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PLAN  MANAGERIAL ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

Obiectivul principal al şcolii noastre constă în promovarea unui învăţământ de calitate, modern, flexibil, stimulativ şi creativ, bazat pe experienţă şi performanţă, 

pe tradiţii şi valori, într-un real parteneriat şcoală - părinţi - comunitate; obiectivele şi activităţile propuse reprezintă căi de asumare de către elevi, a rolului de cetăţean 

activ şi responsabil, informat şi pregătit pentru a participa la configurarea propriului traseu de formare. 

Personalul salariat este format din 31 de persoane, 23 cadre didactice din care 10 titulari, 10 suplinitori calificați. 2 pensionare, 1 asociat îşi desfăşoară 

activitatea sprijiniţi de personalul didactic auxiliar şi administrativ în număr de  2 persoane şi nedidactic 6 persoane.   

La începutul anului şcolar au fost înregistraţi 186 copii, din care 42 la învăţământul preşcolar, 83 elevi în învătământul primar, 61 elevi în învătământul 

gimnazial. 

             Şcoala cu PJ funcţionează într-un corp de clădire cu 9 săli de clasă, 1 laborator de informatică, 1 bibliotecă, 1 sală pentru educaţie fizică. 

               GPP Nr.1 din Cetariu functionează într-un corp de clădire cu 2 săli de grupe; GPN Nr.2 din Sisterea functionează într-un corp de clădire cu 2 săli de clasă, 1 

sală de sport; Scoala Gimnazială nr.1 din Susturogiu functionează în două corpuri de clădire cu 3 săli de clasă si 1 sală de sport. 

AN  ŞCOLAR  2017-2018            

141 

 
Şcoala Gimnazială “Benedek Elek” Cetariu 13 13 15 12 9 12 13 15 13 115 

Şcoala Gimnazială Nr. 1, Şuşturogiu 5 2 5 2 2 3 1 3 3 26 

AN  ŞCOLAR  2018-2019 CP I II III IV V VI VII VIII Total  

145 

 

Şcoala Gimnazială “Benedek Elek” Cetariu 14 13 16 15 11 13 13 12 15 122 

Şcoala Gimnazială Nr. 1, Şuşturogiu 1 5 4 2 2 3 3 1 2 23 

 

AN  ŞCOLAR  2017-2018 GRUPA COMBINATĂ Total 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Cetariu 20  
38 Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2, Şişterea 18 

AN  ŞCOLAR  2018-2019 GRUPA COMBINATĂ  

42 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Cetariu 25 

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2, Şişterea 17 

 



                                                                                                                      
 

                                  

FUNDAMENTARE 

Proiectarea prezentului document se bazează pe legislaţia actuală şi pe o diagnoză făcută cu responsabilitate şi realism. 

I. CADRUL GENERAL DE ACTIVITATE  

 

Conceperea şi proiectarea activităţii generale de învăţământ, la nivelul unităţii şcolare pentru anul şcolar 2018–2019 are în vedere următoarele aspecte cu caracter de 

orientare şi fundamentare a managementului de ansamblu al instituţiei, a politicilor şi programelor prioritare  

 

II. DEVIZA ȘCOLII  

Copiii sunt ca fluturii în văzduh. Unii se înalță mai sus decât alții, însă fiecare zboară cât poate de bine. De ce să-i compari între ei? 
Fiecare este diferit. Fiecare este special. Fiecare este frumos. 

 

 

I1I. VIZIUNEA ECHIPEI MANAGERIALE (declaraţia de intenţie): 

„Întreaga activitate instructiv – educativă a şcolii va fi orientată pe trei dimensiuni valorice: educaţia formală, educaţia nonformală şi educaţia incluzivă, aflate într-

o continuă interdependenţă şi cu un liant comun: parteneriatul educaţional.” 

IV. MISIUNEA  ȘCOLII  

Şcoala Gimnazială „Benedek Elek” răspunde nevoilor de instruire şi educare ale copiilor din Cetariu și instituțiilor arondate. Respectând tradiţiile locale şi naţionale şi 

cuceririle ştiinţelor moderne, colectivul de cadre didactice depune mari eforturi pentru educarea tinerei generaţii în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii. Formarea personalităţii umane este finalitatea pe care o realizăm prin însuşirea 

cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale. La fel de importantă este cultivarea sensibilităţii faţă de valorile moral-civice, faţă de respectul 

pentru natură şi mediul înconjurător. 

          Şcoala Gimnazială „Benedek Elek” îşi propune, bazându-se pe sprijinul comunităţii, să contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor, la profesionalizarea lor şi 

la integrarea socială.  

 



                                                                                                                      
 

                                  

 

V. VALORI 

Profesionalismul- a fi cel mai bun în domeniul său de activitate 

 Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă. 

 Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi. 

 Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.  

 Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.  

 Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun 

în orice împrejurare. 

 

II. ACTE NORMATIVE 

 • Legea nr. 1/2011 - Legea educatiei nationale 

 • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţie  

• Ordonanţă de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

• Ordinul nr.5132/10/09/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;  

• Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat  

• ORDIN Nr. 5218 din 29 august 2011 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat – 2012  

• ORDIN Nr. 5220 din 29 august 2011privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2012 - 2013  

• Ordinul 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţa pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;  

• ORDIN Nr. 5561 din 7 octombrie 2011pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar  

• Ordinul nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în 

unităţile de învăţământ preuniversitar.  

 ROFUIP - OMECS  5079/2016 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                      
 

                                  

III. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI (Strengths)  
• Profesorii dovedesc o bună cunoaştere a curriculumului şi îşi adaptează 

strategiile de predare învăţare în funcţie de standardele de pregătire profesională, 

nevoile elevilor, rezultatele la testele iniţiale şi de progresul elevilor.  

• Conceperea şi dozarea conţinuturilor şi a modurilor de organizare a învăţării se 
face astfel încât elevii să fie angajaţi în eforturi cu valoare formativă care să se 

asocieze cu interesul de a învăţa 

 • Cadrele didactice au colaborat în alegerea manualelor alternative, culegeri de 
texte, de exerciţii şi probleme, atlase, în funcţie de filieră, profil şi colectivele de 

elevi ale claselor;  

• Profesorii sunt preocupaţi de crearea unei atmosfere generale de securitate şi 

încredere în clasă, de încurajarea succeselor fiecărui elev, de crearea unui flux de 
simpatie între profesor şi elev; 

• Majoritatea profesorilor folosesc metode adecvate pentru a construi secvenţe 

instructive bazate pe logica obiectivă a disciplinei, a trezi interesul elevilor şi a 
stimula performanţele, a crea o atmosferă prielnică studiului, a doza dificultăţile 

pentru a putea dezvolta strategii de rezolvare a problemelor ; 

• 90% dintre profesori folosesc metode alternative de evaluare, stabilite la nivelul 
fiecărei catedre, urmărind promovarea egalităţii şanselor şi evitarea unor atitudini 

discriminatorii;  

• Există o preocupare a cadrelor didactice pentru formarea continuă prin obţinerea 

gradelor didactice şi prin participarea la cursuri de formare derulate la nivel local, 
naţional şi european, activităţi metodice la nivelul şcolii şi judeţului  

- Derularea unui număr ridicat de proiecte educaţionale 

- Plan de şcolarizare realizat 100%   
- plan de îmbunătăţire realizat pentru punctele slabe considerate prioritare la 

nivelul şcolii  

- rezultate şcolare şi rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare bune şi foarte 
bune (sursa:situaţiile statistice, diplome);  

-  Conexiune INTERNET 

 

PUNCTE SLABE (Weaknesses)  
• Monitorizarea şi evaluarea permanentă a performanţei şcolare este realizată 

parţial şi lipsa implementarii imediate a măsurilor de îmbunătăţire a rezultatelor 

învăţării;  

• Feed-back-ul din partea elevilor şi a factorilor interesaţi nu este realizat 
permanent şi nu este suficient utilizat pentru îmbunătăţirea activităţii;  

• Insuficienta implicare a elevilor în asumarea propriul proces de invatare, în 

evaluarea progresului pe care îl realizează;  
• Promovarea imaginii şcolii la nivel local, naţional,european prin activităţi 

specifice (întâlniri specifice, materiale informative, site - ul şcolii, colaborarea cu 

profesori din şcoli din UE etc. Multiplicarea cazurilor de violenţă  verbală a 

elevilor;  
• Insuficientă monitorizare a activităţii didactice a cadrelor didactice care 

utilizează strategii didactice centrate pe elev şi pe rezultate  

• Slaba implicare a părinţilor în procesul educaţional  
• Incoerența și dezvoltarea direcțiilor de studiu pentru alegerea unei profesiuni de 

către elevi;  

 Inexistenta soft-urilor educationale de cultura generală si de specialitate; 

 Fluctuatia suplinitorilor de la un an la altul, ceea ce impiedica asigurarea 

continuitatii la clasa ; 

 Comunicarea deficitară cu părintii elevilor „problema” 

 Rezultate slabe la examenele nationale; 

 Diminuarea populaţiei şcolare; 

 Incertitudini de ordin legislativ 
 



                                                                                                                      
 

                                  

OPORTUNITĂŢI (Opportunities)  
-  existenţa diverselor materiale cu caracter metodic elaborate de CCD; 

-  reconversia cadrelor didactice cu posibilitatea perfectionării informatice, a 

urmării cursurilor de perfectionare 
- informatizarea societăţii  

- susţinerea materială şi financiară a unităţii şcolare de către Consiliul Local şi 

administraţia locală prin dezvoltarea activităţii de colaborare şi parteneriat;  
- posibilitatea accesării fondurilor europene pe bază de proiecte şi programe 

finanţate;  

- creşterea autonomiei instituţionale, aplicarea principiilor descentralizării 

instituţionale .  
- implicarea activă a comunităţii locale în viaţa şcolii; 

 - creşterea ofertei de formare continuă internă şi externă a personalului didactic şi 

auxiliar.  
 

AMENINŢĂRI (Treats)  
• scăderea populaţiei şcolare în următorii 10 ani datorită scăderii ratei natalităţii;  

• scăderea ponderii unor domenii de activitate în zonă cu potenţial scăzut de 

angajare a absolvenţilor;  
• dezinteres manifestat de elevi pentru educaţie şi formare profesională; 

• migraţia părinților spre un loc de muncă din ţări UE care nu necesită calificare 

profesionalăși luând copiii cu ei;  
• orientare şcolară a absolvenţilor de gimnaziu de către părinți  realizată 

superficial, bazată pe idei preconcepute;  

• resurse financiare insuficiente pentru dezvoltarea materială, pentru motivarea şi 

stimularea personalului didactic;  

 curriculum prea aglomerat raportat la numărul de ore alocat fiecărei discipline; 

 mass –media si folosirea excesivă a computerului de către elevi, 

 degradarea mediului social din care  provin elevii (scăderea  posibilitatii 
financiare, destrămarea unor familii, violenta in familie, etc); 

 accentuarea rupturii dintre generatii; 

 prejudicii de imagine, morale si fizice aduse de mass- media scolii românesti. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      
 

                                  

Rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare  

Analizele din prezentul document urmăresc evoluţiile şi tendinţele demografice şi oferta de educaţie şi formare profesională 

 Analiza demografică indică scădere a populaţiei, în mod deosebit pentru grupele tinere de vârstă, însoţită de îmbătrânirea populaţiei. Pe baza acestor concluzii, sunt 

identificate priorităţi la nivelul unităţii şcolare 2018-2019:  
• Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, a serviciilor educaţionale (curriculare şi extracurriculare), de orientare şcolară şi profesională;  

• Formarea continuă şi perfecţionarea profesională a personalului didactic Creşterea numărului de cadre didactice care aplică metode activ - participative-formative 

(învăţarea centrată pe elev, învăţare centrată pe competenţe, învăţare incluzivă etc).  
• Asigurarea unui management eficient a echipei manageriale din şcoală (director, membri ai Consiliului de Administraţie, consilier educativ), dezvoltarea 

managementului în perspectiva asigurării autonomiei instituţionale şi descentralizării sistemului educaţional  

• Adaptarea ofertei educaţionale în funcţie de cerinţe  

• Asigurarea şanselor egale în educaţie  
• Deschiderea şcolii către comunitate, dezvoltarea colaborării şi parteneriatului în plan intern şi internaţional.  

• Implicarea unităţii şcolare în accesarea de fonduri europene pentru iniţierea şi derularea unor proiecte comunitare la nivel naţional şi internaţional.  

• Dezvoltarea departamentului de marketing educaţional. Promovarea rezultatelor şi imaginii şcolii.  
• Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de infrastructură şcolară şi bazei didactico- materială pentru desfăşurarea procesului educaţional;  

 

PLANURI OPERAŢIONALE  
1. Obiectivele şi ţintele şcolii pentru perioada 2016 -2020 

 

OBIECTIV 1:  

Reducerea absenteismului şi a cazurilor de abateri disciplinare la nivelul unităţii şcolară  
Ţinte strategice 2016-2020 

  - Reducerea cu 12 % a numărului de absenţe şi a cazurilor de abateri disciplinare în 2016-2017  

  - Reducerea cu 10 % a numărului de absenţe şi a cazurilor de abateri disciplinare în 2017-2018  
  - Reducerea cu 8 % a numărului de absenţe şi a cazurilor de abateri disciplinare în 2018-2019 

  - Reducerea cu 5 % a numărului de absenţe şi a cazurilor de abateri disciplinare în 2019-2020 

 

OBIECTIV 2 

 Implementarea şi consolidarea mecanismelor de asigurare a calităţii în educaţie 

Ţinte strategice  

- Elaborarea şi aplicarea a cel puţin 5 instrumente de monitorizare şi asigurare a calităţii educaţiei în unitatea şcolară  
- Imbunătăţirea rezultatelor şcolare a elevilor prin creșterea cu 10 % a rezultatelor la evaluările de parcurs şi finale  şi cu 20% a rezultatelor la examenele naţionale până 

în 2019 

- Promovarea ofertei educaţionale la nivel local şi zonal   



                                                                                                                      
 

                                  

OBIECTIV 3  

Ţinte strategice  

- Participarea personalului didactic şi de conducere la programe de formare continuă astfel încât cel puţin 90% din totalul de personal angajat să acumuleze numărul 

minim de credite profesionale transferabile (90) până în anul 2020.  
 

OBIECTIV 4  

Asigurarea şanselor egale la educaţie pentru elevii din mediul urban   
Ţinte strategice:  

- Creşterea cu 10 % a numărului de elevi înscriși din mediul rural  

 

OBIECTIV 5  
Dezvoltarea instituţională prin promovarea parteneriatului intern şi extern, implementarea şi derularea la un înalt nivel calitativ a programelor finanţate, proiecte 

educaţionale, valorificarea competenţelor profesionale şi personale obţinute.  

Ţinte strategice  
- Creșterea numărului de proiecte –programe educaţionale locale şi europene până în 2020.  

- Implementarea a cel puţin unui program de reabilitare construcţii finanţat din fonduri structurale/guvernamentale până în 2020.  

- Valorificarea competenţelor dobândite a personalului didactic şi de conducere pentru creşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite de unitatea şcolară 
 

Priorităţi identificate 2016-2020:  

• Diminuarea absenteismului şi a abaterilor disciplinare în unitatea şcolară  

• Creşterea procentajului de promovabilitate la examenele naţionale  
• Creşterea performanţei şcolare la olimpiade şi concursuri şcolare  

• Creşterea calităţii serviciilor educationale prin asigurarea unui învăţământ de calitate  

• Implementarea şi derularea de proiecte educaţionale şi de formare profesională interne şi externe. 
 

OBIECTIVE PRIORITARE.  

• Diminuarea absenteismului şi a insuccesului şcolar, o mai bună informare a părinţilor asupra întregii situaţii şcolare a elevilor.  
• Implementarea, monitorizarea si evaluarea instrumentelor de asigurarea şi evaluare a calităţii educaţiei şi formării profesionale 

• Îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin formarea continua a personalului didactic şi de conducere. Creşterea numărului de cadre didactice care aplică metode activ - 

participative-formative (învăţarea centrată pe elev, lucru în echipă, etc).  

• Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern  
• Orientarea şi consilierea elevilor privind orientarea şi alegerea viitoarei cariere profesionale  

• Asigurarea şanselor egale în formarea profesională  

• Dezvoltarea şcolară prin implementarea şi derularea de proiecte comunitare, proiecte de finanţare, programe de granturi interne/externe.  


