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                  PLAN MANAGERIAL Avizat în CP din 
.........................

                               An şcolar 2014 – 2015                            Director: 

I. Domeniul: CURRICULUM

Ținte strategice
▪ Elaborarea unui Curriculum la Decizia Şcolii care să răspundă nevoilor elevilor și comunității, caracterizat prin 

diversitate, prin flexibilitate și prin pragmatism;

▪ Realizarea unui program de activități extrașcolare pentru elevi, pliat pe nevoile integrării comunitare şi sociale 

generale;

▪ Dezvoltarea unui parteneriat cu asociații sau cu ONG-uri, pentru organizarea programului ”Școala după școală” 

pentru elevii de gimnaziu şi continuarea programului de semiinternat la clasele primare;

▪ Deschiderea şcolii către un parteneriat real și eficient cu părinţii şi comunitatea locală, bazat pe intervenţie 

comună în educaţie.

Obiective specifice: 
1. Constituirea  unei oferte educaţionale atractive şi utile elevilor;
2. Creşterea performanţei elevilor şi reducerea eşecului şcolar;
3. Promovarea imaginii şcolii prin rezultatele activităţilor curriculare şi extracurriculare derulate în școală.
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Subdomenii Strategii Activităţi Indicat
ori de
perfor
manţă

Modalităţi de
evaluare

Termen Responsa-
bilităţi

0 1 2 3 4 5 6
Oferta 

educaţională
Prezentarea 
ofertei 
curriculare la 
decizia şcolii 
concordante cu 
interesele de 
dezvoltare 
personală ale 
elevilor şi cu 
resursele 
materiale şi 
umane ale 
şcolii

▪ Discuții cu părinţii 
în vederea cunoaşterii 
intereselor şi nevoilor 
de dezvoltare ale 
elevilor 
▪ Prezentarea de 
către catedre a ofertei 
de cursuri opţionale;
▪ Consultarea 
elevilor şi părinţilor  în 
privinţa CDŞ;
▪ Adoptarea în CP a 
CDŞ.

2.2
Oferte scrise de 
CDŞ cu 
respectarea 
structurii 
prevăzute în 
standarde care 
să acopere 
interesele şi 
nevoile elevilor
 Procese verbale 
consiliu;
 Fişele de 
optiuni 
completate  şi 
semnate de 
către 
elevi/părinţi
 Procese verbale 
şedinţă CP;

01.02.2014

20.02.2014

10.03.2014

25.03.2014

- Şefii de 
ca-tedră
- Consiliul 
pentru 
curriculum

- Diriginţii

- CPPE

Promovarea Intocmirea ofertei 2.1 Existența ofertei Mai 2014 Directori, 
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imaginii şcolii 
prin:
• ofertă 

educaţiona
lă atractivă 
pentru elevi 
şi părinţi

• mediatizar
ea 
activitățilo
r și 
rezultatelor 
școlii

educaţionale a şcolii cu 
prezentarea:
▪ nivelurilor şi 

formelor de 
învăţământ

▪ resurselor 
educaţionale

▪ activităţilor 
curriculare şi 
extracurriculare

▪ programului şcolii
▪ facilităţilor puse la 

dispoziţia elevilor
• Diseminarea ofertei 

educaţionale și 
activităților și 
rezultatelor școlii

prin mijloace clasice şi 
electronice: pliante, 
afişe, pagina WEB a 
şcolii, Massmedia

2.1

educaționale 
pentru anul 
școlar următor

Calitatea şi 
atractivitatea 
mijloacelor 
clasice si 
electronice de 
diseminare; 
Relevanţa 
informaţiiilor 
oferite 
actualilor şi 
potenţialilor 
beneficiari

Mai 2014

CA, 
Comisia 
pentru 
curriculum
, catedra 
de 
informatic
ă 
CPPE

Implicarea 
şcolii în 
proiecte şi 
parteneriate 
locale, 
naționale și 

▪ Identificarea de 
oportunităţi pentru 
încheierea de 
parteneriate locale, 
naționale și 
internaţionale, cursuri 

2.1
2.3

Rapoarte de 
activitate ale 
profesorilor sau 
echipelor 
implicate în 
parteneriate

În cursul 
anului 
şcolar

Directori, 
CPPE
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internaţionale sau activităţi de 
formare, dezvoltare 
personală  etc.

2.3

parteneriate

şcolar
CPPE

▪ Încheierea de 
protocoale, convenţii, 
acorduri cu instituţii, 
firme, organizaţii 
membre ale 
comunităţii locale

▪ Activităţi de 
diseminare a 
rezultatelor 
parteneriatelor

▪ Manifestări culturale 
în şcoală

2.3 Documente care 
atestă 
parteneriatele 
şcolii 
Articole de 
presă, fotografii, 
înregistrări;
Interviuri, 
chestionare 
aplicate 
reprezentanţilor 
comunităţii 
locale, elevilor, 
părinţilor

În cursul 
anului 
şcolar

2014-2015

Directori, 
CA
CPPE

▪ Desfăşurarea unor 
activităţi care implică 
comunitatea locală 
devenite tradiţionale 
în instituţia noastră:

o Ziua seniorului

2.7. Fotografii, 
înregistrări;
Interviuri, 
chestionare 
aplicate 
reprezentanţilor 
comunităţii 
locale, elevilor, 
părinţilor

1 
septembri
e

Directori, 
CA
CPPE

Directori, 
Buzdugan 
Dănuţ, 
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o Balul bobocilor

o Zilele şcolii
o Premierea 

elevilor cu 
merite 
deosebite

o Ziua Naţională

o Târg şi concert 
de Crăciun

o Intâlniri cu 
foşti absolvenţi 
ai şcolii

2.7.

părinţilor

30 
octombrie

2 
decembrie

10-18 
decembrie

Dulcă 
Maria

Directori, 
CPPE, 
Comisia 
diriginţilor

Directori, 
CPPE, 
Catedra de 
socio-uma
ne, 
Catedra de 
religie şi 
arte

CPPE, 
Dănuţ 
Buzdugan,
Consiliul 
elevilor
Catedra de 
religie şi 
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o Unirea 
Principatelor

o Balul 
majoratului

o 8 Martie

o Târg de Paşte

16 
decembrie

24 
ianuarie

27 
februarie

arte

Catedra de 
ştiinţe 
Consiliul 
elevilor 
Cheţianu 
Radu

CPPE
Catedra de 
socio-uma
ne, 
Catedra de 
religie şi 
arte

Directori, 
CPPE, 
Consiliul 
elevilor
Comisia 
diriginţilor

Directori, 
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o Festivitatea 
absolvenţilor

o Festivităţile de 
încheiere a 
anului şcolar

Aprilie 
2015

21 mai

29 mai, 
iunie 2015

CPPE

Dănuţ 
Buzdugan
CPPE
Catedra de 
religie şi 
arte
Directori, 
CPPE
Comisia 
diriginţilor
, 
Consiliul 
elevilor

Directori, 
CPPE
Comisia 
diriginţilor
, 
Consiliul 
elevilor

▪ Derularea unor 
parteneriate şi 
activităţi cu impact în 

2.7. Documente care 
atestă 
parteneriatele 
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comunitatea şcolară 
şi  locală având ca 
obiective:

- Prevenirea şi 
combatere 
consumului de 
droguri

- Combaterea violenţei
- Protecţia mediului

2.7.

şcolii 
Articole de 
presă, fotografii, 
înregistrări;
Interviuri, 
chestionare 
aplicate 
reprezentanţilor 
comunităţii 
locale, elevilor, 
părinţilor

Cultivarea 
voluntariatului și a 
generozităţii

2.7.

Realizarea
curriculumul
ui

Cunoaşterea de 
către toate 
cadrele 
didactice a 
curriculum-ulu
i naţional 
aprobat de 
MECI

▪ Discutarea în cadrul 
şedinţelor de catedră 
şi în consilii 
profesorale a 
planurilor de 
învăţământ, a 
programelor, 
metodologiilor etc.

▪ Includerea în 
portofoliile 
catedrelor a 
documentelor 

2.4 Procese verbale 
ale şedinţelor de 
catedre
Portofoliile 
catedrelor

octombrie 
2014

Director
Director 
adjunct
Şefi de 
catedre
CPPE
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MECI

curriculare emise şi 
aprobate de MECT 

catedrelor
CPPE

Planificarea 
corespunzătoa
re a 
conţinuturilor 
învăţării 
pentru toate 
disciplinele

Întocmirea corectă a 
documentelor de 
proiectare imediată şi pe 
termen lung respectând 
planurile şi programele 
de învăţământ care să 
promoveze şi să 
încurajeze centrarea pe 
elev

2.5 Planificări 
anuale, şi pe 
unităţi de 
învăţare corect 
întocmite
Portofoliile 
cadrelor 
didactice

01.10.2014 Echipa 
manageria
lă a şcolii, 
comisia de 
curriculum
, toate 
cadrele 
didactice

CPPE
Desfăşurarea 
unei activităţii 
didactice de 
calitate în care 
centrarea pe 
elev să fie 
principala 
caracteristică a 
demersului 
didactic 

▪ Utilizarea de auxiliare 
curriculare, 
echipamente şi 
materiale de studiu 
care să permită 
asigurarea unei 
educaţii de calitate

▪ Optimizarea 
procesului de învăţare 
prin utilizarea 
feedback-ului, a 
evaluării formative şi 
autoevaluării

▪ Adoptarea unor 

2.4 Auxiliarele 
curriculare, 
echipamentele 
şi matreialele 
didactice 
utilizate

Portofoliile 
profesorilor,
Caietele elevilor
Fişele de 
obselvare a 
lecţiilor
Graficul 

17.09.2014

Pe 
parcursul 
întregului 
an şcolar

Șefi de 
catedre

Toate 
cadrele 
didactice

CPPE
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didactic 

programe şi soluţii 
pentru educaţia 
diferenţiată 

▪ Informarea regulată a 
elevilor şi părinţilor 
privind progresul 
realizat şi rezultatele 
şcolare

▪ Revizuirea periodică a 
CDŞ pe baza 
rezultatelor 
autoevaluării, 
evaluării formative şi 
sumative

interasistenţelor 
la nivelul 
catedrelor

Procedura de 
informare 
regulată a 
elevilor şi 
părinţilor 
privind 
rezultatele 
şcolare şi 
progresul 
realizat

Programele CDS

Interviuri, 
chestionare 
aplicate elevilor, 
părinţilor

an şcolar

CPPE

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
2.1. Proiectarea şi promovarea ofertei educaţionale a şcolii
2.2 Existenţa strategiei de dezvoltare-proiectare a curriculum-ului la decizia şcoli
2.3 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţii comunităţii 
2.4 Realizarea curriculum-ului
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2.5 Proiectarea şi realizarea curricum-ului
2.6 Evaluarea rezultatelor şcolare
2.7 Evaluarea rezultatelor la activităţile extraşcolare
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II. Domeniul: MANAGEMENTUL EDUCAŢIEI FORMALE ŞI NON-FORMALE

Ținte strategice
▪ Dezvoltarea în rândul personalului școlii a unei culturi a calităţii şi a eficienţei educaţiei furnizate de şcoală, 

bazată pe performanţă și racordată atât la nevoile comunităţii cât și la  cerinţele europene;

▪ Elaborarea unor proceduri prin care să se reglementeze în mod eficient și coerent, activități specifice 

procesului instructiv-educativ;

▪ Elaborarea, aplicarea și interpretarea unor instrumente de lucru care să ofere un feed-back real asupra 

activității desfășurate în școală.

Obiective specifice: 
• Proiectarea, organizarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării conform curriculumu-lui 

educaţional;
• Monitorizarea continuă a progresului în parcursul educaţional cu accent pe adaosurile progresive ale învăţării;

Subdomenii Strategii Activităţi Indicatori de
performanţă

Modalităţi 
de

evaluare

Termen Responsa-
bilităţi

0 1 2 3 4 5 6



                                                                        
Cluj-Napoca,Str.Constanţa nr.6, cod 400158, tel./fax 0264432518,

e mail:balcescu@yahoo.com
www.balcescucj.ro,

e mail:lnbalcescu@yahoo.com

15

Asigurarea 
calităţii

Autoevaluarea 
instituţională

Efectuarea de asistențe la 
lecții
Selectarea, verificarea, 
arhivarea dovezilor 
necesare în autoevaluare: 
mapa profesorului, 
portofoliul elevului, fişa 
de observare a lecţiei, 
mapa catedrei, etc.

Implicarea 
întregului 
personal al 
şcolii în 
asigurarea 
unei educaţii 
de calitate

Fișe de 
asistențe
Portofoliil
e 
catedrelo
r, a 
profesoril
or, 
portofoliu
l CPPE, 
CEAC, fișe 
de 
observare 
a lecțiilor

Pe 
parcurs
ul 
anului 
şcolar

Director, 
directori 
adjuncți 
şefii de 
catedre 
comisia 
CEAC,
CPPE

Asigurarea unei 
cadru educativ 
funcţional 

Acţiuni de prevenire a 
consumului de droguri, a 
delicvenţei juvenile, a 
traficului de persoane
Oferirea de consiliere 
educativă şi psihologică 
pentru elevii cu devieri 
comportamentale sau a 
celor cu probleme sociale 
ori materiale
Acţiuni de prevenire a 
incendiilor

Personal 
implicat şi 
responsabil

Portofoliu
l CPPE

Pe 
parcurs
ul 
anului 
şcolar

CPPE, 
Comisia 
diriginţilo
r 
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funcţional responsabil

şcolar
r 

Data: ....................................................

DIRECTOR CPPE
Zamfir Marinela Teodorescu Iulian

Semnătura: ....................................................
...............................................................


