serviciul
contabilitate

Director

Ianuarie 2009

Selecţie şi
recrutare personal
didactic

Director
Director adjunct

Septembrie 2008

Management,
contabilitate

Management

Management

Management

Indicatori
Studiu privind
dinamica
populaţiei
şcolare
Analize
diagnostice
Baze de date
Fişe de
încadrare

Director

Septembrie Noiembrie 2008

Instrumente
specifice

Director

Septembrie Decembrie 2008

Instrumente
specifice

Director
Comisia de disciplină

Permanent

Corespondenţă
şi sesizări

Director adjunct

Septembrie –
Octombrie 2008

Oferte de curs
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Nr.
crt.
2.

Funcţia
managerială
Conducere
operaţională

Acţiuni

Compartiment
responsabil

• Promovarea ofertelor de
formare
continuă
adresate Management
cadrelor didactice, personalului Comisia de
de conducere, de îndrumare şi perfecţionare
control
• Elaborarea proiectului de
Management,
buget
consiliul de
administratie
• Valorizarea experienţelor
pozitive şi a exemplelor de bună
practică pedagogică şi
managerială
• Întocmirea
documentelor
cerute de ISJ Neamţ şi la Casa
Corpului Didactic şi respectarea
termenelor solicitate
• Continuarea
dezvoltării
parteneriatului unitatii scolare cu
Inspectoratului
şcolar
şi
Comitetul Local de Dezvoltare a
Parteneriatului
Social
în
Formarea Profesională si mediul
de afaceri din zona
• Stimularea interesului pentru
şcoală al elevilor prin derularea
programelor
naţionale
de
protecţie socială

CEAC
Comisia de
curriculum
Compartiment
secretariat ,
management
Management,
evaluare,
prognoze şi
dezvoltare
Management,
comisiile Bani de
liceu şi burse

Resurse umane

Orizont de timp

Indicatori

Director adjunct

Semestrul I
I

Oferte formare
Suporturi de
curs

Membri CA

Responsabilii ariilor
curriculare

Semestrul
I
Semestrul
I

Director

Permanent

Director adjunct

Semestrul
I

Director , membri
comisiei

Septembrie 2008
- Ianuarie 2009

Proiecte/iniţiativ
e locale
Buget
Proiecte/iniţiativ
e locale
Documentaţie
Documentaţie
specifică
Rapoarte
sintetice
Documentaţie
specifică
Rapoarte
sintetice
Bază de date
Raportări
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Nr.
crt.

Funcţia
managerială

Acţiuni
• Stimularea
dezvoltării
spiritului antreprenorial pentru
obţinerea de venituri proprii ca
efect
al
descentralizării
financiare
• Monitorizarea perfecţionării
prin grade didactice

3.

• Evaluarea
personalului
didactic didactic auxiliar şi
nedidactic
•
Monitorizarea întocmirii
Monitorizare/
documentelor cerute de ISJ
Evaluare
Neamţ şi la Casa Corpului
Didactic
şi
respectarea
termenelor solicitate
• Monitorizarea participării la
programe de formare continuă ,
management educaţional şi
informare în domeniu funcţie de
cerinţele integrării
învăţământului în UE

Compartiment
responsabil

Resurse umane

Orizont de timp

Indicatori

Septembrie 2008
– Iunie 2009

Documentaţie
Acte juridice
Raportări

Director adjunct

Semestrul
I

Proiecte/progra
me naţionale
Metodologii de
formare
continuă

Director , membri CA

Semestrul I

Instrumente
specifice

Directori

Semestrul
I

Director
CA
Şef contabil
Management,
Comisia de
perfecţionare
Management, CA
Management,

Comisia de
perfecţionare
Comisia de
programe
europene

Membrii comisiei
director adjunct

Semestrul
I

Ofertă de cursuri

Rapoarte
sintetice
Ofertă de cursuri
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Nr.
crt.

Funcţia
managerială

Proiectare
/organizare

Conducere
operaţional
ă

Acţiuni

1.Elaborarea proiectelor de
colaborare între şcoală şi factorii
de educaţie convergentă
(familie , biserică , poliţie)
2.Colaborarea cu comunitatea
locală în vederea asigurării
calităţii educaţiei
3.Derularea în condiţii legale a
proiectelor şi programelor
guvernamentale , rechizite şi
manuale gratuite , programul “
Euro 200” , “ Lapte-corn “ ,
alocaţii , burse, „Bani de liceu”.
4.Înscrierea învăţământului în
procesul de integrare europeană
prin angajarea şi derularea unor
programe
5.Reactualizarea comisiilor de
protecţie a muncii şi P.S.I. şi
colaborarea cu organelle abilitate
la nivel local şi judeţean
6.Cuprinderea în tematica orelor
de dirigenţie conţinuturi ce
vizează protecţia muncii , P.S.I. ,
protecţie civilă şi circulaţie
rutieră.

Compartiment
responsabil

Resurse umane

Orizont de
timp

Responsabilii
comisiilor/catedrel
or

Cadrele didactice

An şcolar
2008-2009

CEAC
Consilierul
educativ
Responsabili
comisii

Cadrele didactice
Reprezentanţi ai
comunităţii locale
Invătătorii Diriginţii

An şcolar
2008-2009

Indicatori

Programe
Proiecte
Corespondenţă
Proiecte

An şcolar
2008-2009
Proiecte

Comisia pt.
programe
europene

Cadrele didactice

An şcolar
2008-2009

Director
Directori adjunct

Directori adjunct

Octomb.
2008

Responsabil
comisie diriginţi
Consilierul
educativ

Invătătorii Diriginţii

Octomb .
2008

Bază de date
Ofertă de
programe
Broşuri
Proiecte

Proiecte/program
e
Parteneriate
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Nr.
crt.

Funcţia
managerială

1.

Proiectare/
organizare

2.

Conducere
operaţional
ă

Acţiuni

• Realizarea analizei şi a diagnozei
activităţii desfăşurate în CTIC anul
şcolar 2007 – 2008[
• Analiza şi diagnoza activităţii
desfăşurate la cercurile pedagogice
• Elaborarea planurilor
manageriale ale directorilor, ale
comisiilor metodice

Compartiment
responsabil

Management
Arii curriculare
Catedrele care
organizează cerc
pedagogic
Management,
evaluare, prognoze,
dezvoltare Curriculum
şi inspecţie
şcolară

• Identificarea nevoilor de formare,
Management,
consiliere, sprijin, consultanţă a evaluare şi dezvoltare
conducătorilor de unităţi şcolare
C.C.D.
• Colaborarea cu autorităţile locale
în ceea ce priveşte repartizarea şi
Management,
utilizarea
fondurilor
pentru
evaluare şi dezvoltare
întreţinerea şi repararea spaţiilor
şcolare
• Aplicarea integrală şi la timp a
prevederilor legale privind protecţia
Management,
socială a elevilor, prin asigurarea
evaluare şi dezvoltare
resurselor financiare
corespunzătoare
Comisia pentru
• Evidenţa
documentelor
şi
control documente
respectarea regimului legal de
şcolare
securitate şi de completare a
acestora

Orizont de
timp

Indicatori

octombrie
2008

Rapoartele de
analiză ale
unităţili şcolare

Director
Metodişti

Noiembrie
2008

Materiale
Procese verbale

Directori

Septembrie
Octombrie
2008

Rapoartele de
analiză pe anul
şcolar trecut

Resurse umane

Director
şefi ariicurriculare

Inspectori şcolari
generali adjuncţi
Inspectori
management
Directori

Directori adjuncţi
Contabil
Directori adjuncti

Grafic
consfătuiri
directori

Mapa directorului
Ofertă de
formare

Septembrie
2008 – Iunie
2009

Documentaţie
specifică

Semestrul
I

Proiecte/program
e

Permanent

Documente
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Nr.
crt.

3.

Funcţia
managerială

Monitorizar
e/Evaluare

Acţiuni

Compartiment
responsabil

• Gospodărirea, gestionarea şi
administrarea responsabilă a
Management,
patrimoniului din perspectiva
evaluare şi dezvoltare
susţinerii depline a calităţii
procesului didactic
• Monitorizarea
şi
evaluarea
Management,
calităţii şi eficienţei managementului
educaţional la nivelul unităţii şcolare

Resurse umane

Orizont de
timp

Indicatori

Directori adjuncti

Permanent

Documentaţie
privind baza
materială

Director

Conform
graficului de
control

Rapoarte
Fişa şcolii

Director,
PROF. GHEORGHE APETREI
Director adjunct,
BRÎNDUSA ANDREI

Director adjunct,
MARIANA BOGDAN

Director adjunct,
LAURENTIU PAVEL
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