ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPULBER
Nr.

din
Aprobat în Consiliul profesoral din data de 22.02.2017

P L A N M A N A G E R I A L
pe semestrul al II-lea - an şcolar 2016/2017
Conducerea Şcolii Spulber urmăreşte crearea unui climat de muncă
stimulativ pentru cadrele didactice prin încurajarea iniţiativei personale şi crearea
de condiţii optime pentru dezvoltarea organizaţiei şcolare. Promovăm un
învăţământ în care toţi elevii proveniţi din mediu multicultural să aibă şanse egale
de progres şi formare pentru a deveni cetăţeni activi şi productivi, apţi să se
integreze cu succes în viaţa comunităţii şi pe piaţa forţei de muncă. Demersul
managerial pentru anul şcolar 2016-2017 are în vedere realizarea idealului
educaţional propus de Legea Educaţiei Naţionale şi de documentele care susţin
promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive,
cunoștințe fundamentale și cunoștințe, competențe și abilități de utilitate directă,
în profesie și în societate. Din această perspectivă finalităţile unităţii noastre
şcolare au în vedere formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei
cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, activ integrat în viaţa
socială. Pentru atingerea acestui deziderat activitatea instructiv-educativă din
şcoala noastră trebuie să conducă către realizarea următoarelor finalităţi:
1.
Descentralizarea sistemului de învăţământ:
 eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor
educaţionale;
 democratizarea sistemului educaţional ;
 asigurarea transparenţei actului managerial;
 asigurarea accesului şi echităţii în educaţie;
 stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii
publice.
2.

Asigurarea calităţii în activitatea de educaţie, ceea ce presupune:
 Proiectarea, organizarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate
ale învăţăturii conform curriculumu-lui educaţional;
 monitorizarea continuă a progresului în parcursul educaţional cu
accent pe adaosurile progresive ale învăţării;
 evaluarea internă a rezultatelor;
 evaluarea externă a rezultatelor.

3.

Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice:
 formarea directorilor şi a cadrelor didactice pe probleme de evaluare şi
asigurarea calităţii;
 perfecţionarea cadrelor didactice prin grade didactice şi masterate;
 alte programe ale ISJ şi CCD pentru toate cadrele didactice.
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DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN
Diagnoza mediului intern:
Puncte tari:
 toate cadrele didactice sunt calificate, bine pregătite din punct de vedere
ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională;
 interes crescut al cadrelor didactice pentru formare profesională; participare la
cursuri de diferite tipuri, grade didactice sau formare în specialitate;
 rezultate bune obţinute la olimpiadele şcolare atât la fazele locale cât şi
judeţene;
 colaborare bună a şcolii cu comunitatea locală şi consiliul local prin implicarea
tot mai accentuată a acestora în viaţa şcolii;
 finalizarea şi derularea unor proiecte privind dotarea şi reabilitarea şcolii;
 asigurarea unui climat de colaborare destins între toate cadrele didactice.




















Puncte slabe:
insuficienţa spaţiilor şcolare;
neparticiparea la olimpiadele şcolare la alte obiecte în afară de română şi
matematică;
rezultatele slabe la simularea Evaluării Naţionale atât la română cât şi la
matematică;
laborator de informatică insuficient dotat, calculatoare învechite sau defecte;
lipsa spaţiului de depozitare a materialelor didactice;,
lipsa spaţiului pentru o bibliotecă şi o sală de lectură modernă;
mediocritatea ridicată în rândul elevilor.
Diagnoza mediului extern:
Oportunităţi:
posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la nivel
local şi în derulare;
tendinţa de creştere a numărului de copii;
colaborare eficientă cu comunitatea locală;
bună colaborare cu familiile elevilor.
Ameninţări:
scăderea interesului şi a motivaţiei pentru învăţare;
atitudinea de dezinteres a unor părinţi faţă de actul educaţional;
subfinanţarea şcolii datorită efectivelor reduse de elevi;
sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în continuă
transformare;
slaba motivaţie financiară a personalului din învăţământ.
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NEVOI IDENTIFICATE


Promovarea unei exigenţe sporite în actul managerial în cazul reticenţei faţă
de nou şi schimbare.

Monitorizarea activităţii cadrelor didactice în vederea eliminării
formalismului, a creşterii eficienţei actului de predare şi a utilizării resurselor.
 Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să
răspundă intereselor lor de formare pe termen scurt, mediu şi lung.
 Promovarea de programe pentru „educarea părinţilor” în colaborare cu
autorităţile locale în scopul diminuării/eradicării absenteismului.
 Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare.
 Analiza cauzelor, promovarea de măsuri cu privire la rezultatele slabe
înregistrate de elevii noştri la evaluarea naţională.
 Conştientizarea autorităţilor administrative locale cu privire la alocarea
resurselor financiare şi materiale necesare pentru realizarea de condiţii
decente de desfăşurare a procesului didactic atât pentru elevi cât şi pentru
cadrele didactice.
1. OBIECTIVE STRATEGICE.
 Realizarea Planului managerial al Şcolii Spulber în concordanţă cu Planul
de dezvoltare instituţională.
 Organizarea activităţii şcolare pentru desfăşurarea şi finalizarea anului
şcolar 2016/2017 în cele mai bune condiţii.
 Aplicarea legislaţiei în vigoare la nivelul unităţii de învăţământ.
 Monitorizarea activităţii procesului instructiv-educativ.
 Aplicarea corectă 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, în sens pozitiv, în scopul obţinerii 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
din şcoală ci prin existenţa unui progres real de calitate de la o perioadă la
alta.
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PLAN OPERAŢIONAL
An şcolar 2016/2017
Domenii
funcţionale
Obiective specifice
1. Proiectare
 Analiza şi
diagnoza
activităţii
educative
 Realizarea
documentelo
r de
planificare a
activităţii
manageriale
şi a
documentelo
r de
planificare
pe
specialităţi

Acţiuni

Compartimentul
responsabil

1.1. Realizarea analizei şi a
diagnozei activităţii desfăşurate
pe semestrul I

Directorul şi
consilierul
educativ

1.2. Elaborarea planului
managerial pe semestrul al IIlea

Directorul

1.3.Întocmirea planificărilor
semestriale pe unităţi de
învăţare la toate obiectele de
învăţământ
1.4. Actualizarea planului de
dezvoltare a şcolii

Timp

Indicatori de
performanţă

Rapoartele de director
analiză şi
diagnoză pe
sem I
Planul
director
managerial
anual

22.02.
2017

Comisiile
metodice

Programele
şcolare

24. 02.
2017

Consiliul de
Administraţie

Rapoartele de Directorul 20. 02.
analiză
şi
2017
consilierul
educativ

Realizarea
obiectivelor
stabilite în planul
managerial
Corelarea cu
obiectivele
strategice şi cu
criteriile de
evaluare
Corelarea
planificărilor cu
programele
şcolare
Corelarea cu PDI
anterior

Materiale

Umane

Toate
cadrele
didactice

22.02.
2017
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 Creşterea
calităţii
activităţii
educative

2. Organizare

1.5 Realizarea planului de
şcolarizare prin înscrierea
elevilor în clasa
pregătitoare
1.6.Elaborarea C.D.Ş. pentru
anul şcolar 2017/ 2018 precum
şi a programelor pentru
opţionalele propuse

Director şi
secretar

Planul
existent şi
datele de la
grădiniţe
Comisiile
Metodometodice şi logiile în
pentru
vigoare.
curriculum

Director, Martie
secretar,
– mai
educatoare 2017
Director,
cadre
didactice.

Conform
calendarului

1.7. Actualizarea planificării
orelor de pregătire suplimentară
pentru concursuri şi examene
şcolare.
1.8. Elaborarea de proiecte
privind diminuarea
absenteismului şi evitarea
abandonului şcolar.
1.9 Elaborarea programului de
activităţi extra-curriculare
„Şcoala altfel”

Profesorii pe Programele
specialităţi
şcolare

Cadrele
didactice

13. 02.
2017

Învăţătorii si
diriginţii

Rapoartele de
analiză şi
situaţiile
statistice
Raportul
consilierului
educativ

Învăţătorii Când
şi
este
diriginţii
cazul

Diminuarea /
eradicarea
fenomenelor.

Consilierul
educativ

Februarie martie
2017

Dezvoltarea
aptitudinilor.

17. 02
2017

Corelarea cu
obiectivele
activităţii.

Consilier
educativ

2.1. Elaborarea tematicii
şedinţelor comisiilor metodice

Comisii
metodice

Planul anual

Director,
responsabili
comisii

2.2. Organizarea asistenţelor la
lecţii

Directorul

Planificarea
anuală

Director

Concordanţa cu
nevoile de
formare a
populaţiei şcolare.
Îmbunătăţirea
ofertei
educaţionale.
Îmbunătăţirea
performanţelor
şcolare

Conform Conform
grafimetodologiei
cului
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 Organizare 2.3. Asigurarea calităţii
în vederea
demersului didactic.
atingerii
standardelor
şi a
finalităţilor. 2.4. Constituirea de echipe de
lucru
Utilizarea
unor noi
tehnici şi
metode de
predareînvăţareevaluare.
2.
 Eficientizarea
demersului
managerial.

Consiliul de Rapoartele de Director,
administraţie analiză
Responsabil
CEAC
Curriculum

Rapoartele de Director,
analiză
consilier
educativ

2.5 Organizarea şi desfăşurarea
concursurilor şi olimpiadelor
şcolare

Curriculum

Metodologia

Director,
cadre
didactice

2.6 Elaborarea rapoartelor de
evaluare pentru acordarea
calificativelor

Comisii
metodice,
curriculum

Metodologia
MECTS

Director
şi CA

2.7 Organizarea şi desfăşurarea
activităţilor extracurriculare

Consilier
educativ

Planificarea
activităţilor

Consilierul
educativ

2.8.Prelucrarea normelor privind
protecţia muncii.

Director

Legislaţia în Director,
vigoare
cadre
didactice

2.9 Aplicarea programului
guvernamental „Laptele şi
cornul”

Director

Legislaţia în Responvigoare
sabil
program

Permanent

Când
este
cazul

Formarea/dezvoltarea abilităţilor şi
competenţelor
conform
standardelor.
Coeziunea
echipelor.

Conform Stimularea
graficu- competiţiei
lui
Iunie
2012

Creşterea gradului
de motivare a
cadrelor didactice.

Conform Formarea
planifi- abilităţilor şi
cării
competenţelor
extracurriculare.
Conform Prevenirea
grafiaccidentelor
cului
Permanent

Primirea de către
toţi preşcolarii şi
elevii.
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3. Monitorizare. Evaluare. Control.
 Eficientizarea
activităţii.
 Identificarea
punctelor slabe
şi a punctelor
tari în activitate.

3.1 Aplicarea criteriilor şi a
instrumentelor de evaluare.

Management

Criteriile
stabilite.

3.2. Coordonarea activităţii
comisiilor metodice şi a
cadrelor didactice.

Curriculum
comisii
metodice

Documente,
Director,
notificări ISJ cadre
didactice

3.3 Realizarea procedurilor
de disciplină a muncii, de
mediere şi rezolvare a
conflictelor
3.4 Întocmirea tuturor
documentelor solicitate de
I.S.J.

Management Legislaţia în
vigoare.

3.5 Întocmirea raportului
anual / semestrial asupra
activităţii.
3.6 Întocmirea documentelor privind managementul
resurselor umane.
3.7.Arhivarea şi păstrarea
tuturor documentelor legale.

Management Documentaţia rezultată.
Management Legislaţia în
vigoare.

Director

Legislaţia în
vigoare.

Director,
secretar

3.8 Încheierea exerciţiului
financiar.

Contabilitate Legislaţia în
secretariat
vigoare.

3.9 Întocmirea documentelor legale privind
managementul financiar.

Contabilitate Legislaţia în
vigoare.

Management şi
secretariat

Secretariat
contabilitate

Director

Conform
graficelor.
Permanent

Respectarea
metodologiei.

Când
este
cazul.

Respectarea
legislaţiei.

Permanent

Respectarea
termenelor.

Semestrial
Anual
Periodic

Respectarea
structurii şi a
termenelor.
Respectarea
legislaţiei.

contabil

Conform
graficului
Anual

Respectarea
normativelor
arhivării.
Încadrarea în
bugetul alocat.

contabil
director

Permanent

Respectarea
legislaţiei şi a
termenelor.

Director

Documente,
Director,
notificări ISJ secretar.

Director

Creşterea calităţii
demersului
didactic.
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3.10 Evaluarea periodică a
activităţii personalului din
subordine.
3.11 Încheierea situaţiilor
şcolare, completarea
documentelor şcolare
4. Motivare
 Stimularea şi
motivarea
materială şi
morală a
cadrelor
didactice şi a
elevilor.

5. Implicare.
Participare.

Management Legislaţia în
vigoare.

director

Periodic

Impactul asupra
unităţii şcolare.

Director,
secretar.

22. 06.
2017

Respectarea
legislaţiei.

4.1 Stimularea (auto)formării Management Ofertele de
şi dezvoltării profesionale.
perfecţionare.

Director
cadre
didactice

Permanent

Dezvoltarea
profesională.

4.2. Stimularea spiritului de
competitivitate.

Management Rezultatele
deosebite
popularizate.

Director

Permanent

Implicare,
participare,
dezvoltare.

4.3. Încurajarea şi sprijinirea Management Rezultatele
iniţiativelor prin flexibilitate,
deosebite
deschidere spre nou.
popularizate.

Director

Permanent

Implicare,
dezvoltare.

4.4 Sprijinirea iniţiativelor în Management Analiza
atragerea resurselor
contabilitate evoluţiei
materiale şi financiare.
comunităţii
locale.

Director

Permanent

Participare,
dezvoltarea
unităţii.

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

Director,
cadre
didactice.

Perma- Implicare în actul
nent
decizional.

Management şi
secretariat

Management
Curriculum

Legislaţia în
vigoare.

Programele
unităţilor.

8

Creşterea
gradului de
implicare.

5.2. Implicarea personalului din subordine în
atragerea resurselor
materiale şi financiare

Management, Programele
contabilitate unităţilor

Director
cadre
didactice

Perma- Responsabilizarea
nent
personalului.

5.3. Creşterea gradului de
implicare a părinţilor şi a
comunităţii locale în viaţa
şcolii

Management
Curriculum

Programele
unităţilor

Director
cadre
didactice.

Perma- Implicare activă a
nent
părinţilor.

5.4. Organizarea de întâlniri Management
periodice cu părinţii,
autoritatea locală, agenţi
economici, instituţii,
organizaţii etc.
5.5. Atragerea şi implicarea Management
elevilor în elaborarea
documentelor care îi
vizează, în parteneriatul
educaţional, alte activităţi.

Programele
unităţilor.

Director,
cadre
didactice.

Perma- Implicare activă a
nent
părinţilor.

Programele
unităţilor.

Director,
cadre
didactice,
elevi

Perma- Responsabilizarea
nent
elevilor.
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6. Formare şi
dezvoltare
profesională şi
personală.
 Optimizarea
competenţelor.
 Dezvoltarea
competenţelor.

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

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

Management
Curriculum

Analiza de
nevoi.
Cursurile
propuse.

Director
cadre
didactice,
personalul
auxiliar

Conform
graficelor

Creşterea
numărului cadrelor
didactice care
participă la aceste
cursuri.

6.2. Participarea elevilor la
cursurile de pregătire /
formare organizate la nivel
local, judeţean
6.3. Organizarea
colectivelor de proiect

Management
Curriculum

Graficul
I.S.J.

Programele
unităţii

Conform
graficelor
Când
este
cazul

Dezvoltarea
abilităţilor şi a
capacităţilor.

Management

Director,
cadre
didactice,
elevi.
Director

7.1. Încurajarea culturii
organizaţionale de tip reţea.

Management

Analiza de
nevoi.

Director

Perma- Lucrul în echipă.
nent

7.2. Organizarea
colectivelor de proiect

Management

Programele
unităţilor.

Director

7.3. Organizarea unor
echipe mixte pentru
realizarea proiectelor de
dezvoltare comunitară.

Management

Comunitate
a locală.
Programele
unităţilor.

Director

Când
este
cazul.
Când
este
cazul.

Constituirea şi
coeziunea echipelor

Constituirea şi
coeziunea echipelor.
Coeziunea echipei.
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8. Negocierea şi
rezolvarea
conflictelor.
 Utilizarea
negocierii ca
mijloc de
optimizare a
activităţii.

9. Comunicare
şi informare.
Asigurarea fluxului
informaţional.
Eficientizarea
comunicării.
Atragerea opiniei
publice şi a factorilor
locali în vederea
sprijinirii unităţilor
şcolare.

8.1. Depistarea şi
pozitivarea rapidă şi
eficientă a conflictelor.

Management

Solicitările
existente.

Director

Când
este
cazul.

Înlăturarea
conflictelor.

8.2. Aplicarea corectă a
planurilor cadru şi a
curriculumului

Curriculum

Director

Permanent

Evitarea conflictelor.

8.3. Negocierea cu
comunitatea locală pentru
eficientizarea sprijinului
comunitar.
8.4 Negocierea condiţiilor
financiare pentru execuţia
bugetară.

Management

Documente,
ordine,
notificări
ISJ
Comunitatea locală.
Programele
unităţilor.
Legislaţia în
vigoare.

Director

Permanent

Implicarea
comunităţii.

Director

Când
este
cazul.

Respectarea
legislaţiei.

9.1. Informare periodică şi
ritmică.

Management

Contabilitate

9.2. Menţinerea canalelor de Management
comunicare cu partenerii
educaţionali.
9.3. Transmiterea în timp
util către forurile ierarhice
superioare a materialelor
solicitate.

Management
Curriculum

Documente,
ordine,
notificări
MECTS
Rapoartele
unităţilor

Director

Permanent

Diseminarea
informaţiei.

Director

Permanent

Fluidizarea
comunicării.

Documente,
ordine,
notificări
ISJ

Director

Periodic

Respectarea
conţinutului şi a
termenelor.
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10. Parteneriat.
 Extinderea şi
eficientizarea
parteneriatelor

 11. Execuţia
bugetară

10.1. Colaborarea cu
asociaţii, fundaţii, instituţii
de cultură şi artă.
10.2. Colaborarea
permanentă cu organele de
poliţie, sanitare etc.
10.3. Implicarea sindicatelor
în rezolvarea problemelor
salariaţilor.
10.4. Iniţierea de proiecte de
parteneriat .

Management

Oferta comunităţii

Director

Permanent

Iniţierea de
activităţi comune.

Management

Oferta comunităţii

Director

Permanent

Siguranţa şi
sănătatea elevilor.

Management

Parteneriatul cu
sindicatul
Oferta locală

Director

Permanent

Director

Permanent

Respectarea
drepturilor
salariaţilor.
Dezvoltare
instituţională.

Bugetul
anului
2017
Legislaţia
în vigoare
Legislaţia
în vigoare

Director,
contabil

04. 01.
2017

Director,
contabil
Director,
contabil

Permanent
Periodic

Programe
specifice

Directorul, Mai 2017
învăţătorii
şi
diriginţii

Management
Curriculum

11.1.Repartizarea pe trimes- Contabil,
tre a bugetului pe anul 2017 director
11.2. Identificarea de
resurse extrabugetare
11.3. Întocmirea
documentaţiilor privind
investiţiile şcolare şi
reparaţiile
11.4. Întocmirea proiectelor
de colaborare şi de
parteneriat la nivel local în
anul şcolar 2017-2018

Director,
contabil
Contabil,
director

Directorul,
învăţătorii şi
diriginţii

Îmbunătăţirea stării
materiale a unităţii
şcolare
Dezvoltarea bazei
materiale a şcolii
Dezvoltarea bazei
materiale a şcolii
Creşterea
interesului pentru
modernizarea
demersului
educativ

DIRECTOR,
Prof. Lucian Măciucă
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