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ARGUMENT

Planul managerial și planul operațional al directorului Colegiului Național ”Kölcsey
Ferenc” Satu Mare, concepute pentru anul școlar 2021-2022 au în vedere direcţiile reformei
învăţământului rezultate din documentele M.E., planul de dezvoltare al şcolii (PDI 2019-2024) şi
analiza SWOT. Prin acest plan, dorim să fim în concordanţă cu viziunea şi misiunea şcolii, cu
cerinţele Legii privind asigurarea calităţii în educaţie, cu Recomandarea Parlamentului European
si al Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe tot
parcursul vieţii (https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f311e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en) şi să atingem idealul educaţional, legiferat în Legea
Educaţiei. Urmărim să dezvoltăm un cadru propice dobândirii de informaţii şi de formare a
competenţelor-cheie, care să-i ajute pe elevi să se descurce în orice situaţie, să facă faţă
schimbărilor, în vederea dezvoltării proceselor cognitive, de adaptare la schimbare, de
achiziţionare a deprinderilor şi abilităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii, încurajându-le
gândirea critică şi comportamentul autonom şi responsabil. Planul managerial este elaborat și
fundamentat în strânsă concordanță cu mediul și condițiile în care personalul școlii își desfășoară
activitatea, ținându-se

cont

de factorii care influențează eficiența și eficacitatea activității

educaționale:
 Scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității;
 Competiția tot mai accentuată între licee;
 Paleta de opțiuni disponibile pentru absolvenții de liceu;
 Politica managerială a liceuluiși a comunității locale;
 Schimbările educaționale și manageriale, generate de reformele educaționale
și de modificările legislative recente;
 Fluctuația populației de vârstă școlară, ca urmare a mobilității forței de muncă
pe plan mondial.
Planul managerial propus ține cont și de următoarele aspecte:
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Poziția României în Uniunea Europeană impune atingerea
calitative

educaționale,

reconsiderarea

misiunii

unor standarde

educaționale

a

școlii,

implementarea tehnologiei IT, dezvoltarea unor competențe interculturale
specifice, stăpânirea limbilor de circulație internațională, introducerea unor
certificări necesare la nivel european (ECDL, limbi străine, etc);


Elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să permită
pregătirea unitară și coerentă a elevilor de-a lungul nivelurilor de învățământ:
preprimar, primar, secundar inferior și secundar superior, respectiv postliceal;



Menținerea ofertei diversificate de studiere a limbilor străine în regim de trunchi
comun și ca discipline opționale subsecvente unei arii curriculare sau în viziune
integrată, la nivelul mai multor

arii

currirculare,

corelate

cu pregătirea

examenelor de competențe lingvistice cu recunoaștere internațională;


Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi fidelizarea
cadrelor didactice cu rezultate profesionale și academice deosebite;



Crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne;



Perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a personalului didactic prin
diferite modalități de formare și perfecționare (locale, naționale și internaționale)



Stabilirea de parteneriate și schimburi culturale, prin derularea de programe
extracurriculare, în vederea dobândirii de competențe necesare integrării în
învățământul superior și pe piața muncii;



Asigurarea unei baze materiale adecvate pentru desfășurarea

procesului

educațional și gestionarea eficientă a acesteia.


Realizarea unui echilibru optim între stabilitatea corpului profesoral, numărul de
clase și elevi, profiluri și specializări, baza materială și un act educațional eficient;



Profesionalizarea managementului instituțional;



Necesitatea creșterii responsabilității elevilor față de actul educațional.

Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care presupune
adevărate revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării
tehnologiei și implicit, a funcționării organizației dar și restructurarea organizării, structurii și
culturii școlii.
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Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o
altă perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu elevii și colegii cu
întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ
desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de
tipul față-în-față, la derularea activităților didactice, exclusiv prin mijloace moderne de
comunicare online, poate conduce la schimbări perceptive ale paradigmei educaționale.
Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării
autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor, pentru că nimeni nu a fost pregătit
pentru învățarea în totalitate în mediul online. Am încercat să ne adaptăm rapid și să transmitem
un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online
accesibile tuturor și multă determinare; se poate face progres; se pot încuraja elevii să învețe și să
lucreze independent.
Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare
de tip online, sincronă. Platforma oficială folosită este Google Classroom – MEET.
În urma unei analize atente a activității și rezultatelor obținute în anul școlar anterior, se
impune orientarea proiectării către două direcții de bază: consolidarea performanțelor și
ameliorarea rezultatelor mai puțin satisfăcătoare. În acest scop propun formularea clară a
obiectivelor prioritare, și conceperea pe baza lor a planului de acțiune, prin urmărirea concretă a
acțiunilor și a secvențelor planificate. În contextul amintit, reliefarea responsabilităților specifice
activității managerilor și a tuturor angajaților instituției va căpăta amploare și consistență, pentru
mai buna cunoaștere a îndatoririlor și a obligațiilor de serviciu, de ansamblu și curente, precum și
a termenelor și standardelor calitative ce trebuie atinse.
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CONTEXT LEGISLATIV

Prezentul document a fost conceput în conformitate cu următoareleacte normativeși
documente programatice:
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
 Codul Muncii actualizat 2016 (Legea nr. 53/2003) Actualizat prin Legea 12/2015
(publicata in Monitorul Oficial nr. 52 din 22 ianuarie 2015) si Legea 97/2015
(publicata in Monitorul Oficial nr. 316 din 8 mai 2015);
 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Naționale și
Cercetării Științifice;
 Programul de Guvernare 2017-2022, capitolul ”Politica în domeniul educaţiei”;
 Prioritățile Președinției malteze a Consiliului Uniunii Europene în domeniul
educației și formării profesionale pentru anul 2017;
 Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului
general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităţilor publice;
 Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informaţiile de
interes public (actualizată până la data de 17 iulie 2016)
 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România-2015;
 Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii, 2015 -2022;
 Strategia ”Educaţie şi cercetare pentru societatea cunoaşterii, 2009-2015”
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 Codul de Etică pentru învățământul preuniversitar, elaborat în temeiul în temeiul
art. 10 și art 16 din Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului nr. 5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar
 Ordinul

MENCS

nr.

5386/2016 -modificarea şi completarea Metodologiei

privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011;
 Ordinul

ministrului

Educaţiei

Naţionale

şi

Cercetării

Ştiinţifice

nr.

Ştiinţifice

nr.

4.742/10.08.2016 privind aprobarea Statutului elevului;
 Ordinul

ministrului

Educaţiei

Naţionale

5.079/31.08.2016 privind aprobarea

şi

Cercetării

Regulamentului-cadru de organizare și

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
 Statutul elevului, aprobat prin OMENCȘ nr. 4742 din 10.08.2016;
 Raportul I.S.J. Satu Mare, privind starea învăţământului în judetul Satu Mare în
anul şcolar 2021/2022;
 Planul managerial al ISJ Satu Mare;
 LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
 Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, anexă la
OMECTS nr. 5547 din 06.10.2011;
 Buletinele informative ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ghiduri
metodologice de aplicare a programelor şcolare;
 Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Satu Mare;
 Regulamentul de Ordine Interioară al Colegiului Național ”Kolcsey Ferenc” Satu
Mare
 Metodologii, regulamente, ordine, notificări şi precizări M.E.N.
 Ordinul MEN Nr. 3243/2021 din 5 februarie 2021 privind structura anului școlar
2021-2022, cu modificările ulterioare
 Ordinul comun (Ministerul Educației - nr. 5.196/3.09.2021 și Ministerul Sănătății nr. 1.756/3.09.2021) pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul
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unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
 OMEC nr. 5545/10.09.2021 - METODOLOGIE-CADRU privind desfășurarea
activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
 Ordinul nr. 4343/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 si ale pct. 61 din anexa la Legea educatiei
nationale nr. 1/2011, privind violenta psihologica – bullying
ANALIZA SWOT
Pentru elaborarea planului managerial pentru anul școlar 2021-2022, s-a realizat analiza
internă și a contextului general exterior sistemului de învățământ preuniversitar la sfârșitul anului
școlar 2020-2021.

PUNCTE TARI:
 Corp profesoral calificat 100%.
 Buna pregătire profesională de specialitate cât și metodică a cadrelor didactice. Ponderea
cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este ridicată.
 Receptivitatea la nou a cadrelor didactice (ECDL, Cadru didactic-un profesionist al
sistemului de învăţământ; Intel – teach; Mentorat, Formator, Management educațional,
Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar, Inovare și
schimbare în managementul instituțiilor de învățământ)
 Relațiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educațional deschis,
stimulativ.
 Există o bună delimitare a responsabilităților cadrelor didactice (există comisii constituite
pe diverse probleme), precum și o bună coordonare a acestora.
 Management performant al resurselor umane și al conflictelor.
 Desfăşurarea continuă a procesului instructiv-educativ, fără sincope, disfuncţionalităţi,
într-un climat calm, cald, prietenos.
 Cele mai mari medii din județ la admiterea în clasa a IX-a la clasele cu limba de predare
maghiară.
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 Rezultate foarte bune la examenul de bacalaureat – peste 90% şi evaluare naţională 100%.
 Foarte bună inserție a absolvenților liceului în învățământul superior.
 Participarea elevilor la olimpiadele școlare.
 Derularea unor parteneriate educaționale diverse cu: instituțiile locale, instituții de cultură
și O.N.G.-uri.
 activitate extrașcolară foarte diversă și cu rezultate foarte bune.
 Dotarea cabinetelor și laboratoarelor, acces permanent la internet pentru toți elevii.
 Elaborarea ofertei şcolii, prin CDS selectat pe baza opţiunii majorităţii elevilor.
 Vizibilitatea şcolii în comunitate prin site-ul şcolii, mass-media.
 Asigurarea siguranţei elevilor în şcoală.
 Există un internat, o cantină cu diverse facilități.

PUNCTE SLABE:
 Mai există cadre didactice care nu înțeleg că trebuie să derulăm un învățământ centrat pe
elev.
 Mai există situaţii când opţiunile se fac în funcţie de decizia majorităţii elevilor clasei şi nu
sunt cele mai potrivite pentru elevi.
 Legături de parteneriat cu alte unități școlare similare din țară relativ puține.
 Prea puține dintre activitățile ce se desfășoară în școală implică și coparticiparea părinților.
 Superficialitatea unor cadre didactice în realizarea documentelor proprii şi în completarea
documentelor şcolare, nerespectarea termenelor stabilite.
 O și mai bună pregătire a profesorilor în utilizarea platformelor online.
OPORTUNITĂȚI:
 Școala noastră este cea mai importantă unitate școlară cu limbă de predare maghiară din
județ care are o ofertă curriculară și rezultate deosebite.
 Existența a numeroase programe de formare continuă a cadrelor didactice.
 Interesul manifestat pentru studiul intensiv al limbilor străine și informaticii.
 C.D.Ș. – ul oferă multiple posibilități pentru satisfacerea dorinței de informare și
aprofundare în diferite domenii.
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 Desfășurarea unor activități comune părinți – elevi – profesori.
 Disponibilitatea altor școli pentru schimburi de experiență.
 Interesul crescut al universităților pentru inserția absolvenților noștri.
 Posibilitatea aplicării pentru formări individuale, mobilităţi, parteneriate Erasmus+.
AMENINȚĂRI:
 Scăderea naturală a populației.
PRIORITĂŢI
Priorităţi naţionale
1.Asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală,
intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii;
2.Stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului

antreprenorial,

la

toate

nivelurile de educaţie şi de formare profesională;
3.Respectarea principiului autonomiei în educaţie şi a principiului responsabilităţii publice
şi întărirea mecanismelor legale de funcţionare a acestor principii;
4.Creşterea resurselor financiare alocate educaţiei, inclusiv prin atragerea unor surse
de finanţare private.
Priorităţi regionale și locale
1.Reproiectarea sistemului de management educațional la nivelul Inspectoratului
școlar Județean Satu Mare și a celor patru componente majore ale acestuia (decizional,
informațional, organizatoric, metodologic), pe baze metodologice riguroase;
2.Crearea unui climat favorabil inițiativei personale care să stimuleze competiția, în sens
pozitiv, în scopul obținerii unor rezultate din ce în ce mai bune. Asigurarea caracterului
stimulativ și motivațional al inspecției școlare;
3.Realizarea unui sistem educațional stabil, echitabil, eficient și relevant la nivelul
judetului Satu Mare, prin reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, sporirea accesului la
educația de calitate, asigurarea politicilor de echitate socială și a egalității șanselor.
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Dimensiunea europeană a Colegiului Național ”Kölcsey Ferenc” Satu Mare
VALORILE EUROPENE dezvoltate în şcoală:
1. PRINCIPIUL EGALITĂȚII DE ȘANSE, conform căruia oamenii au şanse egale de a
se exprima, de a învăţa şi de a deveni furnizori de informaţii şi valori general valabile: adevăr,
bine şi frumos, nediscriminare, şanse egale la educaţie;
2. MOTIVAREA PENTRU ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII, conceptul
de dezvoltare durabilă cu scopul de a avea tineri cât mai bine pregătiţi pentru a face faţă
provocărilor prezente şi viitoare, competenţele personale şi profesionale ale elevilor prin
stimularea acestora;
3. COOPERAREA DIRECTĂ a elevilor, părinţilor şi a profesorilor cu reţele şcolare
naţionale şi internaţionale;
4. DIALOGUL INTERCULTURAL prin activităţi de parteneriate europene, desfăşurate
la nivelul instituţiei noastre.
Cele mai importante caracteristici ale şcolii relevante pentru dimensiunea europeană în
educaţie sunt:
 Colegiul Național ”Kölcsey Ferenc” Satu Mare are ca obiectiv fundamental educarea,
instruirea, formarea spirituală, multi-și interculturală şi transmiterea valorilor şi modelelor
europene întregii comunității educaționale (profesori, elevi, părinți). Dorim să satisfacem
nevoia fiecăruia de a fi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare
şi spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio-culturale ale societăţii durabile. Şcoala
dispune de un colectiv de cadre didactice şi elevi cu deschidere pentru colaborare cu
colective din alte ţări, pentru participare la proiecte de reformă educaţională.
 Baza materială (cabinetele disciplinare, laboratoarele de fizică și chimie, sălile de studiu
specializate de informatică, Cabinetul de consiliere psihopedagogică, etc.) permite legături
permanente cu partenerii noştri din şcoli aparţinând Comunităţii Europene, mai ales
Ungaria, facilitând dialogul constructiv, însuşirea şi aplicarea strategiilor de învăţare
europene. Implicarea în proiecte şi parteneriate europene a adus o nouă viziune a şcolii
dând impulsuri noi asupra întregului demers didactic. Acestea trebuie însă continuate și
dezvoltate. Schimburile de experienţă vor conduce la asimilarea de exemple de bune
practici cu o influenţă pozitivă în dezvoltarea competenţelor lingvistice, social-civice,
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digitale, de sensibilizare şi exprimare culturală. Astfel, se va contura pentru absolvenţii
învăţământului obligatoriu, un profil ,,de formare european”, pentru a învăţa să înveţe pe
parcursul întregii vieţi. Vor fi oferite instrumente ale muncii în echipă, o pregătire
adecvată dezvoltării competenţelor de comunicare şi colaborare, iniţiativă şi autonomie, a
unor competenţe sociale şi transculturale.
 Colegiul Național ”Kölcsey Ferenc” Satu Mare este promotorul diversităţii culturale şi al
schimbului liber de valori la scară locală, naţională şi internaţională, prin achiziţia de
informaţii privind culturile ţărilor europene, dar şi prin promovarea propriilor valori peste
hotare.
Colegiul Național ”Kölcsey Ferenc” Satu Mare, instituție preuniversitară de educație și
formare, îşi propune realizarea unei activităţi educaţionale bazate pe standarde de calitate și
performanță, menite să îndeplinească aşteptările comunităţii locale și să transforme școala într-un
pol de excelență în educația pentru dezvoltare durabilă.

MISIUNEA
Colegiul Naţional „Kölcsey Ferenc” are la baza activităţii sale:



educarea tinerei generaţii în spiritul tradiţiilor locale şi a celor europene.



formarea ştiinţifică şi culturală a elevilor



promovarea apropierii dintre oameni, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei
convieţuiri armonioase.



asigurarea şanselor egale, identificarea talentului specific al fiecăruia



asigurarea unui cadru educaţional divers



promovarea spiritului de competiţie în vederea continuării studiilor într-o instituţie de
învăţământ superior.
Principalul imperativ al şcolii este asigurarea calităţii în toate domeniile de activitate,

corelarea intereselor individuale cu cele ale comunităţii şi formarea unei atitudini civice active şi
participative în concordanţă cu standardele europene.
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VIZIUNEA


Asigurarea calităţii în toate domeniile de activitate



Corelarea intereselor individuale cu cele ale comunităţii



Formarea unei atitudini civice şi participative în concordanţă cu standardele eurpene,
sprjinirea voluntariatului.



Formarea unor elevi capabili şi dornici pentru o educaţie pe tot parcursul vieţii.



Crearea unui învăţământ modern, capabil de integrare în sistemul educaţional European.



Formarea unor aptitudini de colaborare, dezvoltarea capacităţii de problematizare şi
descoperire, folosirea mijloacelor de comunicare modernă pentru a găsi informaţii şi
pentru a putea fi capabili de a le utiliza individual,



Formarea unor elevi creativi, cu gândire şi personaliate autonomă, dezvoltând procedeele
logice de analiză şi gândirea critică.



Formarea unor elevi cunoscători ai tradiţiilor comunităţii, ai culturii lor materne.



Să rămânem un factor important în viaţa comunităţii maghiare.
ŢINTE STRATEGICE

Ţ.1. Asigurarea unui management eficient, bazat pe motivare, implicare, participare
Ţ.2. Realizarea unui demers didactic activ – participativ. Utilizarea eficientă a
mijloacelor moderne de predare-învăţare şi comunicare, a tehnologiei informaţiei şi
comunicării
Ţ.3. Dezvoltarea competenţelor lingvistice, de comunicare şi argumentare, a
competenţelor

digitale

și a abilităților antreprenoriale, a comportamentelor

democratice, civice, pragmatice
Ţ.4. Stimularea performanţei, a excelenţei. Dezvoltarea spiritului competitiv.
Ţ.5. Realizarea unor parteneriate interinstituţionale, naţionale, europene.
Ţ.6. Promovarea tradițiilor locale, a valorilor culturii naționale și universale
Ţ.7. Îmbunătăţirea continuă a bazei materiale şi reamenajarea interioară a spaţiului
educative
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Obiectivul general:
 Oferirea unui mediu educațional profesionist și favorabil dezvoltării durabile.
Obiective specifice:
O1. Întărirea autonomiei instituţionale în condiţiile implementării strategiei de
descentralizare.
O2. Creşterea eficienţei procesului instructiv-educativ prin valorizarea evaluării
rezultatelor învăţării.
O3. Creşterea eficienţei în utilizarea resurselor umane.
O4. Gestionarea şi dezvoltarea resurselor materiale
O5. Implicarea în parteneriate şi proiecte educaţionale intra şi interinstituţionale.
O6. Digitalizarea procesului educațional.

14

15

PLAN MANAGERIAL

FUNCȚII

ACŢIUNI/ MĂSURI

PROIECTARE
ORGANIZARE

TERMEN
RESPONSABILI
RESURSE
INDICATORI
ORIENTATIV
DE REALIZAT
CURRICULUM
O1. Orientarea managementului spre asigurarea corelaţiei sistemice între proiectare, organizare, decizie, control şi autoreglare.
O2. Fundamentarea întregii activităţi de îndrumare şi control pe trei categorii de probleme: activităţi generale, de specialitate,
speciale
Actualizarea Consiliului de Administraţie

6.09.2021

Director

Cadre didactice

Repartizarea de sarcini membrilor Consiliului de
Administraţie și elaborarea tematicii activității
Consiliului de Administrație și Consiliului Profesoral
Întocmirea raportului privind starea învăţământului în
CNKF pentru anul şcolar 2021-2022 și a rapoartelor de
analiză la nivelul comisiilor metodice și privind calitatea
învățământului la sfârșitul anului școlar 2020-2021
Elaborarea planului managerial pentru anul şcolar 20212022 și planurilor manageriale pe compartimente
Întocmirea graficului de serviciu pe şcoală pentru
profesori şi elevi la nivel de şcoală, internat şi cantină.
Întocmirea graficului de asistenţă la ore, programul de
îndrumare şi control
Asistenţe la ore, în special la cadrele tinere pentru a
putea cunoaşte potenţialul acestora şi îndrumarea lor
metodică şi ştiinţifică

20.09.2021

Director
Director adjunct
Membri
Director
Director adjunct
Membri

Date analitice
Rapoarte

15.10.2021

15.10.2021
12.09. 2021

Director
Director adjunct
Director adjunct

27.10.2021

Director

Săptămânal

Director
Director adjunct
Prof. metodiști

Rapoarte de
analiză
cadre/comisii
Date statistice
Plan managerial
al ISJ Satu Mare
Orarul cadrelor
didactice
Orarul claselor de
elevi
Încadrarea pe
anul şcolar 20212022

Asigurarea
cuprinderii tuturor
domeniilor
importante de
activitate
Graficul şi tematica
CA şi CP
Raport privind starea
învăţământului
pentru anul şcolar
2020-2021
Plan managerial an
şcolar 2021-2022
Graficul serviciului
Grafic de asistenţă la
ore
Sprijinirea cadrelor
debutante
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Reavizarea regulamentului de ordine și funcționare în
baza prevederilor MEN

20.10.2021

Prezenţa unui membru al Consiliului de Administraţie în zilnic
şcoală pe durata programului şcolar
Constituirea catedrelor/comisiilor de lucru şi
6.09.2021
completarea acestora cu noi membri

Director
Director adjunct
Consilier educativ
Director
Director
Director adjunct
Şefi de catedră
Personal nedidactic
şi elevi
Cadrele didactice,
personal nedidactic
şi auxiliar

Refacerea organigramei CNKF

5.10.2021

Actualizarea fişei postului pentru întregul personal

10.09.2021

Director

Realizarea schemelor orare pe clase

6.09.2021

Director

Realizarea orarului școlii

10.09.2021

Director

Actualizarea procedurilor aplicate în instituție

An școlar 20212022
23.10.2021

CEAC
SCMI
Director
Şefi de catedre

C
O
O
R
D
O
N
A
R
E
M
O
N
I
T
O
R
I
Z
A
R
E

Prelucrarea cu toate cadrele a criteriilor specifice de
evaluare anuală

Verificarea aplicării corecte a curriculum-ului specific și 7.10.2021

Director

ROI anterior
ROFUIP

ROI actualizat

Orarul membrilor
CA
Cadrele didactice,
personal
nedidactic şi elevi

Coordonarea
activităţii în şcoală
Catedre/Comisii

Cadrele didactice,
personal
nedidactic şi elevi
Structura pe
comisii
Rapoarte comisii

Organigrama
refăcută

Adecvarea fişei la
realitate
Schemele orare

Șefi de comisii
metodice
Comisia pentru
Orarul școlii
realizarea orarului
Responsabili de
Proceduri
compartimente
Rapoarte comisii Cunoaşterea şi
îndeplinirea
sarcinilor
Fişe de evaluare
Planuri cadru

Rapoarte comisii
17

Şefi de catedre
Director

a planului cadru
Verificarea documentelor, asistenţe la clasă, acţiuni
metodice şi urmărirea programului zilnic

Săptămânal

Asigurarea aplicării corecte a documentelor curriculare
naționale, a documentelor stabilite de ME

7.10.2021

Director
Șefi comisii

Valorificarea rezultatelor rapoartelor de monitorizare
internă ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii în vederea optimizării activităţii şi creşterii
calităţii educaţiei
Elaborarea de proceduri în vederea eficientizării
activităţii în general

Semestrial

Director
Şef CEAC

Semestrul I, II

Director
Şef CEAC

Asigurarea necesarului de manuale gratuite pentru toți
elevii

6.09.2021

Monitorizarea aplicării criteriilor de evaluare la toate
disciplinele din trunchiul comun, prin standardizarea
evaluării
Coordonarea cadrelor didactice în stabilirea ofertei
educaționale
Îndrumarea și coordonarea elaborării CDȘ pentru toate
clasele, aprobarea acestora conform procedurilor și
calendarului
Coordonarea activităţii sectorului secretariat,
administrativ, de îngrijire şi de întreţinere.

An școlar 20212022

Scheme orare
Cadre didactice
Grafic de
asistenţă
Legislația
specifică, acte
normative
Raport CEAC

Documentele de
planificare
Rapoarte
Procese verbale
Ameliorarea
activităţii generale a
instituţiei

Legislația
specifică, acte
normative
Director
Aplicația ME
Responsabil manuale Ghidul
manualelor
aprobate de ME
Directori
Standarde
Șefi comisii
naționale

Număr de proceduri
elaborate

Ianuarie-martie
2022

Directori
Șefi comisii
Directori
Șefi comisii

Documente
oficiale
Documente
oficiale

Procese verbale pe
comisii
Oferta de opționale

Permanent

Director

Legislaţie
specifică

Desfăşurarea corectă
a activităţii în
compartimente

Semestrul I

Procese verbale pe
clase de predareprimire manuale
Raport CEAC
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CONTROL
EVALUARE
MOTIVARE
IMPLICARE
PARTICIPARE

Analiza ritmică în cadrul Consiliului de Administraţie a
activităţii catedrelor şi a modului de desfăşurare a
întregului proces instructiv educativ
Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor elevilor la
evaluările interne şi externe

Lunar

Director

Legislaţia
specifică

Procese verbale CA

An școlar 20212022

Comisii metodice

Conform
calendarului

Rapoarte de analiză

Urmărirea asigurării calităţii educaţiei, a modului în care
se realizează atribuţiile manageriale la nivelul
colectivelor metodice şi a fiecărui cadru didactic:
- ritmul de realizare a conţinuturilor de învăţare
- analiza nivelului de pregătire a elevilor,cu măsuri
concrete de ameliorare a situațiilor necorespunzătoare
- controlul notării ritmice
- controlul predării și evaluării online - MOZANAPLO
Stimularea elevilor câştigători ai concursurilor
şcolare/olimpiade şi a cadrelor didactice implicate, prin
fonduri provenite din sponsorizări, promovarea
rezultatelor în mass media.

An școlar 20212022

Director
Toate cadrele
didactice

Calendar asistențe Rapoarte de asistență
Legislatia în
la ore Analize la
vigoare
nivelul comisiilor
metodice

An școlar 20212022

Directori
Consilier educativ

Sponsorizări

Articole mass media,
Sponsorizări
Fotografii

Realizarea unor sondaje în rândul elevilor şi al cadrelor
didactice de specialitate legate de probleme sistemului
de predare online, în vederea asigurării feed-back-ului
necesar reglării unor disfuncții

Februarie 2022

Director
Șefi comisii

Chestionar de
satisfacție

Procese verbale
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NEGOCIEREA
REZOLVAREA
CONFLICTELOR

Sprijinirea iniţiativelor cadrelor didactice şi aplanarea
eventualelor conflicte de interes între aceştia şi/sau
cadrele didactice de altă specialitate

An școlar 20212022

Directori

Cadru legislativ
Comunicare
interpersonală

MANAGEMENT ȘCOLAR
O.1 Asigurarea cadrului necesar planificării şi desfăşurării procesului instructiv educativ (atât cu prezență fizică, în sistem
hibrid, cât și online)
O.2 Implicarea elevilor în realizarea de publicaţii şi participarea la concursuri şcolare de specialitate organizate online
O.3 Extinderea și diversificarea activităţilor de informare și consiliere a elevilor privind cariera
O.4 Pregătirea absolvenţilor pentru integrarea în viaţa activă
O.5 Pregătirea absolvenţilor ciclului inferior al liceului pentru trecerea în ciclul superior
O.6 Asigurarea securităţii elevilor şi educarea elevilor în spiritul prevenirii şi combaterii cyberbullying-ului, a violenţei în şcoală
şi în afara şcolii
6.09.2021

Director

Întocmirea orarului şcolii

10.09.2021

Pregătirea curentă pentru lecţie a cadrelor didactice.
Întocmirea de schiţe, proiecte de tehnologie didactică,
planuri de lecţii pentru cadrele debutante
Încheierea parteneriatului educaţional director –părinte -

săptămânal

Director
Schemele orare
Comisia de elaborare
a orarului
Director
Portofoliul
Responsabili catedră personal

PROIE
CTARE
ORGA
NIZAR
E

Realizarea schemelor orare şi definitivarea încadrării
cadrelor didactice

Septembrie-

Director

Planul cadru de
învăţământ

Schemele orare pe
clase, bază pentru
încadrare
Orarul claselor
Planuri, schiţe

Şedinţe cu părinţii Procese verbale
20

elev
Elaborarea raportului de analiză a rezultatelor evaluării
iniţiale şi finale şi elaborarea planului de acţiuni în
scopul îmbunătăţirii rezultatelor şcolare

octombrie 2021
oct.2021

Diriginţi
Director
Director adjunct
Responsabili catedră

Creşterea caracterului aplicativ al lecţiilor prin aplicaţii
la clasă / în sistem online, conform programelor şcolare
Dezvoltarea creativităţii elevilor; efectuarea unor lucrări
de laborator
Identificarea elevilor capabili de performanţe şcolare
deosebite şi planificarea pregătirii lor pentru concursuri

An școlar 20212022
An școlar 20212022
1 noiembrie 2021

Resp.catedră

Organizarea pregătirilor suplimentare pentru elevii
participanţi la concursurile şcolare, la manifestări
știinţifice și la sesiunile de referate şi comunicări ale
elevilor
Elaborarea planului de măsuri şi a planului operaţional
pentru asigurarea securităţii elevilor, prevenirea şi
combaterea violenţei şcolare, a cyberbullying-ului.
Stabilirea de măsuri în cazul elevilor cu frecvenţă slabă
Informatizarea / digitalizarea actului didactic

săptămânal

Profesori

Septembrie –
octombrie 2021

Director
Legislaţie
Director adjunct
specifică
Consilier psihopedag

Plan de măsuri
pentru anul şcolar
2021-2022

An școlar 20212022

Director
Director adjunct
Responsabili catedre

Softuri
educaţionale
Lecţii AEL

Director
Director adjunct
Informatician

Metodologii,
ghiduri, proceduri

Gradul de
informatizare a
activităţilor
organizate în cadrul
lecţiilor
Procese verbale
Grafice Planificarea
pregătirii
suplimentare

Organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a testării
Februarie-iulie
pentru clasa a V-a, a bacalaureatului, admiterii în clasa a 2022
IX-a, examenelor pentru atestarea competenţelor
profesionale. Afişarea probelor de examen pentru

Resp.catedră
Şefi comisii

Rapoarte de
analiză la nivelul
catedrelor
Date statistice
Materialul
didactic din
laboratoare

Rapoartele evaluării
iniţiale şi finale

Elevi
Profesori
Teste
Elevi
Profesori
Teste

Liste cu elevi
Program de pregătire

Activităţi practice
desfăşurate
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COORDONARE
MONITORIZARE

fiecare profil/ clasă şi a calendarului examenelor
Organizarea acţiunilor legate de începerea şi încheierea
anului şcolar

Sept. 2021
Iunie 2022

Director
Director adjunct

Conform calendar

Organizarea de acţiuni educative cu Poliţia de
proximitate, Jandarmeria, organizaţii
nonguvernamentale şi cu alţi parteneri educaţionali.
Actualizarea comitetelor de părinţi la nivelul claselor şi
al şcolii

Semestrial

Director adjunct
Consilier educativ

Teme adecvate

Septembrie –
octombrie 2021

Director
Diriginţi

ROFUIP şi ROI

Realizarea proiectului planului de şcolarizare pentru
anul şcolar 2022-2023

Noiembrie 2021

Director
Director adjunct

Realizarea proiectului de încadrare cu personal didactic
pentru anul şcolar 2022-2023

Ianuarie-februarie
2022

Director
Director adjunct

Diversificarea metodelor şi tehnicilor de evaluare online

An școlar 20212022
An școlar 20212022

Resp.catedră

Legislaţia
specifică, acte
normative ale
ME, studii
efectuate de
CNKF
Legislaţia
specifică, acte
normative ale ME
Metode de
evaluare utilizate
Profesori de
serviciu

Monitorizarea elevilor
Monitorizarea situaţiei absenţelor

An școlar 20212022

Director
Director adjunct
Profesori de serviciu
Director
Director adjunct
Diriginţi

Sistemul
electronic de
pontaj
Raportări ale

Deschiderea şi
închiderea festivă a
anului şcolar
Acţiuni realizate, PV
Componenţa
comitetelor de
părinţi pe clase şi pe
şcoală
Schiţa proiectului de
şcolarizare

Schiţa proiectului de
încadrare
Teste utilizate
Scăderea numărului
de cazuri de
indisciplină
Date statistice clare
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CONTROL
EVALUARE

Elaborarea unui plan de măsuri în scopul eficientizării
activităţii didactice în urma analizei notelor obţinute de
elevi, rezultatelor testelor aplicate, rezultatelor
examenelor naţionale.
Prezentarea ofertei de şcolarizare în ciclul superior al
liceului
Elaborarea proiectului CDŞ pentru anul şcolar 20222023

An școlar 20212022

Director
Director adjunct
Responsabili catedre

Februarie 2022

Efectuarea raportărilor către ISJ şi ME

An școlar 20212022

Verificarea documentelor comisiilor metodice

5.10.2021

Director
Diriginţi
Director adjunct
Comisia de
curriculum
Director
Director adjunct
Secretar
Director

Verificarea documentelor de planificare ale cadrelor
didactice

27.09.2021

Actualizarea permanentă a informaţiilor de pe site-ul
liceului www.kolcsey.ro

An școlar 20212022

Analizarea cauzelor care determină unele abateri
disciplinare şi stabilirea de măsuri şi acţiuni care să
elimine aceste fenomene

An școlar 20212022

Verificarea modului de utilizare a spațiilor de
învățământ (dar și virtuale – Classroom)

An școlar 20212022

Aprilie-mai 2022

Director
Şefi comisii
metodice
Director
Comisia pentru
imagine
Director
Director adjunct
Comisia de
disciplină
CŞE
Director
Administrator

numărului absenţe
înregistrate
Date statistice
Plan de măsuri
Disfuncţionalităţi

Metodologii

Proiect ofertă

Oferta
opţionalelor
Fişe de interese
Situaţii statistice

Proiectul CDŞ

Dosarul
comisiilor
Portofoliu
personal

Documentele
comisiilor
Planificări
calendaristice

Elevi
Act. şcolară şi
extraşcolară
Date, probleme
identificate
ROI, ROFUIP

Site-ul colegiului
www.kolcsey.ro

Toate spațiile
școlare

Procese verbale

Raportări la termen

Acţiuni efectuate
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Menținerea condițiilor igienico-sanitare în vederea
combaterii pandemiei COVID-19
Valorificarea rezultatelor inspecțiilor școlare, sanitare, a
celor efectuate de poliție, pompieri și stabilirea
măsurilor care se impun
Participarea elevilor la concursuri școlare din CAEN,
organizate online

An școlar 20212022
An școlar 20212022

Director
Administrator
Director
Administrator

An școlar 20212022

Resp.catedră

Consilierea elevilor privind cariera profesională în
concordanţă cu calităţile individuale şi nivelul de
pregătire
Antrenarea psihologului şcolar în munca de urmărire şi
consiliere a elevilor.
Creşterea eficienţei activităţii de Consiliere şi orientare
prin: acţiuni de informare a elevilor şi părinţilor, acţiuni
de consiliere a elevilor şi părinţilor

Semestrial
Săptămânal

Vizitarea universităţilor şi a standurilor universităţilor la
“Târgul educaţiei”
Pregătirea elevilor claselor terminale pentru elaborarea
CV-ului, prezentarea la interviu, elaborarea unei scrisori
de intenţie, etc.

Semestrul al IIlea
Anul şcolar 20212022

Anul şcolar 20212022

Spații școlare
Cabinet medical
Personal încadrat
Legislație în
vigoare
Elevi
Profesori

Procese verbale

Consilier
psihopedagog

Fişe
psihopedagogice

Opţiune adecvată a
elevilor

Consilier
psihopedagog
Director adjunct
Consilierul
psihopedagog
Diriginţi

Documente
informative
Documente
informative,
metodologii, date
statistice
anterioare, fişe
psihopedagogice
Documente
informative
Metodologii

Număr elevi
consiliaţi
Număr activităţi de
informare şi
consiliere

Diriginţi
Consilier
psihopedagog

Procese verbale
Participare la acţiuni,
rezultate

Vizite efectuate
Activităţi desfăşurate
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MOTIVARE
IMPLICARE
PARTICIPARE
FORMARE
DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ

Stimularea cadrelor didactice cu activitate profesională
și educativă deosebită prin susținerea pentru acordarea
gradației de merit

Anul şcolar 20212022

Cadre didactice
Personal didactic
auxiliar

Metodologii

Dosare gradații de
merit

Prelucrarea – afişarea normelor metodologice de
admitere în învățământul liceal de stat și organizarea
claselor cu predare a unei limbi străine în regim intensiv
Prelucrarea – afişarea normelor metodologice de trecere
în cursul superior de liceu cu elevii şi părinţii elevilor
claselor a X- a.

februarie 2022

Director
Diriginţi

Metodologii

Cunoaşterea
normelor legale,
realizarea înscrierii

februarie 2022

Director
Diriginţi

Metodologii

Sprijinirea cadrelor didactice pentru obținerea gradelor
didactice și perfecționare
Asigurarea fluxului de informații și încurajarea
inițiativelor

Anul şcolar 20212022
Anul şcolar 20212022

Responsabil comisie
perfecționare
Șefi comisii

Legislația în
vigoare
Legislația în
vigoare

Cereri dosare de
înscriere
Procese verbale

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. PLAN DE ȘCOLARIZARE. SALARIZARE. NORMARE. FORMARE CONTINUĂ.
PERFECȚIONARE
O1. Promovarea unui management participativ şi de socializare în ceea ce priveşte resursele umane
O2. Participarea activă a personalului didactic şi didactic auxiliar la programele de formare continuă în scopul creşterii calităţii
serviciilor educaţionale
O3.Asigurarea echităţii în educaţie, drepturi şi şanse egale pentru toţi elevii
O4. Consilierea şi sprijinirea personalului, în general, referitor la activitatea desfăşurată
25

PROIECTARE

Elaborarea formularelor tip de raportare (electronic şi
tipărite) şi a altor formulare (situaţia absenţelor, situaţia
elevilor, analiza activităţii instructiv-educative,
portofoliul dirigintelui, analiza rezultatelor evaluării
iniţiale, opţiunile elevilor pentru teze, fişe de interese ale
educabililor, fişe cu evoluţia performanțelor claselor)
Elaborarea proiectului de încadrare cu personal didactic
pentru anul şcolar 2022-2023

An școlar 20212022

Director adjunct

Legislaţie

Ianuarie februarie 2022

Director
Director adjunct

Realizarea bazei de date privind evidenţa personalului
didactic referitor la vechime, grad didactic, participarea
la stagii de perfecţionare

Noiembrie 2021

Identificarea intereselor de formare a cadrelor didactice

Noiembrie 2021

Asigurarea personalului de predare, repartizarea orelor,
a diriginţilor.

1-7 septembrie
2021

Director
Director adjunct
Secretar
Responsabil comisie
perfecţionare
Comisia pentru
perfecţionare
Director
Director adjunct

Legislaţie
specifică, acte
normative ME
Dosarele
personale
Portofoliul
cadrelor didactice

Organizarea claselor de elevi, desemnarea
reprezentanţilor în CŞE - KOFEDISZ
Organizarea comisiilor de lucru

Septembrie 2021

Diriginţi

Septembrieoctombrie 2021

Asigurarea funcţionării sistemului de gestionare a
informaţiilor prin:
- acces on-line la site-ul şcolii cu posibilitatea trimiterii
de feed-back-uri

Anul şcolar 20212022

Director
Director adjunct
Responsabilii de
comisii
Director
Director adjunct
Informatician

Chestionare
Proiect de
încadrare

ROI
ROFUIP
Legislaţia în
vigoare

Formularele realizate

Evidenţa cadrelor
didactice

Lista intereselor de
formare
Gradul de acoperire
a normelor cu
personal calificat
Responsabilizarea
elevilor
Lista comisiilor

Site-ul şcolii
Panou de informare
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ORGANIZA
RE

- acces la internet prin wireless
- difuzarea unor note informative cu privire la legislaţia
în vigoare
Pregătirea temeinică a cadrelor didactice pentru ore, în
ceea ce priveşte cunoştinţele de specialitate,
psihopedagogice, metodica predării, domeniul evaluării
rezultatelor învăţării, predarea/evaluarea în sistem
online
Proiectarea activității de formare continuă

Anul şcolar 20212022

Director
Director adjunct
Fiecare cadru
didactic

Literatura de
specialitate

Note de control

Octombrie 2021

Responsabil comisie
perfecționare
Director
Director adjunct
Responsabili de
catedre
Comisia de
perfecţionare

Ofertă CCD
Activităţi
metodice la nivel
local şi judeţean

Proiect activitate de
perfecționare
Numărul cadrelor
didactice implicate
în activităţile de
perfecţionare

Perfecţionarea tehnicii didactice, a practicii şi
deprinderilor de lucru, creşterea capacităţii de creaţie şi
inovaţie didactică prin participarea la:
- simpozioane, conferinţe, workshop-uri, sesiuni de
comunicări, strategii de formare continuă şi dezvoltare
personală
- forme de perfecţionare prin proiecte Comenius,
Erasmus,
- examenele pentru acordarea definitivatului şi gradelor
didactice,
- schimburi de experienţă între cadre didactice la nivelul
catedrelor, şcolii, între şcoli

Anul şcolar 20212022

Participarea cadrelor didactice la consfătuirile pe
specialităţi şi activităţile metodice organizate la nivelul
şcolii şi cercurilor metodice zonale

semestrial

Director
Director adjunct
Profesori

Tematica
activităţilor
metodice

Numărul cadrelor
didactice
participante

Dezbaterea în consiliile profesorale problemelor ridicate
de implementarea reformei în învăţământ cu referiri

Anul şcolar 20212022

Director
Director adjunct

Tematica CP
Documente

Procese verbale CP
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COORDONARE
MONITORIZARE
EVALUARE

precise la: programe, manuale, curriculum local,
evaluare, managementul clasei, siguranţa elevilor,
violenţa şcolară, ROI, proiecte educaţionale,
predarea/evaluarea online

specifice

Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi formativeducative: cercuri pe obiecte, vizionări de filme,
spectacole, excursii tematice, concursuri, vizite etc.

Anul şcolar 20212022

Responsabilii de
catedre

Planificarea
activităţilor
extraşcolare

Numărul de activităţi
organizate

Completarea fişelor posturilor cu atribuţiile diriginţilor

Septembrie 2021

Director
Director adjunct

Număr de fişe
completate

Elaborarea la nivelul catedrelor a fişelor de lucru, de
laborator, instrumentelor de evaluare etc.

Anul şcolar 20212021

Responsabilii de
catedre

Verificarea zilnică a prezenţei personalului, precum şi a
prezenţei la ore a elevilor

Anul şcolar 20212021

Director adjunct,
profesor de serviciu,
cadre didactice

Monitorizarea etapelor procesului de mişcare a
personalului didactic

Ianuarie –august
2022

Director
Comisie de
mobilitate

Fişele posturilor.
Legislaţia în
vigoare
Literatura de
specialitate,
manuale şcolare,
variante de
subiecte examene
naţionale
Condică de
prezenţă,
Registru de pverbale
Cataloage
Calendarul şi
metodologia
mişcării
personalului
didactic
Legislația în

Verificarea modului de completare a dosarelor personale Anul şcolar 2021-

Director

Bancă de fişe,
instrumente de
evaluare la nivel de
catedră
Condica de prezenţă

Cadre didactice
informate

Procese verbale
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și a statelor de plată

2021

Secretar șef
Contabil șef

vigoare

Rapoarte

Realizarea unor investigaţii sociologice privind sistemul
de predare online

Anul şcolar 20212021

Director adjunct
Consilier
psihopedagog

Chestionare

Interpretări
Dezbateri

Evaluarea personalului unităţii de învăţământ

Octombrienoiembrie 2021

Director
Director adjunct CA
Responsabili de
catedre

Fişe de
autoevaluare şi
evaluare, dovezi.

Număr personal
evaluat

Sprijinirea şi consilierea cadrelor didactice referitor la
mişcarea personalului didactic

Anul şcolar 20212022

Director

Metodologia
mişcării
personalului
didactic

Număr de dosare
primite, aprobate de
ISJ

Evaluarea programelor și a proiectelor derulate precum
și eficiența acestora

Anul şcolar 20212022

Director
Comisia pentru
proiecte

Legislația în
vigoare

Dosare proiecte
Rapoarte

Director
Director adjunct

Criterii de calitate

Număr de gradaţii de
merit

Director

Suport de

Procese verbale

M
O
T
I
V
A
R
E

Creşterea ponderii personalului didactic cu performanţe
deosebite
Şcolarizarea tuturor copiilor de vârstă şcolară prin

Anul şcolar 2021-
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PARTICIPARE
IMPLICARE

acţiuni ca:
- integrarea în învăţământul de masă a copiilor cu CES
- şcolarizarea la domiciliu
- reintegrarea elevilor cu eşec şcolar
- atragerea familiei şi altor factori cu rol educativ în
activităţile şcolare
- prevenirea tendinţelor de abandon şcolar
- identificarea unor sponsori care să sprijine elevii cu
situaţie materială precară
- acordarea unor ajutoare sociale
Evidenţierea şi valorificarea exemplelor de bună
practică.

2022

Director adjunct
Consilier
psihopedagog
Diriginţi

specialitate,
ajutoare materiale
şi financiare

Anul şcolar 20212022

Director
Consilier educativ

Site-ul şcolii

Număr accesări site

Implicarea elevilor la întărirea ordinii şi disciplinei, a
Anul şcolar 2021respectării normelor igienico-sanitare în vederea
2022
combaterii îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2, la
diversificarea activităţilor extraşcolare cu efecte pozitive
în educaţia şi formarea tineretului şcolar
Operativitatea comunicării interne şi externe.
Anul şcolar 20212022

CŞE
Director adjunct
Consilier educativ

ROI

Rapoarte
Chestionare

Director
Director adjunct
Secretar
Informatician
Director
Profesori acreditaţi

Internet, e-mail,
site-ul şcolii,
comunicări scrise,
verbale
Elevii

Feed-back operativ

Valorificarea şcolii ca centru ECDL prin pregătirea
suplimentară a elevilor pentru obţinerea Diplomelor de
certificare pentru cursanţi şi pentru examenul de
bacalaureat 2023, atragerea de sponsori

Anul şcolar 20212022

Număr elevi
evaluaţi- certificaţi
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NEGOCIEREA
REZOLVAREA
CONFLICTELOR

Rezolvarea contestațiilor și sesizărilor prin receptare,
cercetare, soluționare conform legislației, în mod
documentat și corect
Asigurarea unui program flexibil și transparent de lucru
cu publicul pentru toate compartimentele secretariat,
contabilitate, bibliotecă.
Rezolvarea promptă a situaţiilor problemă, luarea unor
decizii corecte, în spiritul legii şi interesul
învăţământului

Anul şcolar 20212022

Director
CA

Legislație

Nr. de sesizări
Procese verbale

Anul şcolar 20212022

Director
Șefi de
compartimente
Director
CA
Comisia de
disciplină

Legislație
ROI

Program de lucru

Legislație

Conflicte mediate

Proiectul de buget,
de venituri şi
cheltuieli
Fonduri pentru
reparaţii, investiţii,
igienizare

Anul şcolar 20212022

PROIECTARE

MANAGEMENTUL RESURSELOR MATERIALE
O1. Asigurarea condiţiilor optime pentru începerea noului an şcolar
O2. Implementarea programelor guvernamentale sociale
O3. Continuarea programelor de reparaţii.
Întocmirea proiectului de buget, de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2022 și a proiectului de achiziții și dotări

Octombrie noiembrie 2021

Director
Contabil

Legislaţie

Realizarea proiectelor privind nevoile instituţiei în ceea
ce priveşte lucrările de reparaţii curente, investiţii,
igienizare (în vederea combaterii îmbolnăvirilor cu
virusul SARS-COV-2)
Actualizarea stadiului privind baza materială a unității

Noiembrie 2021

Director
CA

Noiembrie 2021

Director
CA

Legislaţie,
necesar de
materiale,
manoperă
Legislație

Raport privind
situația bazei
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ORGANIZARE

materiale
Proces verbal cu
necesar de manuale

Stabilirea necesarului privind asigurarea cu manuale
școlare

Iunie 2022

Director
Legislație
Responsabil manuale

Eficientizarea consumului de energie electrică, termică
prin aplicarea unor măsuri concrete și prin
monitorizarea acestora
Elaborarea necesarului de documente şcolare: cataloage,
carnete de elev, imprimate, acte de studii, registre
matricole etc.

Anul şcolar 20212022

Director
Administratori

Legislație

Procese verbale

Septembrie 2021
- aprilie 2022

Director
Secretar

Plan de necesar

Documente şcolare
existente în dotare

Finalizarea igienizării şcolii, a reparaţiilor necesare,
repararea mobilierului şcolar

1-6 sept .2021

Director
Administrator

Procese verbale

Amenajarea sălilor de clasă

Anul şcolar 20212022
1-6 sept .2021

Diriginți
Comitete de părinți
Directori
Administrator

Materiale de
igienizare,
reparaţii
Materiale
necesare
Materiale
necesare
Necesarul de
manuale şcolare

Manuale distribuite
Manuale comandate
Procese verbale
Rechizite distribuite

Pregătirea internatului pentru primirea elevilor, ținând
cont de normele metodologice în vederea combaterii
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2
Asigurarea manualelor şcolare pentru învăţământul
Septembrie 2021
obligatoriu, alegerea manualelor alternative şi efectuarea
comenzilor pe clase şi pe discipline de învăţământ
Distribuirea rechizitelor gratuite
Septembrieoctombrie 2021
Aprobarea nominală a tuturor categoriilor de burse
Septembriepentru elevi
octombrie 2021

Responsabil cu
manualele şcolare,
diriginţi
Director adjunct
Administrator
Director adjunct
Comisia pentru
burse

Necesarul de
rechizite gratuite
Cereri
documente
justificative

Număr clase
amenajate
Procese verbale

Tabel nominal cu
elevii care
beneficiază de burse
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COORDONARE
MONITORIZARE

Derularea programelor guvernamentale sociale:
„Laptele şi cornul”, „Euro 200”

Anul şcolar 20212022

Director adjunct

Documente
justificative

Realizarea rectificării bugetare în vederea asigurării
fondurilor pe trimestrul IV
Asigurarea aprovizionării cantinei cu produse conform
graficelor

Septembrie 2021

Proiect de buget
pentru anul 2021
Necesar de
produse

Asigurarea eficienţei bibliotecii în pregătirea elevilor şi
cadrelor didactice prin: îmbogăţirea fondului de carte
asigurarea utilizării fondului de carte realizarea
evidenţei stricte a cititorilor, a ritmului de solicitare a
cărţilor
Asigurarea serviciilor medicale pentru educabili

Octombrie 2021

Director
Contabil şef
Director
Contabil şef
Administrator
Director
Bibliotecar

Anul şcolar 20212022

Medicul şcolar

Consilierea părinţilor privind documentele necesare
acordării burselor şcolare, Bani de liceu, Euro 200

Septembrieoctombrie 2021

Verificarea sectoarelor de activitate din punctul de
vedere al curăţeniei
Centralizarea situațiilor privind alocația de stat pentru
copii și acordarea burselor

Anul şcolar 20212022
Anul şcolar 20212022

Director adjunct
Comisia pentru
acordarea burselor
Director adjunct
Administrator
Director adjunct
Secretariat

Cabinetul medical Nr. de elevi care au
solicitat servicii
medicale
Legislaţie
Număr dosare de
bursă

Septembrie 2021

Necesarul de cărţi
Fişe de împrumut

Conform
normelor sanitare
Legislaţie

Nr. de elevi care
beneficiază de
programele
guvernamentale
sociale
Fonduri alocate
pentru trim. IV
Rezervă de produse

Nr. de cititori
Nr. de volume

Procese verbale
Procese verbale
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CONTROL
EVALUARE

Verificarea calităţii lucrărilor de reparaţii şi de
igienizare efectuate
Verificarea burselor de merit acordate elevilor cu
performanțe conform legislației

2-6 septembrie
2021
Noiembrie 2021
Martie 2022

Director adjunct
Administrator
Directori
Secretariat
Diriginți

Conform
normelor sanitare
Legislaţie

Procese verbale

Verificarea alocării fondurilor extrabugetare

Anul şcolar 20212022
Anul şcolar 20212022

Director
Contabilitate
Director
Contabilitate

Legislaţie

Procese verbale

Legislaţie

Procese verbale

Asigurarea consultanței și a bazei logistice disponibile
pentru buna desfășurare a activităților care permit
obținerea de venituri extrabugetare

Procese verbale

PROIECTARE
ORGANIZARE

EDUCAȚIE FORMALĂ ȘI NONFORMALĂ. IMPLICAREA ÎN PARTENERIATE ȘI PROIECTE EDUCAȚIONALE INTRA ȘI
INTERINSTITUȚIONALE
O1. Stimularea cadrelor didactice pentru iniţierea şi implementarea unor proiecte educaţionale, de colaborare şi de
parteneriat intern sau internaţional
O2. Implicarea elevilor în viaţa şcolii, în promovarea valorilor şi principiilor etice: toleranţă, respectul de sine şi faţă de
ceilalţi, respectarea drepturilor omului
O3. Formarea unei conduite participative la viaţa de grup în şcoală şi în afara ei
O4. Creşterea prestigiului şcolii în comunitate
Elaborarea programului managerial al activităţii
educative pe componente educative pentru anul şcolar
2021- 2022
Elaborarea tematicii orelor de dirigenţie

Septembrieoctombrie 2021

Director adjunct
Comisia diriginţilor

Propuneri CAE

Septembrie 2021

Comisia diriginţilor

Încheierea protocoalelor de colaborare cu instituţiile

Anul şcolar 2021-

Director

Ghiduri, materiale Programul orelor de
ajutătoare,
dirigenţie /clase
internet
Protocoale de
Număr colaborări

Plan managerial
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statului, administraţia locală, ONG-uri, unităţi de
învăţământ, asociaţii profesionale, instituţii culturale etc.
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative în
funcţie de nevoile educative ale colectivelor de elevi şi
în concordanţă cu priorităţile în educaţie la nivel local,
judeţean şi naţional
Elaborarea proiectelor educaţionale şi completarea
formularelor de aplicaţie pentru CAE 2021-2022
Antrenarea elevilor în proiecte cultural-artistice,
sportive, ecologice, de educaţie civică şi de promovare a
sănătăţii, cu respectarea normelor epidemiologice

2022

Director adjunct

parteneriat

Anul şcolar 20212022

Consilier educativ
Comisia diriginţilor

Programul
educativ 20212022

Număr de activităţi
educative organizate

Noiembrie 2021

Directori

Anul şcolar 20212022

Directori
Consilier educativ

Formular de
aplicaţie
Programul
educativ

Număr proiecte
incluse în CAE 2021
Număr de elevi
implicaţi

Participarea elevilor la diferite activităţi competiţionale
online

Anul şcolar 20212022

Director adjunct
Cadrele didactice

Colaborarea cu instituţiile şi autorităţile centrale şi
locale, asociaţii profesionale, instituţii culturale, ONGuri, unităţi şcolare şi alte instituţii care activează în
interesul sistemului educaţional

Anul şcolar 20212022

Director
Director adjunct

Număr de
concursuri, statistici,
rezultate
Număr de activităţi
şi proiecte

Organizarea de concursuri locale, judeţene, regionale,
naţionale
Antrenarea părinţilor în organizarea şi desfăşurarea
activităţilor educative

Anul şcolar 20212022
Anul şcolar 20212022

Atragerea şi antrenarea părinţilor în activităţi de
amenajare a sălilor de clase

Anul şcolar 20212022

Director
Director adjunct
Director
Director adjunct
Diriginţi,
Comitetele de părinţi
Director
Director adjunct
Diriginţi,

În funcţie de
specificul
concursurilor
Programe proprii
de parteneriat sau
oferte de
parteneriat ale
colaboratorilor
Calendar activităţi

Număr de eveniment

Calendar activităţi Număr de eveniment

Materiale
necesare
amenajării sălilor

Număr de clase
amenajate
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COORDONARE
MONITORIZARE

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu părinţii la
nivelul tuturor claselor şi întâlniri comune ale părinţilor
pe ani de studiu unde se vor prezenta: Metodologiile
examenelor naţionale şi admiterea în învăţământul liceal
Oferta educaţională, consultarea în legătură cu CDŞ.
Modalităţi de eficientizare a relaţiei şcoală – părinţi.
Măsuri pentru dezvoltarea bazei didactico – materiale

Anul şcolar 20212022

Analizarea cauzelor care determină unele abateri
disciplinare şi stabilirea de măsuri şi acţiuni care să
elimine aceste fenomene
Consolidarea şi menţinerea relaţiilor cu media locală şi
naţională

Anul şcolar 20212022

Organizarea unor activităţi pentru părinţi – întâlniri cu
consilierul psihopedagog

Anul şcolar 20212022

Organizarea activităţilor pentru consilierea carierei,
orientare şcolară şi profesională

Anul şcolar 20212022

Participarea diriginţilor la activităţi comune cu
consilierul

Anul şcolar 20212022

Elaborarea, organizarea şi desfăşurarea programului
„Şcoala Altfel” etc.

Anul şcolar 20212022

Anul şcolar 20212022

Comitetele de părinţi
Director
Director adjunct
Diriginţi

de clasă
Metodologii
Ofertă
educaţională

Gradul de
diseminare
Proiect CDŞ

Comisia diriginţilor
Comisia pentru
securitatea elevilor
Director
Comisia de imagine

ROI
ROFUIP

Număr probleme
rezolvate

Informări

Director adjunct
Consilier
psihopedagog
Director adjunct
Consilier
psihopedagog
Director
Consilier
psihopedagog
Director
Director adjunct
Responsabili de
comisii specifice

Materiale
specifice

Număr apariţii în
presă, număr
interviuri
Număr activităţi
organizate

Materiale
specifice

Număr activităţi
organizate

Materiale
specifice

Număr proiecte

Propuneri ale
elevilor, cadre
didactice, părinţi

Activităţi organizate
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Realizarea unor proiecte şcoală -comunitate

Anul şcolar 20212022

Promovarea imaginii instituţiei prin: Presa locală;
Revista ”Tintaszósz”; Site-ul şcolii; Interviuri mass –
media; Articole în cotidienele locale și naționale

Anul şcolar 20212022

Evaluarea programelor și proiectelor derulate precum și
eficiența acestora

Anul şcolar 20212022

Identificarea și valorificarea eficientă a resurselor
comunității

Anul şcolar 20212022

Consilierea cadrelor didactice pentru elaborarea de
proiecte în cadrul programelor sectoriale, părți ale
programului comunitar integrat de învățare pe tot
parcursul vieții (ERASMUS+, eTwinning)
Participarea la activitățile extracurriculare înscrise în
calendarul ME

Anul şcolar 20212022

IMP
LICA
RE
PAR
TICI
PAR
E

MOTIVARE

CONTROL
EVALUARE

Promovarea ofertei educaţionale –marketing educaţional Anul şcolar 20212022

Anul şcolar 20212022

Director
Director adjunct
Cadre didactice
Director
Director adjunct
Comisia de imagine
Comisia pentru
revistă
Director
Director adjunct
Consilier
psihopedagog
Director
Coordonator de
proiect

Director
Responsabil comisie
de proiecte
Coordonator de
proiecte educative
Elevi
Părinți
Directori
Coordonatori de
proiecte

Materiale
specifice

Număr proiecte

Rapoarte de
analiză
Date statistice
Activităţi
educative
organizate
Date statistice
Rezultate
Activităţi intrate
în tradiţia şcolii
Plan de activități
Logistică

Reviste proprii. Siteul şcolii, articole,
interviuri

Ofertă de formare

Procese verbale de
informare

Calendar de
proiecte

Procese verbale

Conform
specificărilor ME

Rapoarte
Fotografii

Broşuri
Interviuri cu elevii şi
părinţii Marketing
publicitar
Rapoarte
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FORMARE
DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ

Valorificarea ofertei educaționale a organizațiilor nonguvernamentale materializate în programe specifice

Anul şcolar 20212022

Organizarea și participarea la întâlniri, mese rotunde cu
factori sociali interesați în stabilirea de parteneriate și
programe comune

Anul şcolar 20212022

Includerea cadrelor didactice în module de abilitare în
specificul educației incluzive, educației pentru
diversitate, educație multiculturală
Susținerea cadrelor didactice în elaborarea de aplicații
pentru burse de formare continuă.

Anul şcolar 20212022

Diriginți
Directori
Coordonatori de
proiecte
Directori
Coordonatori de
proiecte
Coordonatori de
proiecte europene
Directori
Responsabil formare

Anul şcolar 20212022

Directori
Responsabil formare

Convenții de
parteneriat
Logistică
Conform ofertei

Procese verbale

Ofertă de
programe

Număr de module
accesate

Conform
legislației

Număr de aplicații
realizate

Procese verbale
Fotografii
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MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PLANULUI MANAGERIAL
Monitorizarea PM va fi realizată de către echipa managerială extinsă a școlii (director, director adjunct, responsabili de compartimente,
comisii metodice, comisii de lucru cu caracter permanent și temporar).
Monitorizarea PM se va realiza pe parcursul întregului an școlar, urmărindu-se mobilizarea eficientă a resurselor umane (profesori, elevi,
părinţi) şi non-umane, în vederea realizării indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv.
În procesul de monitorizare se va urmări:
- comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor;
- mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor;
- analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor;
- corespondenţa între ceea ce s-a făcut şi ceea ce s-a planificat
- realizarea de acţiuni corective în cazul nerespectării termenelor sau neîndeplinirii unor indicatori de calitate.
Ca instrumente de monitorizare se vor folosi:
a. Echipa managerială - Instrumente:
39










întâlniri de informare, actualizare;
ședinţe de lucru pe termene fixate anterior;
întâlniri cu membrii CEAC acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA, tematica CP;
discuţii de informare, feed-back;
analiza rapoartelor - observaţiile;
întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
prezentarea de rapoarte semestriale/anuale în cadrul consiliului profesoral, consiliului de administraţie;
grafice de revizuire periodică şi corecţii.

b. Responsabilii comisiilor metodice şi conexe - Instrumente:
 PDI, PO;
 rapoarte semestriale şi lunare;
 fişe de monitorizare/evaluare/autoevaluare;
 portofoliile membrilor comisiei;
 chestionare aplicate beneficiarilor direcţi şi indirecţi;
 discuţiile cu elevii;
 sondaje scrise şi orale;
 asistenţe/inter-asistenţe;
 lecţii demonstrative;
 acţiuni extracurriculare;
 schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte.
Evaluarea PM se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la finele anului şcolar, când se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se
vor face corecturile necesare pentru un plan viitor de acţiune al şcolii, adaptat evident situaţiilor ce se impun la momentul potrivit.
Instrumente de evaluare:
Evaluarea îşi propune proceduri prin care să se poată stabili următoarele:
• raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate;
• acţiuni corective în situaţii când performanţa mai mică decât aşteptările.
Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, folosind ca instrumente de evaluare:
• autoevaluări;
40

• interevaluări;
• declaraţii de intenţii;
• interviuri de evaluare;
• observaţii folosind ghiduri de observaţie;
• fişe de apreciere;
• diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului.
În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor, se va acorda atenţie următoarelor elemente:
• respectarea misiunii şi a viziunii;
• urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect;
• analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte;
• corelaţia dintre resurse si obiectivele alese;
• stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare în cadrul fiecărei ţinte.

DIRECTOR,
PROF. PATAKI ENIKŐ
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