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Nr.           din  

 

PLAN MANAGERIAL an școlar 2022-2023 

Școala Gimnazială „Jean Bart” Suceava 
 

 

 
DIRECTOR: prof. CEORNODOLEA GABRIELA  

 

Analizat și avizat în Consiliul Profesoral din ____________________ 
  

Aprobat în Consiliul de Administrație din _______________________ 
 

 Școala Gimnazială „Jean Bart” Suceava , cu statut de școală cu personalitate juridică, are în componență 

în anul școlar 2022-2023 structura GPN „Neghiniță” Suceava. 

 

I. ARGUMENT  

 

Școala Gimnazială „Jean Bart” Suceava, în calitate de prestator de servicii educaționale pentru beneficiarii 

primari, secundari și terțiari din comunitate, asigură implementarea politicilor educaționale  prin demersul 

didactic de aplicare la clasă a curriculei naționale de către cadrele didactice, ajutate de personalul didactic 

auxiliar și nedidactic. 

În acest context, Planul managerial pentru anul școlar 2022-2023, este elaborat din perspectiva rolului și 

atribuțiilor Școlii Gimnaziale „Jean Bart” Suceava în sistemul educațional șui în comunitate punând în practică 

Proiectul de dezvoltare instituțională care își propune o învățare activă în care să fie implicați toți beneficiarii 

educaționali, astfel încât la absolvirea clasei a VIII-a elevii să acceadă în învățământul liceal și profesional 

potrivit capacităților și posibilităților de a face față formei de învățământ aleasă și cu șanse de reușită pe piața 

muncii. 

Documentul de față, vizează, de asemenea, necesitatea dezvoltării în școală a unor practici didactice care 

să promoveze interactivitatea, utilizarea ș/aplicarea informațiilor în contexte cât mai variate și corelate la 

experiența elevilor, la așteptările acestora și a familiei în privința demersului didactic și confortului educațional. 

Planul Managerial pentru anul școlar 2022-2023 este elaborat pornind de la faptul că educaţia şi formarea 

au un rol fundamental în realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 privind o creştere inteligentă, durabilă 

și favorabilă incluziunii, în special prin înzestrarea cetăţenilor cu competenţele şi aptitudinile de care economia 

europeană şi societatea europeană au nevoie pentru a rămâne competitive şi inovatoare, dar şi prin contribuţia 

lor la promovarea coeziunii şi incluziunii sociale.  

Planul Managerial pentru anul școlar 2022-2023 este elaborat pornind de la specificul unității noastre 

școlare și conform direcțiilor de acțiune din Planul de Dezvolatre Instituțională (PDI) pentru perioada 2021-

2025. 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Şcoala Gimnazială „Jean Bart” Suceava 

Str. Calea Unirii nr.53, cod poştal 720119 
Tel./fax:secretariat: 0330401947 

Cod fiscal: 4244911 

e-mail:scoala_jean_bart@yahoo.com 

       

 

 

 

E-mail: scoala_jean_bart@yahoo.com 
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Elementul central al Planului Managerial este ELEVUL, care este actorul principal al demersului 

educațional, în jurul acestuia gravitând modul de abordare a curriculumului, constituirea și perfecționarea 

resursei umane, constituirea și folosirea resursei materiale și financiare și modul de abordare a relațiilor cu 

comunitatea locală. Întregul proces de instrucţie şi educaţie al unității noastre va fi centrat pe un set de valori 

care să se imprime şi să definească profilul moral şi acţional al absolvenţilor noştri. 

 

II. VALORI ȘI PRINCIPII CULTIVATE ȘI PROMOVATE ÎN ȘCOALĂ 

Pentru creșterea calității actului educational școala Gimnazială „Jean Bart” Suceava urmărește 

promovarea unor valori cu caracter universal, punând în centrul întregii activităţi COPILUL: 

Solidaritate  - ajutor reciproc între toţi factorii implicați  în procesul intructiv educativ, bazat pe întelegere, 
coeziune;  

Libertatea – posibilitatea de a acţiona dupa propria voinţa sau dorinţă, libertatea de a crea şi inova în actul 

didactic;  

Demnitatea – coportament demn în toate activităţile derulate în şcoală şi în afara şcolii crescând prestigiul 
personal şi al unităţii şcolare. 

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

Integritatea – a avea putere interioară de a spune adevărul, de a acționa onest în gând și în faptă; onestate, 

moralitate, cinste în profesia de dascăl în vederea schimbării opticii de către parteneri; 

Cooperarea -  a arăta grijă și compasiune, prietenie și generozitate față de ceilalți; să realizăm lucruri mai bune 

împreună (elevi, cadre didactice, părinţi, personalul şcolii, comunitate); 

Respectul – a arăta considerație față de oameni, față de autorități, față de propietate și, nu în ultimul rând, față 

de propia persoană; consideraţie faţă de meseria de dascăl , faţă de partenerii sociali aprecierea activităţii depusă 

de cei implicați în activitatea educativă; 

Responsabilitatea – a aduce la îndeplinire cu consecvență obligațiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii 

pentru propiile acțiuni; să ducem la îndeplinire atribuţiile care ne revin, să ne asumăm răspunderea profesională; 

Autodisciplina – a avea control asupra propiilor acțiuni, cuvinte, dorințe impulsuri și a avea un comportament 

adecvat oricărei situații ; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare; 

Autonomie -  să acţionăm şi să luăm decizii în mod autonom, să avem iniţiative, să ne formăm un stil de viaţă 

eficient;  

„Lucrul bine făcut” -  să ne înbunătăţim continuu munca pe care o desfăşurăm, să nu facem risipă de timp, 

energie, resurse;  

Integritate - să avem puterea de a spune întotdeauna adevărul, să acţionăm onest în gând şi în faptă; 

Colegialitate şi generozitate- să creăm împreună un climat de siguranţă şi încredere reciprocă, de întrajutorare 

şi compasiune pentru depăşirea momentelor dificile din viaţă, de simpatie şi sprijin moral; să nu fim indiferenţi 

la ceea ce se întâmplă în jurul nostru.   
 

III. CONTEXT LEGISLATIV  

 

 Legea nr. 1/4.01.2011, Legea Educației Naționale; 

 Regulamentul de organizare și funcționare de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.C  nr 

.5447 din 31 august 2020; 

 Legea 53/2003 –Codul muncii actualizat 2017; 

 Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calitații in educației, care aprobă, cu modificări și completări.OUG 

nr 75/2005; 

 OMECTS 4865/2011: Norme metologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalui de 

conducere din inspectoratele școlare și a personalului didactic din Casele Corpului Didactic; 

 OMECTS 5547/2011; Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar; 

 OMECTS 5559/2011; Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului 

didactic din învățământ; 

 OMECTS 5561/2011: Metologia privind formarea continuă a personalui din învățământ preuniversitar; 
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 O.M.Ed.C nr 4889/08.08.2006, privind genaralizarea instrumentelor  de asigurare a calitații în educație 

formare profosională la nivelul rețelei învățământul preuniversitar; 

 OMECTS 5565/2011; Regulamentul privind regimul actelor de studii și a documentelelor școlare 

gestionate de unitațile de învățământ preuniversitar; 

 OMECTS 5574/2011: Metologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaținal pentru copiii, elevii 

și tinerii cu cerințe educaținale speciale integrați în învățământul de masă; 

 OMECTS 5576/07.10.2011: Criteriile generale de acordare a burselor elevilor de învățământ 

preuniversitar de stat;        

 Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de etică din învățământul preuniversitar de stat; 

 OMECTS 5556/2011: Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școare și  Centrelor de  

Documentare și Informare; 

 Curriculum  național-cadru de referință; 

 H.G.1534/2008: Standardele de referință și indicatorii de perfomanță pentru evaluarea și asigurarea 

calității în învățământul preuniversitar; 

 H.G.21/2007: Standardele de autorizare, de funcționare provizorie a unitaților de învățământ 

preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și evaluare periodică a unităților de învățământ 

preuniversitar; 

 Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrul educației naționale și cercetării știintifice nr. 4.742/2016; 

 Ordinul nr. 364/29.03.2012 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ primar, ciclul achizițiilor 

fundamentale-clasa pregatitoare, clasa I și clasa a-II-a a Metologiei privind aplicarea planurilor-cadru de 

învățământ pentru învățământul primar, ciclul achizițiilor fundamentale-clasa pregatitoare, clasa I și clasa 

a -II-a; 

 Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ; 

 Ordinul nr. 5567/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare a unităților 

care oferă activitate extrașcolară; 

 Ordinul nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metologiei–cadru de organizare și desfașurare a 

competițiilor școlare a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activității 

educative, școlare și extrașcoare; 

 Ordinul nr. 3060/3.02.2014 privind aprobarea condițiilor de organizare a taberelor, excursilor, expedițiilor 

și a altor activități de timp liber în sistemul de învățămînt preuniversitar; 

 Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziților de calcultoare, 

cu modificările ulterioare; 

 Legea 319/2006 privind protecția și securitatea muncii; 

 HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metologice de aplicare a prevederilor Legii securității și 

sănătate pentru locul de muncă; 

 HG nr. 1028/2006 prind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea 

echipamentelor cu ecran de viziualizare; 

 Legea nr. 307/2006 privind Apărarea împotriva incediilor; 

 OMEN nr. 5003/02.12.2014 privind aprobarea programelor școlare pentru clasele primare; 

 OMEN nr. 3393/28.02.2017vprivind aprobarea programelor școlare pentru clasa a-V-a; 

 Ordin nr .5545/10.09.2020 pentru aprobarea Metologiei-cadru privind desfășurarea activiităților didactice 

prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;  

 Ordinul comun MEC si MS privind instituirea unor măsuri de combatere și prevenire a infectării cu SARS-

COV -2(5487/31.08.2020 și 1494/31.08.2020); 

 OU a Guvernului nr. 144/24.08.2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerabusabile 

necesare desfasurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar /universitar 

2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-COV-2. 

 Strategia Uniunii Europene: „Educație și formare 2020”; (http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-

framework_ro; http://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe/educatie&page=1). 

 HG, OUG și OM emise în această perioadă; 

 

  

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_ro
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_ro
http://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe/educatie&page=1
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IV. Ținte strategice conform PDI 2021-2025 

 

PDI 2021-2025 

 

 

T1: Asigurarea și creșterea calității procesului educațional prin centrarea demersului didactic pe achiziţionarea 

competenţelor cheie în activitatea educațională şi asigurarea adaptării/ transferului în situații inedited 

 

 

T2: Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin personalizarea procesului instructiv-

educativ și întărirea cooperării cu familiile elevilor; 
 

 

T3: Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale a şcolii, conform cerinţelor curriculare pentru crearea unui 

climat educațional modern, de siguranţă fizică şi de libertate spirituală pentru elevii şcolii 
 

 

T4: Asigurarea unui management al calităţii prin reconsiderarea activității manageriale în toate domeniile 

majore pe baza valorilor promovate de școală, a unui sistem flexibil de circulație a informației și unei mai mari 
deschideri spre colaborarea cu partenerii educaționali 

 

 
T5: Promovarea și îmbunătățirea imaginii școlii prin diseminarea activităților de impact derulate în colaborare 

cu comunitatea locală și atragerea de parteneriate și de  proiecte europene 

 

 

V.  DIRECȚII DE ACȚIUNE 

 

1. Dezvoltare organizațională și relații sistemice  

 

1. Creșterea eficienței funcțiilor manageriale și distribuirea acestora;  

2. Dezvoltarea sistemului de management al calității;  

3. Respectarea regulamentelor școlii (Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul de ordine 
internă).  

 

2. Curriculum  
 

1. Asigurarea unor programe educaționale bazate pe o învățare activă în care să fie implicați toți beneficiarii și 

care să satisfacă așteptările acestora și standardele de calitate;  

2. Punerea în practică a curriculumului național la nivelul fiecărei comisii metodice și al fiecărei discipline de 

studiu;  

3. Realizarea unei oferte de CDȘ în funcție de nevoile elevilor și posibilitățile materiale și umane ale școlii;  

4. Realizarea unei evaluări ritmice și obiective a competențelor vizate de curriculum;  

5. Îmbunătățirea demersului didactic asigurând șanse egale tuturor elevilor pentru atingerea standardelor 
curriculare și pregătirea elevilor în funcție de posibilitățile intelectuale și de interesele fiecăruia.  

 

3. Resurse umane  

 
1. Menținerea unui management privind resursele umane care să asigure creșterea calității demersului didactic 

actual;  

2. Conștientizarea cadrelor didactice privind dezvoltarea carierei didactice și etapele acesteia;  
3. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare individuale și cele ale organizației;  

4. Rezolvarea contestațiilor la nivelul unității de învățământ în conformitate cu legislația în vigoare;  

5. Asigurarea sănătății și securității la locul de muncă.  
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4. Resurse materiale  

 

1. Fundamentarea, angajarea, ordonanțarea, lichidarea și execuția bugetului conform prevederilor legale în 

vigoare;  

2. Asigurarea condițiilor igienico-sanitare conform legislației în vigoare;  

3. Gestionarea eficientă a resurselor financiare și materiale;  

4. Păstrarea, întreținerea și înnoirea bazei materiale a școlii;  

5. Stabilirea și respectarea priorităților în vederea repartizării fondurilor, a mijloacelor fixe și a obiectelor de 

inventar achiziționate;  

6. Îmbunătățirea activităților de obținere a fondurilor extrabugetare.  

 

5. Relația școală-părinți-comunitate (prestator de servicii educaționale-beneficiari primari-beneficiari 

secundari-beneficiari secundari) 

  
1. Stabilirea modalităților de colaborare cu părinții, autoritățile publice locale, instituțiile de cultură și alte 

organizații guvernamentale și neguvernamentale;  

2. Implicarea părinților și comunității locale în activitățile școlare și extrașcolare ale Școlii Gimnaziale „Jean 

Bart” Suceava;  

3. Promovarea imaginii Scolii Gimnaziale „Jean Bart” Suceava.  

 

VI. DIAGNOZA ACTIVITĂȚII DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ „JEAN BART” și GPN 

„NEGHINIȚĂ”  SUCEAVA  

 

Activități  Responsabil  Termen  Indicatori de 

realizare 

Instrumente / resurse 

Elaborarea rapoartelor 

justificative individuale 

Cadrele 

didactice 

20 august 

2023 

Rapoartele de 

evaluare anuale 

ale cadrelor 
didactice 

Fișa postului, fișa de 

evaluare, documente 

didactice 

Elaborarea rapoartelor 

comisiilor din școală pentru 

anul școlar 2022 - 2023 

Responsabilii 

de comisii 

10 septembrie 

2023 

Rapoartele 

comisiilor 

Dosarul comisiilor 

metodice , PS- comisiile 

metodice 

Analiza activității 

Consiliului de Administrație 

directorul 1 septembrie 

2023 

Procesul verbal al 

ședinței CA 

Lista cu atribuțiile 

membrilor CA, dosarul 

CA, registrul de PV al CA 

Elaborarea raportului 
privind activitatea 

compartimentului secretariat 

Secretarul  15 
septembrie 

2023 

Raportul 
secretarului școlii 

Fișa postului secretar, 
programul de activități al 

compartimentului 

Elaborarea raportului 

compartimentului financiar - 
administrativ 

Administrator 

financiar, 
administrator 

de patrimoniu 

15 

septembrie 
2023 

Rapoartele 

administratorului 
financiar și de 

patrimoniu 

Fișa postului administrator 

financiar și de patrimoniu, 
programul de activități 

Elaborarea Rapoartelor de 
monitorizare a  calității 

educației 

Responsabilul 
CEAC 

30 
septembrie 

2023 

Fișe de 
monitorizare 

Rapoarte de 

monitorizare 

Procedura specifică 

Elaborarea Raportului 
privind starea și calitatea 

educației din școală în anul 

școlar 2022 - 2023 

Director 
Responsabilul 

CEAC 

 

30 
septembrie 

2023 

Raportul privind 
starea 

învățământului 

Rapoartele comisiilor  și 
compartimentelor 

Fișe de asistențe la lecții 

Autoevaluarea instituțională 

2022- 2023 

Responsabil 

CEAC 

14 octombrie 

2023  

RAEI Platforma ARACIP 

Calendar completare RAEI 

Standarde de evaluare 

Ghid de autoevaluare 
Procedură specifică 
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VI.I. DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ, RELAȚII SISTEMICE  

 
OBIECTIVE 

  

1. Creșterea eficienței funcțiilor manageriale și distribuirea acestora;  

2. Dezvoltarea sistemului de management al calității;  

3. Respectarea regulamentelor școlii (Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul de ordine internă). 

 

Activități Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente / resurse 

Elaborarea Planului managerial 

pentru anul școlar 2022-2023 
 

director  

 

17 

octombrie 

2022 

Planul managerial 2022-2023 

 

PDI 2021-2025 

Plan managerial 2022-2023 

Realizarea planului de școlarizare 
pentru anul școlar 2022-2023 

CA  permanent Planul de școlarizare 2022-2023 Planul de școlarizare  
 

Elaborarea proiectului planului de 

școlarizare pentru anul școlar 2023-

2024 

director dec. 2022 Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2023-

2024 

Recensământul copiilor 

Efectivele de elevi /preșcolari 

2022-2023 
Statistici inscrieri ultimii 2 ani 

școlari 

Avizarea planului de școlarizare pentru anul 
2023-2024 

 

CP dec. 2022 Procesul verbal al ședinței CP  ROF școală, ROF CP 
Ședința CP 

Elaborarea proiectului de încadrare a 

titularilor școlii pentru anul școlar 

2023-2024 

Director  

Responsabilii 

de comisie 
metodică  

Calendar 

ISJ  

febr. 2023  

Proiectul de încadrare  

 

Planul de școlarizare  

Planuri-cadru  

Înscrierea copiilor în grădiniță pentru 

anul școlar 2023-2024 

 

Responsabil 

coisie  

înscriere  

Calendar  

ME 

Cererile de înscriere  

 

Planul de școlarizare  

Recensământul copiilor  

Metodologia de înscriere  

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare 

2023-2024 

Responsabil 

comisie 

înscriere 

Calendar 

ME 

Cererile de înscriere  

 

Planul de școlarizare 

Recensământul copiilor 

Metodologia de înscriere 

Monitorizarea realizării planului 
managerial  

director  lunar  Fișe de monitorizare  ROF școală 

Modificarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al școlii și 
revizuirea Regulamentului de ordine 

internă  

director  

 

15 

octombrie 
2022 

ROF școală 

ROI revizuit  
 

LEN  

OM 4183//04.07.2022(ROFUIP) 
Statutul elevului  

Codul Muncii  
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Avizarea ROF și ROI de către CRP, 
CE și CP  

director 15 
octombrie 

2022 

Proces-verbal CRP și  
CE , Hotărâre CP  

ROF 2022-2023 
ROI 2022-2023 

Aprobarea ROF și ROI revizuite 
 

CP octombrie. 
2022 

Proces-verbal CA 
Hotărârea CA 

ROF CA 
OM 4619/2014 

Prelucrarea ROF și ROI – personal 

școală  
 

CP octombrie 

2022 

Tabel semnături  
 

ROF  școală 

ROI CP, ședința CP  

Prelucrare ROF și ROI – elevi și 
părinți  

 

diriginți  
învățătoare 

educatoare  

octombrie 
2022 

Procese-verbale  
ședințe  

tabele semnături elevi și părinți  

ROF 2021/2022; 2022/2023 
ROI 2021/2022; 2022/2023  

ședințe clase  

Demararea procedurii de constituire a 

CA al școlii pentru anul școlar 2022-
2023 

director  

 

5 sept. 

2023 

Proces-verbal CA, HCA  

Adrese către CL, primar, CRP, convocator CE, convocator 
CRP  

OM 5154/30.08.2021  

ROF CA, PS CA 
ROF școală 

Alegerea membrilor CP în CA al școlii  CP 2 sept. 

2022 

Proces-verbal CP Hotărâre CP  

 

OM 4619/2014 ; OM 5154/2021 

ROF CP 

Alegerea reprezentanților CRP în CA  
 

CRP septembrie
2022 

Proces-verbal CRP  
 

OM 4619/2014; OM 5154/2021 
ROF CRP; ROI 2020, ședința CRP  

Constituirea CA pentru anul școlar 

2022-2023 
 

director sept. 2022 Documente justificative de la CL, primar, CRP și CP 

Proces verbal ședința CA ,  
Decizie constituire director  

 

OM 4619/2014, OM 5154/2021  

ROF CA 
PS  

Elaborarea graficului și tematicii CP  director septembrie 

2022 

Proces-verbal CP , Grafic și tematica CP  
 

ROF școală , ROF CP 

Elaborarea graficului și tematicii CA  
 

director septembrie 
2022 

Proces-verbal CA,, Grafic și tematica CA  
 

ROF școală, ROF CA 

Constituirea consiliilor claselor  director 

diriginți  

5 sept. 

2022 

Procesul verbal al CC  
 

ROF școală , ROF CC 

Constituirea comisiilor de lucru cu 
caracter permanent, cu caracter 

temporar și ocazional 
 

director,  
CP, CA  

02 sept.- 
15 oct. 

2022 

Proces-verbal CP  
Hotărâre CA 

Decizie director 

ROF școală 
ROF comisii /de lucru  

PV comisii/de lucru 

Organigrama  

Desemnarea responsabililor de 
comisii curriculum/ de 

lucru/departamente 
 

CA sept. 2022  PV comișii metodice 
Hotărârea CA  

Decizie director  

ROF școală 
ROF comisii curriculum/lucru  

PS comisii curriculum/lucru 

Elaborarea planurilor manageriale ale 
comisiilor/compartimentelor de lucru  

 

Responsabilii 
comisiilor 

sept. 2022 Planurile manageriale ale comisiilor  
 

ROF școală  
Comișii școală 

Aprobarea planurilor manageriale ale 

comisiilor cu caracter permanent și 

temporar  
 

CP, CA, 

director  

 

oct. 2022 Proces-verbal CP și  

CA  

ROF școală  
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Elaborarea programelor de activitate 
ale compartimentelor  

 

Administrator 
financiar  

Secretar  

oct. 2022 Programele de activitate  
 

Fișa postului  
Legislația în domeniu  

Constituirea CEAC – în cazul în care 
mandatele membrilor au expirat 

director sept. 2022 Documentele doveditoare pentru alegerea 
membrilor Hotărârea CA  

Decizie director  
 

ROF școală  
ROF CEAC  

 

Desemnarea responsabilului CEAC – 

dacă mandatul a expirat 

CA,  

director  

sept. 2022 Hotărârea CA  

Decizie director  
 

ROF CEAC  

 

Desemnarea coordonatorului pentru 

programe și proiecte educative  

CP / CA 

director  

sept. 2022 Hotărârea CA  

Decizie director  

ROF școală 

Desemnarea responsabilului cu 

monitorizarea COVID în școală 

director Dacă este 

cazul 

Proces-verbal CA  

Decizie director 

Decizia emisă 

Desemnarea responsabilului cu 

consilierea cadrelor didactice pentru 

activitatea online 

director Sept. 2022 Decizie director Decizia emisă 

Desemnarea responsabilului cu 
monitorizarea cadrelor didactice pentru 

activitatea online 

director Sept. 2022 Decizie director Decizia emisă 

Proiectarea și realizarea activităților 
extracurriculare și extrașcolare  

 

cadrele 
didactice 

diriginții/respo

nsabilii de 

formațiuni de 
studiu  

calendarul 
activităților  

 

Programul activităților extracurriculare  
Listele cu prezența  

Șite-ul scolii  

fotografii activități  

PS activități extracurriculare  
 

Monitorizarea activității 

extracurriculare și extrașcolare  

 

Monitorizarea 

activității 

extracurricular
e și 

extrașcolare  

grafic de  

control  

fișa de asistență pentru activități extracurriculare  PS activități extracurriculare și 

extrașcolare  

 

Evaluarea activității extracurriculare și 
extrașcolare  

 

director,  
coordonator 

proiecte și 

programe  

grafic de  
control  

raport activitate școală procese-verbale CP  
 

PS activități extracurriculare și 
extrașcolare  

 

Monitorizarea activității online 
desfășurată de cadrele didactice 

Director 
Responsabil 

desemnat 

permanent Fișele de monitorizare PS Organizarea și desfășurarea 
activităților suport pentru învățarea 

online 

Elaborarea organigramei scolii, 

avizarea în CP și aprobarea în CA  

director  

 

sept. 2022 

 

organigrama scolii  

Hotărârea CA  

ROF școală  

ROF CA 
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Organizarea colectivelor de elevi și 
distribuirea rolurilor în clase  

educatori 
învățători,dirig

inți  

sept. 2022 organigrama claselor  
 

ROF școală  
 

Organizarea activităților de orientare 
școlară și profesională  

diriginți clasa 
a  

VIII-a  

semestrial  
 

programul comișiei  
 

program comișie  
 

Desemnarea învățătorilor și diriginților 

de la clase  

director 2 sept. 

2022 

Proces-verbal CP  

Hotărârea CA, Decizie director  
 

ROF școală  

 

Elaborarea orarului școlii  Comisia orar 

și serviciu pe 

școală  

05 sept. 

2022 

Orar școală  

Hotărâre  CA  
 

Realizarea schemei orare și a 

orarului 

Stabilirea componenței formațiunilor 
de studiu  

 

Director 
CA 

2 sept. 
2022 

Formațiunile de studiu  
Listele de înscriere 

avizate de director 
 

ROF școală  
 

Reactualizarea diagramelor spațiilor 

pentru anul școlar 2022 - 2023 

Director 

CA 

7 sept. 

2022 

Diagrama spațiilor 

Semnalizarea spațiilor școlare 

ROF școală  

 

Întocmirea fișei de încadrare a școlii director 

secretar școală  

10 sept. 

2022 

Fișa de încadrare 2022-2023 
 

Decizii I.S.J.  

Decizii interne  

Completarea registrelor de corigență 
după examenele de corigență  

director 
secretarul 

școlii 

1 sept. 
2022 

Registrele matricole completate la zi  ROF școală  
 

Gestionarea corectă a actelor de studii  secretarul 

școlii 

permanent registrul de acte de studii  
 

Regulamentul actelor de studii 

Elaborarea și transmiterea la timp a 

situațiilor către ISJ Suceava și alte 

instituții  

director 

secretar școală 

permanent registru de intrări-ieșiri  
 

Adrese ISJ Suceava 

PS  

 

Completarea cataloagelor școlare 
pentru anul școlar 2022-2023; avizarea 

carnetelor de elev 

educatori,  
învățători, 

diriginți  

sept. 2022 cataloagele școlare  
 

registrele școlare 
baza de date a școlii  

 

Realizarea graficului pentru serviciul 

pe școală pentru cadrele didactice  
 

comisia orar și 

serviciu pe 
școală  

sept. 2022 graficul pentru serviciul pe 

școală decizie director  
 

Orarul scolii  

ROF comisie orar si serviciu scoala 

Constituirea Consiliului Școlar al 

Elevilor  
 

coordonator 

proiecte și 
programe 

educative  

sept. 2022 Lista cu componența CE 

Procese-verbale de la clase și de 
la ședința de constituire CRE 

 

ROF școală  

ROF CSE 
 

Stabilirea programului de audiențe 

pentru director și cadre didactice 

director 10 sept. 

2022 

Program de audiențe PS 
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Realizarea programului de lucru pentru 
ciclul preșcolar, primar și gimnazial  

director 4 sept. 
2022 

Programe afișate 
Programe și grafice de activități unitare și afișate 

Grafice la vedere 

Distribuirea rechizitelor conform 

legislației în vigoare  
 

Comisie 

temporară 
rechizite 

școlare 

sept. 2022 Procese verbale distribuire  
 

Dosarele pentru rechizite conform 

legislației în vigoare 

Stabilirea/alocarea burselor școlare  

 

Comisie burse  

 

sept.- oct. 

2022 
 

PV al ședinței CA  

HCA  
Lista elevi burse  

Raport comisie burse  

PS 
OM 5576/2011 cu OM modificare 

Monitorizarea fenomenului de 

absenteism și stabilirea măsurilor de 

remediere  

secretar,  

învățători și 

diriginți  

lunar Raport  Cataloage școlare 

Instrucțiuni colectare absențe  

 

Monitorizarea absenteismului la 

grădiniță și raportarea către Primărie a 

situației pentru preșcolarii care 
primesc tichete sociale  

Educatoare 

Responsabilul 

de structură 
școlară 

secretar 

lunar Rapoarte privind prezența, către Primărie  

 

Formular prezență de la educatoare  

 

Validarea situației școlare și a notelor 

la purtare sub 7  

CP 12 iun. 

2023 

PV CP  

 

Cataloage școlare  

ROF CP; Rapoarte CC  

Validarea situației școlare după 

examenul de corigență  

 

CP 15 iulie 

2023 

 

 

PV CP  

 

cataloage corigenta  

cataloage școlare  

Registre matricole  

Aprecierea sintetică pentru personalul 

didactic ce solicită depunerea 

dosarului pentru gradație de merit și 
grade didactice 

CP mar. 2023 

sept. 2023 

PV CP  

 

Cerere cadre didactice 

Fișe asistențe 

Metodologia în vigoare 

Actualizarea panourilor de 

afișaj din școală  
 

director lunar panourile de afișaj actualizate procedura specifică 

Arhivarea și păstrarea documentelor 
școlare și oficiale ale școolii 

secretar  
 

permanent  
 

registrul de evidență arhivistică 
 

Nomenclator arhivistic  
 

Realizare procedurilor necesare la 

nivel de școală în funcție de situațiile 

ivite  

CEAC  

 

în funcție 

de situație  

procedurile  

 

Legislația în vigoare  

 

Monitorizarea modului în care cadrele 

didactice implică elevii și părinții în 

demersul educațional de la clasă 

conform obiectivelor din PDI 

director 10 oct 2022 PC CC PDI 
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Semnarea contractelor educaționale 
pentru clasa a V-a, CP și preșcolarii de 

la grupa mică 

 

Diriginți  
învățători 

educatoare  

01 oct. 
2022 

contractele educaționale  
 

ROF și ROI școală  
 

Semnarea parteneriatelor cu CRP, 

UAT Suceava, Parohii ale diverselor 

culte și alte instituții  

director permanent  

 

parteneriate  
 

PDI 

ROF școală  

Asigurarea cadrului instituţional 

pentru calitate în educaţie prin 

proiectarea lecţiilor cu accentul pus 

pe abordarea conţinuturilor 

învăţării din perspectiva 

transcurriculară și dezvoltarea 

personală a elevilor (leadership, 

inteligență emoțională, 

argumentare și dezbatere, 

creativitate etc.) 

director, 
responsabili 

comisii 

metodice și 
catedre pe 

discipline 

corp profesoral 

permanent - calitatea conţinutului proiectului, planului sau schiţei 

didactice 

- activitățile de predare și asistență cu echipe din profesori 

de specializări apropiate 

- creșterea gradului de satisfacție a elevilor și părinților față 

de metodele utilizate în predare-învățare; 

- rezultate școlare bune și foarte bune, procent de 

promovabilitate în creștere și scăderea ratei absenteismului; 

Proiecte, schițe didactice 
Activități de asistență/interasistență, 

mentorat 

Procentul de promovabilitate și rata 
absenteismului 

Analiza diagnostică a rezultatelor 

şcolare pe clase sau ciclu şcolar 

(primar sau gimnazial) 

Director 

Diriginți 

CP, diriginți, 
responsabili 

comisii 

metodice și 

catedre pe 
discipline 

bisemestria

l 

- analize SWOT ale rezultatelor școlare; 

- publicarea pe site-ul școlii a rezultatelor școlare de 

excepție;  

- minim 20 de burse de merit acordate elevilor cu rezultate 
școlare foarte bune; 

- criterii specifice care să încurajeze participarea elevilor la 

viața școlară 

- centralizatoare cu rezultatele 

şcolare la învăţătură pe cicluri de 

învăţământ şi clase; 
- analiza semestrială/anuală a 

activității la nivelul unității școlare; 

- nr. burse acordate și criterii 

specifice  

Dezvoltarea bazei materiale a şcolii 

în vederea susținerii realizării 

efective a TC și CDȘ-urilor 

propuse, în colaborare cu 

partenerii direcți 

diriginți, 

consilier 
educativ 

permanent - desfăşurarea acel puţin 2 programe educaţionale la clasă 

în colaborare/ parteneriat 

- 2 seturi de auxiliare pentru discipline opționale noi 

- fondul de carte îmbunățățit 

- inventarele cu mijloacele de 

învățământ existente 
- fondurile extrabugetare obținute 

în vederea îmbogățirii bazei 

materiale a școlii 

- proiectul de buget realist 

Cunoașterea, formarea şi 

dezvoltarea competenţelor cheie 

specifice profilului absolvenților de 

ciclu preșcolar, primar și 

gimnazial, în spiritul educaţiei 

incluzive şi a valorilor democraţiei 

prin regândirea demersului 

coordonatori 

formațiuni 

școlare, 
director, 

Consiliul de 

Administrație, 

responsabil 

permanent - creșterea mediei notelor obținute la Evaluarea Națională 

cu 1 punct 

- creșterea procentului de promovabilitate a examenului de 

Evaluare Națională cu 10% 

- cuprinderea tuturor absolvenților de clasa a VIII-a într-o 

formă de învățământ liceal sau profesional 

- rapoarte și statistici comparative 

asupra derulării examenelor 

naționale; 
- rata de participare a elevilor la 

exemenele de evaluare națională; 
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educațional, a modalităților 

specifice de organizare a învățării 

și predării, cât și a modalităților 

specifice de evaluare, formarea 

competențelor profesionale ale 

cadrelor didactice necesare pentru 

a realiza o monitorizare/ evaluare 

autentică și îmbunătățirea 

instrumentelor de monitorizare și 

evaluare 

structură 
școlară 

arondată 

- creșterea cu 10% a numărului elevilor din clasele a IV-a 

la care diferența dintre rezultatele testelor finale de clasa a 

IV-a și testele inițiale de clasa a V-a este mai mică de două 

puncte 

-  100% dintre elevii școlii și părinții acestora au fost 

informați cu privire la profilul de formare a absolvenților 

pentru fiecare ciclu școlar 

- afișarea la loc vizibil a profilelor de formare și 

competențelor cheie; 

- monitorizarea cuprinderii 
absolvenților de cl. a VIII-a în 

ciclul școlar superior; 

- 3 pliante cu profilul de formare pe 
cele trei cicluri de școlarizare 

- procese verbale de informare a 

părinților cu privire la profilul de 
formare a absolvenților pentru 

fiecare ciclu școlar; 

 

Asigurarea egalităţii şanselor la 

învăţătură pentru elevii care aparţin 

grupurilor dezavantajate, prin 

asigurarea unei educaţii de calitate 

într-un mediu favorabil învăţării 

 

Director 

Consilier 

școlar 

Îndrumători 
formațiuni 

școlare 

Responsabili 
de caz CES 

 

permanent - consilierea 100% a elevilor și părinților privind 

echivalarea strudiilor; 

-  implicarea 100% a elevilor cu cerinţe educative speciale 

și părinților acestora într-o varietate de activităţi 
individuale, terapeutice, destinate recuperării acestora; 

- actualizarea site-ului şcolii şi a panourilor cu premianţi; 

- minim 5 evidenţieri pe panourile şcolii; 

- sprijinirea şcolarizării tuturor elevilor ai căror părinţi sunt 

la muncă în străinătate și a elevilor care au urmat o formă 

de învățământ în străinătate; 

- dosare de echivalare 

- Foi matricole  

- registru matricol 

- fișe activități 
- activități popularizate pe rețelele 

de socializare și site-ul școlii 

- rapoarte de activitate privind 
activitatea de consiliere a elevilor și 

părinților 

Asigurarea pazei şi siguranţei 

personale a elevilor și a 

funcționalității comisiilor SSM și 

PSI 
- crearea unui climat de siguranţă fizică, 

psihică şi libertate spirituală pentru elevii 

şcolii; 

- avizarea planurilor de pază a celor două 

corpuri de clădire de către organele 

abilitate; 
- iniţierea elevilor în adoptarea unui 

comportament adecvat în situaţii de 

urgenţă prin simulările semestriale şi prin 

orele de dirigenţie în colaborare cu ISU; 

- crearea unui climat de siguranță pentru 

beneficiarii educației. 

director, 

responsabil 

structură 
școlară 

arondată, 

reprezentant 

siguranță 
școlară/SSM/P

SI, 

coordonatori 
formațiuni 

școlare 

permanent - existența planului de pază la cele două corpuri de clădire; 

- existența a două analize de expunere la risc pentru cele 

două corpuri de clădire; 

- efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pe 

activităţi (la fiecare 2 luni); 

- existența instructajelor de protecție a muncii 

pentru activităţi extracurriculare 

- produse ale activității comisiei SSM/ISU (procese verbale, 
situații statistice, analize, proiecte, înregistrări video, 

fotografii, dovezi, activități) 

- note de fundamentare material PSI 

- existența în sălile de clasă,  laboratoare, cabinete etc, a 

planurilor de evacuare în caz de incendiu şi normele 
de comportare în caz de incendiu, 

- procedurile de acces în unitățile școlară sunt actualizate în 

funcție de legislația școlară în vigoare; 

- planul de pază; 

- analize de expunere la risc; 

- procese verbale de instruire a 
elevior pentru derularea orelor de 

educație fizică și sport/folosirea 

laboratoarelor de informatică și 

fizică-chimie; 
- fișe de instruire personală privind 

SSM și PSI completate; 

- produse ale activității comisiei 
SSM/ISU (procese verbale, situații 

statistice, analize, proiecte, 

înregistrări video, fotografii, 
dovezi, activități); 

- note de fundamentare material 

PSI; 

- planuri de evacuare în caz 
de incendiu şi norme de comportare 

în caz de incendiu; 
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- proceduri de acces în  școală; 

Crearea condiţiilor funcționalității 

optime a instituţiei de învăţământ 

pentru asigurarea bunăstării 

elevilor (resurse umane suficiente, 

asistenţă sanitară, dotări 

corespunzătoare privind utilităţile - 

încălzire, iluminat, salubritate, 

supraveghere audio-video) 

- crearea unui mediu școlar confortabil și 

prietenos (confort psiihic, asistenţă 

sanitară, dotări corespunzătoare privind 

utilităţile; 

- amenajarea curților celor două unități 

școlare pentru activitățile educative de tip 
outdoor; 

- menţinerea în incinta şi perimetrul şcolii 

a unui climat de siguranţă, 

a unui ambient propice 

actului educațional; 

- Reorganizarea claselor/ laboratoarelor 

existente din perspectiva conținuturilor, a 

managementului clasei de elevi și în mod 
deosebit a creșterii eficienței activităţii 

şcolare; 

- direcționarea eficientă a resurselor 

financiare și tehnologice adecvate în 

crearea de spații de învățare și servicii 

comune de sprijin; 

- asigurarea serviciilor medicale și de 
consiliere școlară pentru elevi. 

CA 

Administrator 

de patrimoniu 
Asistența 

medicală 

Consilierul 

școlar 

permanent - funcționarea tuturor dotărilor școlii la parametrii optimi; 

- 100% din beneficiarii educației sunt mulțumiți de 

calitatea oferită de mediul școlar; 

- existența și aplicarea chestionarului referitor la calitatea 

mediului școlar; 

- 100% dintre elevi, 80% dintre părinți și 100% din cadrele 

didactice chestionați referitor la calitatea mediului școlar; 

- spațiile verzi ale curților clădirilor școlii sunt bine 
întreținute și adaptate desfășurării activităților de tip 

outdoor; 

-- instruirea a 4 cadre didactice privind acordarea primul 
ajutor; 

- 15% dintre părinți sunt implicați în menţinerea 
curăţeniei, ordinii şi întreţinerii bazei materialea școlii; 

-  75% dintre elevi manifestă grijă față de baza materială a 

școlii; 

- scăderea cu 15% a sumelor alocate pentru reparații 

curente, înlocuire mobilier școlar; 

- tematica orelor educative va cuprinde cel puțin o 

activitate ce vizează aspecte ce ţin de păstrarea bazei 

materiale a şcolii; 

- cel puțin 8 săli de clasă personalizate; 

-80% elevi și profesori entuziaști implicați în viața școlii; 

- 80% părinți mulțumiți de mediul școlar; 

- resursele financiare și tehnologice sunt bine direcționate 

și adecvate spațiilor de învățare și serviciilor comune de 
sprijin; 

- se respectă indicatorii specifici unui mediu școlar 

prietenos/ incluziv; 

- mobilier școlar înnoit, funcțional și adecvat vărstei 

elevilor; 

- chestionarului referitor la calitatea 

mediului școlar; 

-  resursele adecvate şi facilităţile 
existente; 

- tabelele zilnice de prezență ale 

elevilor; 

- acorduri de parteneriat; 
- tematica orelor educative; 

- analize comparative privind 

cheltuieli cu întreținerea și 
înlocuirea mobilierului școlar; 

- chestionare de satisfacție; 

- autorizație de Securitate la 
incendiu; 

- activități de tip outdoor 

desfășurate; 

- standarde ale calității refritoare la 
spațiile școlare; 

- date cu caracter personal 

securizate, ghid DGPR; 
- aviz de securitate la incendiu; 

Reconsiderarea strategiei de 

dezvoltare instituțională și accesul 

public la conținuturile acesteia 

pornind de la documentele de 

diagnoză și prognoză 

- Cultivarea unui sistem de valori şi a eticii 

manageriale bazate pe transparenţă, 

director, 
comisia SCIM, 

responsabil 

comisii/compa
rtimente de 

lucru, echipa 

de 

permanent - toți angajații cunoasc responsabilităţile, responsabilități 
cuprinse în fișele posturilor; 

-  revizuirea anuală a PDI și PM/PO; 

- realizarea diagnozei interne (analiza SWOT) pornind de la 
rapoartele comisiilor metodice şi a comisiilor funcţionale și 

identificarea riscurilor care pot afecta buna desfăşurare a 

activităţi; 

- decizii de numire a comisiilor de 
lucru și SCIM; 

- fișe de post actualizate; 

- responsabilitățile comisiilor de 
lucru, 

- documentele de stategie și 

dezvoltare instituțională; 
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comunicare şi înţelegere, în care atribuţiile 

şi responsabilităţile să fie cunoscute şi 

respectate la fiecare nivel: al conducerii, 

pe arii curriculare, pe domenii de 

probleme, pe discipline, pe clase; 

- Reconsiderarea managementului şcolii 

în vederea formării unui corp profesoral 

calificat, capabil să aplice reforma în 

învăţământ şi care să formeze o echipă; 

- implementarea Sistemul de Control 

Intern Managerial; 

- asigurarea creșterii calității actului 

educațional prin fundamentarea 

procesului decizional pe evidențe și pe 

valoare adaugată; 

- revizuirea documentelor de diagnoză și 

prognoză pe baza evaluării progresului 

elevilor și a îmbunătățirii stării de bine 

pentru toți beneficiarii educației și a 

analizei chestionarelor de evaluare a 

satisfacției beneficiarilor educației; 

- implicarea efectivă a unui număr căt mai 

mare de cadre didactice în procesul de 

autoevaluare instituţională și implicarea 

decizională; 

- responsabilizarea tuturor angajaților 

unității școlare privind calitatea educației 

furnizate către beneficiarii educației; 

elaborare/reviz
uire PDI, CA 

- publicarea pe site-ul școlii a documentelor de strategie și 
dezvoltare instituțională; 

- diseminarea pe site-ul școlii, panourile școlii a exemplelor 

de bună practică din școală; 
- analiza anuală a chestionarelor de evaluare a satisfacției 

beneficiarilor educației;  

- planul de buget respectă prioritățile; 
- publicarea / afişarea raportului annual de analiză până la 

data de 1 nov.; 

- 3 cadre didactice vor urma cursuri de management și 

dezvoltare managerială, încheiate cu obţinerea a cel puţin 
15 credite profesionale, până la sfârşitul fiecărui an şcolar; 

- aplicarea chestionarelor de satisfacţie la cel puţin 70% 

dintre elevi/părinți; 
- prezentarea, în CA/CP a rezultatelor prelucării 

răspunsurilor la chestionarele de satisfacţie aplicate; 

- existența procedurilor operațioanale de monitorizare și 

îmbunătățire a calității și revizia edițiilor precedente 
- număr cadre didactice implicate în procesul de 

autoevaluare instituțională; 

- raportarea în „cadranul calității” de pe paltforma 
calitatearacip.eu a stadiului de realizare a activităților 

anuale de îmbunătățire a calității/evaluare a calității 

- cel puţin o şedinţă comună lunară a Consiliului de 
Administraţie la care să participe cel puțin 1 membru al CL, 

reprezentantul primăriei, 2 reprezentanți ai părinților 

- numărul cadrelor didcatice 
implicate în luarea deciziilor la 

nivelul unității școlare; 

- lista procedurilor SCIM existente 
la nivelul instituției școlare; 

- documentele de prognoză 

revizuite pe baza evalării factorilor 
care pot afecta starea de bine a 

elevului și obținerea rezultatelor 

școlare; 

- analize SWOT actualizate 
semestrial/anual; 

- chestionarelor de evaluare a 

satisfacției beneficiarilor educației 
evaluate anual;  

- rapoartele comisiilor de lucru 

- PDI/PM actualizat anual 

- raporte RAEI pe site-ul școlii 
PV a CP și CA; 

- proceduri CEAC; 

- RAEI 
- lista activităților anuale de 

îmbunătățire a calității/evaluare a 

calității 
- domeniul școlii pe platforma 

calitatearacip.eu; 

- analiza şi a diagnoza activităţii 

desfăşurate în anul şcolar anterior 
este  realizată și popularizată ei în 

rândul angajaților școlii; 

 

IV. 2. CURRICULUM   

 
OBIECTIVE  

 

1. Asigurarea unor programe educaționale bazate pe o învățare activă în care să fie implicați toți beneficiarii și care să satisfacă așteptările acestora și standardele de 

calitate;  

2. Punerea în practică a curriculumului național la nivelul fiecărei comisii metodice și al fiecărei discipline de studiu;  

3. Implementarea noilor programe pentru clasa a VIII-a la toate disciplinele prevăzute în planul cadru; 
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4. Abordarea didactică interdisciplinară și transdisciplinară;  

5. Realizarea unei oferte de CDȘ în funcție de nevoile elevilor și posibilitățile materiale și umane ale școlii;  

6. Realizarea unei evaluări ritmice și obiective a competentelor vizate de curriculum;  

7. Îmbunătățirea demersului didactic asigurând șanse egale tuturor elevilor pentru atingerea standardelor curriculare și pregătirea elevilor de a accede la liceu și școală 

profesională în funcție de posibilitățile intelectuale și de interesele fiecăruia;  

8. Optimizarea activității de predare-învățare-evaluare prin utilizarea instrumentelor TIC. 

 
Activități Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente / resurse 

Elaborarea planificărilor 
calendaristice anuale  

cadrele didactice  25 sept. 2022 planificările  
 

programele școlare în vigoare și planurile 
cadru  

Realizarea proiectării unităților 

de învățare  

 

cadrele didactice  periodic  

 

proiectarea unităților de învățare 

 

planificarea unităților de învățare  

Avizarea documentelor de 

proiectare didactică  

 

Director   

Responsabili de 

comisie 
metodică  

30 sept. 2022 planificările anuale 

și proiectările 

didactice  
 

programele școlare în vigoare  

 

Elaborarea și promovarea 

ofertei educaționale pentru 

anul școlar 2023-2024 

comisia 

curriculum  

 

dec. 2022-

febr.2023 

oferta educațională avizată de CP și aprobată de CA  PS 

Stabilirea și validarea CDȘ 

pentru anul școlar 2023-2024 

 

comisia 

curriculum  

 

febr. 2023 HCA; chestionare aplicate  

PV ședința comisie curriculum,   

Ședințe CP și CA 

PS 

Elaborarea și avizarea 
programelor școlare pentru 
anul școlar 2022-2023 

cadrele didactice  
 

mai-iun. 
2023 

Fișa de avizare a programei școlare  procedura  
 

Administrarea și prelucrarea 

testelor inițiale  
 

Responsabilii de 

comisie 
metodică  

1 octt. 2022 Fișa de analiză a testelor  

 

Procedura specifică  

Asigurarea unei învățări active 

în care să fie implicați elevii și 

părinții  

cadrele didactice  permanent  

 

proiecte de lecții fisa de asistență  

 

PDI  

programe comisii metodice  

Monitorizarea parcurgerii 

ritmice a conținuturilor 

planificate în conformitate cu 

programele școlare  

director,  

Responsabili 

comisie 

metodică, 
CEAC  

permanent  

 

grafic asistențe, fișe de observații la lecție  

 

PS 

Condica de prezență  

 



Școala Gimnazială „Jean Bart” Suceava                                                                               an școlar 2022 - 2023 
                                                                

P a g i n ă  16 | 37 

 

Realizarea programelor 
diferențiate pentru elevii cu 

cerințe educative speciale și 

pentru cei capabili de 
performanță 

cadrele 
didactice, șefii 

de comisie 

metodică 

permanent grafice și programe de pregătire suplimentară Programele comisiilor metodice 

Realizarea și transpunerea în 

practică a programelor de 

pregătire suplimentară pentru 
elevii clasei a VIII a 

prof. LRO și 

Mate 

permanent grafic și programe de pregătire suplimentară programa școlară pentru EVN de la clasa 

a VIII a 

Constituirea 

formațiunilor/grupelor de 
studiu pentru elevii capabili de 

performanță și a celor cu 

cerințe educative speciale 

profesorii de 

specialitate, 
învățători 

25 sept 2022 lista cu elevii selectați programele comisiilor metodice 

Dezbateri, în cadrul comisiilor 
metodice, cu privire la 

realizarea inter și trans 

disciplinarității în cadrul orelor 
de curs  

Responsabilii de 
comisie 

metodică  

pe parcursul 
anului școlar  

PV ale ședințelor comisiilor metodice  
 

Proiecte didactice, fise de lucru, schițe de 
lecție  

 

Monitorizarea activităților de 

pregătire cu elevii cu cerințe 

educative speciale sau a celor 
capabili de performanță 

Responsabilii  

comisiilor 

metodice; 
CEAC 

permanent fișe de monitorizare programele comisiilor 

Prezentarea periodică a 

concluziilor despre asistențele 

la oră și prezentarea 
exemplelor de bună practică 

Director 

 Responsabilii  

comisiilor 
metodice  

semestrial informări în CP și CA PS 

Utilizarea optimă a resurselor 

materiale existente în școli: 
calculatoare, videoproiectoare 

ș.a. 

director,  

Responsabili 
comisii 

metodice  

permanent fișe de observație la lecție Proiecte didactice  

 

Monitorizarea activităților de 

pregătire cu elevii cu cerințe 
educative speciale sau a celor 

capabili de performanță  

Responsabili 

comisie 
metodică,  

CEAC  

permanent  

 

fișe de monitorizare  

 

programele comisiilor  

 

Evaluarea ritmică și 

sistematică a elevilor folosind 
o gamă cât mai variată de 

instrumente evaluative care să 

Cadrele 

didactice 

permanent Cataloagele școlare 

Portofolii elevi și cadre didactice 

PS 

PDI 
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permită o evaluare realistă, 
obiectivă și centrată pe elev 

Evaluarea stadiului și 

ritmicității notării elevilor 
folosind o gamă cât mai 

variată de instrumente 

evaluative care să permită o 

evaluare realistă, obiectivă și 
centrată pe elev  

 

Director 

Responsabili de 
comisii 

metodice 

CEAC 

Cadrele 
didactice  

lunar Cataloagele școlare 

Informări în CP și CA 
Portofolii elevi și cadre didactice 

PS 

Organizarea și desfășurarea 
simulării EVN VII-VIII  

director Calendarul 
ME/ISJ 

Dosarul simulării Metodologia privind Evaluarea Națională 

Organizarea și desfășurarea 

Evaluării Naționale II, IV, VI  

director Calendar ME Dosarul EVN Metodologia privind Evaluarea Națională 

Organizarea și desfășurarea 
EVN – VIII 

 

director Calendar ME Dosarul EVN Metodologia privind Evaluarea Națională 

Folosirea platformelor de 

predare-învățare-evaluare on-
line în mod sincron și asincron 

Cadrele 

didactice  

săptămânal Platforme de învățare online PDI 

Adaptarea curriculum-ului 

naţional şi al C.D.Ş la 

cerinţele învăţării activ-

participative centrate pe 

elev în concordanţă cu 

cerinţele de dezvoltare 

personală ale elevilor și 

promovarea învățării 

sociale și emoționale la toate 

activitățile de învățare; 

Cadrele 

didactice 

Comisia pentru 
curriculum 

Permanent 

Calendare 

ME 

- 30 % din ore se vor desfăşura folosind metode activ 

– participative şi alternative 

- implementarea documentelor de politică 

educaţională este promovată în planul managerial al 

comisiilor de lucru; 

- analiza gradului de satisfacție a părinților conform 

chestionarelor de satisfacție aplicate; 

- a crescut interesul elevilor pentru ore, măsurat în 
rezultate școlare bune și foarte bune, procent de 

promovabilitate în creștere și scăderea ratei 

absenteismului; 

- minim un elev pe fiecare nivel de clasă premiați la și 

concursurile școlare județene și național; 

- minim doi elevi calificați la etapa județeană a 

olimpiadelor școlare; 

- existența în portofoliul comisiei de 

curriculum a documentelor de politică 

educaţională elaborate extern şi 
intern(ME, ISJ, școală); 

- toate cadrele didactice au realizat 
proiectarea demersului didactic în 

conformitate cu documentele de politică 

educaţională; 

- analize și rapoarte semestriale/anuale 

- statistici 

- baza de date SIIIR 

- rezultate bune şi foarte bune la 
evaluarea națională și medii ridicate de 

admiterea în liceu; 

- centralizatoare concursuri școlare; 

-rapoarte derulare examene naționale; 

Realizarea lecţiilor folosind 

mijloacele media şi 

îndrumarea elevilor pentru 

director, 
responsabili 

comisii 

permanent - 25 % din lecţiile de la gimnaziu,10% din cele de la 
clasele primare și 5% din cele de la ciclul preșcolar se 

vor desfăşura folosind mijloacele media; 

Lecții derulate 

Fișe de asistențe, interasistențe 
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folosirea  mijloacelor media 

în pregătirea portofoliilor 

metodice și 
catedre pe 

discipline 

- utilizarea TIC în transmiterea informaţiilor la cel 
puţin 5 discipline săptămânal; 

Implementarea curriculum-

ului şcolar, prin 

parcurgerea integrală a 

programei TC şi a C.D.Ș. 

utilizând cele mai eficiente 

mijloace şi metode, moderne 

și alternative, pentru 

stimularea interesului 

elevilor prin creşterea 

eficienţei actului didactic 

Cadrele 
didactice 

Comisie 

Curriculum 

permanent - 100% disciplinele din CDŞ-uri să fie alese funcţie de 
opţiunile elevilor şi părinţilor; 

- existența unei oferte educaționale de tip CDȘ 

diversificată; 

- existența anuală a analizei de nevoi CDȘ 

- resursele materiale existente pentru realizarea CDȘ 

- oferta CDȘ diversificată 

- analiza de nevoi anuală a CDȘ 

Personalizarea și creșterea 

calității procesului 

instructiv-educativ din 

perspectiva educației 

incluzive, a tehnicilor de 

învățare interactivă și de 

management al clasei 

precum și oferirea de 

programe de remediere/de 

sprijin individualizat; 

Tot personalul 
unității de 

învățământ 

permanent - minim 80% din chestionarele aplicate beneficiarilor 
privind calitatea educației reflectă că activitățile 

didactice sunt concepute personalizat și promovează 

educația incluzivă, atractivă și de calitate: 

- proiecte de activități/lecții respectă relaţiile 

corespunzătoare dintre curriculum, conţinuturile de 

disciplină şi abordările didactice;  

- numărul de cadre didactice debutante care au 

beneficiat de servicii de consiliere prin mentorat la 

nivelul unității școlare; 

- raportul mentorului consemnează realizarea în 

proporţie de cel puţin 80% a obiectivelor stabilitate 

iniţial, de comun acord cu profesorul debutant; 

- existența centalizatorului la nivelul școlii a elevilor 

care necesită planuri individualizate de învățare; 

- prezenţa la fiecare oră din programul de pregătire 

suplimentară/remediere a cel puţin 80% dintre elevii 

identificaţi cu absenteism școlar;  

- creşterea cu 10% a numărului de premii obţinute, 

faţă de anul şcolar anterior; 

- toţi elevii incluşi în programul remedial participă la 
program, dovadă fiind tabelele de prezenţă şi 

portofoliile elevilor; 

- cel puţin 50% dintre elevii aflaţi în risc de 
absenteism/ abandon şcolar își îmbunătățesc frecvența 

și rezultatele școlare; 

- proiecte de activități/lecții 

- fișe de observare a lecției/interasistență; 

- numărul de cadre didactice debutante ce 
necesită mentorat 

- rapoarte de mentorat; 

- grafice de pregătire suplimentară; 

- statistici comparative privind acordarea 

de premii pe clase; 

- centralizarea la nivelul unității școlare a 

elevilor cu potențiale 

performanţe/potenţiale problem școlare; 

- centarlizare a formării cadrelor 

didactive pe tema incluziunii școlare; 

- fișe CES pentru personalizarea 
activității didactice;  

- PIP adaptat nevoilor şi stilului de 
învăţare al fiecărui elev aflat în situație 

de risc/abandon școlar; 

- planul anual de măsuri/strategii privind 
reducerea fenomenului absenteismului și 

părăsirii timpurii a școlii; 

- rapoartele semestriale și anuale ale 

activității educative pe clasă/unitate 
școlară; 

- documentele specific ale sesiunile 

special de încheiere a situației școlare; 
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- existența corespondenţei dintre rezultatele învăţării 
şi descriptorii de performanță; 

- 40% dintre cadrele didactice participă la cel puţin un 
curs de formare pe tema educației incluzive; 

- fiecare cadru didactic implicat are un PIP adaptat 

nevoilor şi stilului de învăţare al fiecărui elev aflat în 
situație de risc/abandon școlar; 

- fiecare cadru didactic folosește recomandările din 

fișele CES în ceea ce privește personalizarea 
activității didactice;  

- 30% dintre cadrele didactice participă la cel puţin un 

program de formare derulat la nivelul școlii privind 
învățarea interactivă și educația incluzivă; 

- derularea activităților prevăzute în planul anual de 

măsuri/strategii privind reducerea fenomenului 
absenteismului și părăsirii timpurii a școlii; 

- o activitate lunară/clasă pentru petrecerea timpului 

liber; 

- fiecare preșcolar/elev cu risc este integrat într-un grup 
peer to peer; 

- grupurile peer to peer; 
- calendarul activităților educative; 

- centralizatorul privind participarea 

elevilor la concursurilor școlare/ 
examenelor naționale și rezultatele 

obținute; 

 

Inițierea și implementarea 

derularea de proiecte pe 

tema disciplinei școlare, a 

reducerii violenței în mediul 

școlar și social 

 

comisia de 

disciplină a 
elevilor, 

director, 

consilier școlar, 

coordonatori 
formațiuni 

școlare, 

coordonator de 
proiecte şi 

programe 

educative, 
director, 

coordonator de 

structură școlară 

permanent - scăderea cu 10% a abaterilor disiplinare în rândul 

elevilor; 
- minim 1 activitate/semestru de combatere a 

fenomenului de violență și hărțuire (bullying) la 

nivelul fiecărei formațiuni școlare; 

- realizarea și promovarea unor pliante, materiale 
informative pentru elevi, cadre didactice și părinți, 

materiale privind fenomenul violenței 

- numărul de proiecte derulate în parteneriat cu 
instituții abilitate privind combaterea fenomenului de 

violență și hărțuire (bullying) 

- cel puţin 3 activităţi pentru prevenirea consumului de 
droguri şi delicvenţei juvenile, violenţei 

- semestrial, 45% din numărul elevilor vor participa la 

cel puţin 2 activităţi ecologice 

- cel puţin 2 activităţi umanitare cu Centrele de 
plasament pentru copii şi Direcţia de protecţie socială 

în fiecare semestru 

- procese verbale a ședințelor de consiliere 

a părinților și elevilor; 
- informările în scris către părinți privind 

comportamentul și abaterile disciplinare; 

- centralizatorul privind elevii cu abateri 

disciplinare; 
- portofoliul comisiei de prevenire a 

violenței; 

- număr elevi consiliați; 
- tematici adecvate colectivului clasei și 

vîrstei elevilor pentru orele de consiliere 

și orientare; 
- pliante, materiale informative privind 

combaterea fenomenului de violență și 

hărțuire (bullying); 

- articole ce promovează activitatea 
şcolară şi extraşcolară. 
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- cel puțin o activitate de educație juridică la clasele 
VII-VIII 

- apariţia semestrială în presa locală a cel puţin 1 

articol ce promovează activitatea şcolară şi 
extraşcolară 

Derularea de activități 

didactice în care cadrele 

didactice profesori să 

exerseze tehnicile de învățare 

activă şi interactivă pentru 

creşterea atractivităţii orelor 

de curs 

Comisie 

curriculum, 

director, cadre 
didactice 

permanent - fiecare cadru didactic va exersa tehnicile de învățare 

activă şi interactivă la 80% din activitățile didactice; 

- cel puțin 2 grupuri peer to peer la nivelul fiecărui 
colectiv de elevi; 

- creșterea cu 0,5 puncte a mediei claselor și cu 5% a 

calificativelor de B și FB; 
- 85% din preșcolari se adaptează vieții școlare ca 

urmare a abilităților de comunicare, gândire și 

creativtate pe care le dovedesc; 
- cel puțin 60% din cadrele didactice au urmat un curs 

de formarea continuă a cadrelor didactice din 

perspectiva școlii incluzive și a prevenirii 

absenteismului și a părăsirii timpurii a școlii 
- 80% dintre beneficiarii educației sunt mulțumiți de 

calitatea actului educațional 

- activități didactice care au crescut 

atractivitatea orelor de curs;  

- chestionare de evaluare a satidfacției 
beneficiarilor educației; 

- centralizatoare fișe de formare continuă 

a personalului didactic; 

 

IV.3. RESURSE UMANE  

 
OBIECTIVE  

 

1. Menținerea unui management privind resursele umane care să asigurarea cel puțin menținerea calității demersului didactic actual;  
2. Conștientizare cadrelor didactice privind dezvoltarea carierei didactice și etapele acesteia;  

3. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare individuale și cele ale organizației;  

4. Rezolvarea contestațiilor la nivelul unității de învățământ în conformitate cu legislația în vigoare; 
5. Asigurarea sănătății și securității la locul de muncă. 

 
Activități Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente / resurse 

Reactualizarea fișei postului pentru 
personalul didactic și didactic auxiliar și 

asumarea acesteia de către angajați  

director  
 

10 sept. 2022 fisele postului actualizate și aprobate în CA  
 

Codul Muncii  
Contractul colectiv de munca  

ROF și ROI școală  

Reactualizarea fișei postului personalului 
nedidactic  

director  
administrator de 

patrimoniu 

15 ian. 2023 fisele postului actualizate și aprobate în CA  Codul Muncii  
Contractul colectiv de munca  

ROF și ROI școală  
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Asigurarea sănătății și securității în muncă 
pentru tot personalul 

director,  
responsabil 

comisie SSM și 

situații de 
urgență  

calendarul  
SSM  

 

carnetele de instructaj fisele de aptitudini 
semnalizarea pentru evacuare  

instrucțiunile de lucru  

Planul de prevenire și protective 
în domeniul SSM  

Graficul de activități pentru 

protective împotriva incendiilor  
Tematica instruirii SSM  

Tematica instruirii pentru situații 

de urgență  

Aprobarea strategiei de dezvoltare și 
formare continuă  a personalului școlii 

CA 11 oct. 2022 Proces-verbal al ședinței CA ROF școală 
ședință CA 

Monitorizarea frecvenței elevilor în vederea 

diminuării absenteismului și PTȘ (părăsirii 
timpurii a școlii)și înregistrarea strictă a 

absențelor  

director,  

diriginți  
responsabil 

comisie 

frecvență  

permanent  

 

cataloage, graficul absentelor la nivelul fiecărei 

clase  
 

ROF școală  

ședința CP și CA  
analiza comișii metodice și 

comisia pentru urmărirea 

școlarizării, monitorizarea 

frecventei și a notarii ritmice a 
elevilor  

Monitorizarea elevilor aflați în risc de PTȘ:  

- Elevi cu CES  
- elevi aparținând grupurilor vulnerabile  

director,  

diriginți,  
profesor  

itinerant/de  

sprijin  

permanent  

 

cataloage  

Proces verbal al ședințelor comisiilor metodice, 
CP și CA  

analiza comisiilor metodice și a 

comisiei pentru urmărirea 
școlarizării, monitorizarea 

frecventei și a notării ritmice a 

elevilor  

Prezentare metodologiei privind obținerea 
definitivatului și a gradelor didactice  

 

responsabil 
comisie formare 

continuă  

05 oct. 2022 Proces-verbal al ședinței CP  
Informare grup whatsapp, email, Registrul de 

corespondență 
 

PS  
Metodologiile în vigoare  

Reactualizarea bazei de date privind 

formarea continuă  

responsabil 

comisie  
formare 

continuă, 

secretar  

oct. 2022 baza de date 

modele unice de raportare anuală a 
formării continue  

 

dosarele personale ale cadrelor 

didactice  
 

Organizarea activităților la nivelul 

comisiilor metodice  

 

Responsabili 

comisie 

metodică  

calendarul 

activităților  

 

Procesele-verbale al comisiilor metodice  

lista cu responsabilități  

Programele comisiilor metodice  

 

Monitorizarea activității comisiilor 
metodice  

Director, CEAC  lunar  fișa de monitorizare  ROF CEAC  

Monitorizarea aplicării standardelor de 

evaluare și a criteriilor de notare  

director  

CEAC  

permanent  

 

fișa de monitorizare  

 

graficul de control al directorului  

programul CEAC  

Constituirea și valorificarea portofoliului 
profesional ca instrument de evaluare și 

dezvoltare personală  

cadrele didactice  30 sept 2022  
 

portofoliile personale  
 

strategia de formare continuă  
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Responsabilii de 
comisie 

metodică  

Participarea cadrelor didactice la activitățile 
metodice ale cercurilor pedagogie  

 

cadrele didactice  
 

conform  
calendarului 

ISJ SV 

fișa personală de prezență la activități  
 

calendarul activității metodice al 
ISJ SV  

 

Participarea cadrelor didactice la 

conferințe, seminarii, simpozioane locale, 
zonale, județene, naționale, internaționale  

cadrele didactice  

 

calendarul 

fiecărei 
activități  

diplome, adeverințe  

 

calendarul activităților  

 

Stabilirea, valorificarea și publicarea unor 

teme de cercetare colective sau individuale 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

15 iunie 

2023 

Articole, cărți cu ISSN sau ISBN Publicații diverse 

Evaluarea impactului activităților de 

formare continuă a cadrelor didactice 

asupra activității de la clasă  

director  

 

anual  

 

Raport privind calitatea activității  

educative în școală RAEI  

strategia de formare continuă 

 

Prezentarea Metodologiei privind 
mobilitatea personalului didactic  

director  
 

15 dec. 2022 Proces-verbal ședința  
CP  

Metodologia privind mobilitatea 
personalului didactic  

Aplicarea Metodologiei privind mobilitatea 

personalului didactic  

director  

 

conform 

calendarului 

documentele necesare dosar  

 

Metodologia privind mobilitatea  

 

Prezentarea și respectarea Codului de etică 

și ROI de către toți angajații școlii și 

semnarea luării la cunoștință 

Responsabil 

comisie etică  

cadrele didactice  

permanent  

 

absenta reclamațiilor  

 

Codul de etică 

ROI  

 

Elaborarea fișei de evaluare pentru 
personalul didactic și didactic auxiliar și 

aprobarea acestora în CA  

director  
 

02 sept. 2022 fisa de evaluare  
HCA  

Fișele posturilor  
OM 6143/2011 

ORDIN Nr. 4247/2020 din 13 mai 

2020  

Elaborarea fișei de evaluare pentru 
personalul nedidactic și aprobarea ei în CA  

director  
 

15 ian. 2023 fișa de evaluare  
HCA  

Fișa postului  
OM 3860/2011  

Acordarea calificativelor anuale pentru 

personalul didactic și didactic auxiliar  

CA  

 

3-10. sept. 

2022 

fișele de evaluare  

HCA  

OM 4613/2012  

 

Acordarea calificativelor anuale pentru 
personalul nedidactic  

director, CA  
 

14 ian. 2023 fișele de evaluare  
HCA  

OM 3860/2011  
 

Rezolvarea contestațiilor și petițiilor 

conform legislației în vigoare 

director permanent Răspunsul către petenți PS 

Stabilirea perioadei pentru concediile de 
odihnă  

CA  oct. 2022 Planificarea  
concediilor de odihnă  

HCA  

cereri concedii  
PS SCIM 

Elaborarea graficului privind alarmarea în 
caz de incendiu 

director 1 sept. 2022 grafic alarmare și evacuare  Procedura specifică 
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Selectarea elevilor capabili de 

performanţă și participarea elevilor la 

concursurile şcolare, competiţii şi 

concursuri sportive, olimpiade etc. 

Responsabili 
subcomisii 

curriculum 

diriginți,  
directorprofesori 

îndrumători 

Noiembrie 
2022 

- pentru fiecare disciplină să fie selectaţi minim 

2 elevi capabili de performanţă; 

- obţinerea a cel puţin 5 premii şi menţiuni la 

fazele judeţene ale olimpiadelor; 

- cel puţin 20 de participări la toate concursurile, 

competiţiile şi olimpiadele şcolare; 

- calendarul concursurilor școlare; 

- centralizatorul pe clase/unitate școlară a 

partivcipării/rezultatelor la concursurile școlare 

- lista elevilor capabili de 
performanță pe discipline școlare 

Consilierea și orientarea școlară pentru 

toți copii care urmează să intre într-un 

alt ciclu școlar și monitorizarea traseului 

profesional, a inserției socio-profesionale 

a tuturor elevilor şi absolvenţilor 

Diriginți cl. VII-
VIII 

Consilier 

educativ 
Comisia de 

promovare a 

imaginii școlii 
Diriginți cl. VII-

VIII 

Consilier 

educativ 

bisemestrial - asigurarea accesului la studii şi la orientarea 

spre ocuparea unui loc în liceul/colegiul potrivit 

pentru 100% din elevii şi absolvenţii din anul 

școlar curent 

- graficele anuale ale activităților 

de consiliere a elevilor; 

- planificările orelor de consiliere 

și orientare a elevilor și a orelor 

de consiliere a părinților; 

- graficul ședințelor de consiliere 

a elevilor de cl. a VIII-a oferite 

de consilierul școlar; 

- acorduri de parteneriat 

încheiate; 

februarie-

iunie 2023 

- realizarea parteneriatelor cu liceele și colegiile 

sucevene în vederea prezentării ofertei pentru 

viitorii absolvenţi de clasa a VIII-a; 

- 100% din elevii clasei a VIII-a vor participa la 

ziua porţilor deschise a liceelor şi la târgurile 

educaţionale 

Monitorizarea proiectului „Trec la 

gimnaziu” (clasele IV-V) și a programului 

„Merg la școală” (grupa mare- cl CP-IV), 
organizarea „Zilei porţilor deschise” pentru 

părinţii şi copiii care se vor înscrie la 

grădiniță/clasa pregătitoare 

Responsabil 

structură 

arondată 
Învățători cl. II-

IV 

Diriginți cl. VII-

VIII 
Director  

Fabruarie – 

iunie 2023 

- 95% dintre absolvenții învățământului primar 

se regăsesc înscriși la învăământul gimnazial; 

- realizarea 100% a planului de școlarizare 

propus 

- creșterea cu 5% a numărului de elevi incluși 
în învățământul preșcolar, primar și gimnazial; 

- Realizarea 100% a planului de școlarizare 
propus; 

-  realizarea activităţilor din cadrul proiectului 

„Zilele porților deschise” 

- Participarea unui număr de cel puțin 150 de 
persoane din comunitatea locală la „Zilele 

porţilor deschise” 

- Participarea a cel puţin 150 de vizitatori 
- Punerea la dispoziţia vizitatorilor a cel puţin 

150 de pliante ce prezintă oferta educaţională a 

grădiniţei/școlii 

- realizarea unui 

material/pliant/afiș de promovare 

a învățământului gimnazial 

/primar la unitatea noastră 

școlară; 

- nr. elevi înscriși la început de 
ciclu școlar 

- fișe activități 
- activități popularizate pe 

rețelele de socializare și site-ul 

școlii 
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- Apariţia în presa locală a cel puţin unui articol 
în perioada aprilie - mai 

- Cel puţin 150 de like-uri pe pagina de 

Facebook a şcolii 
- Cel puţin 150 vizitatori pe site-ul şcolii 

- realizarea 100% a planului de școlarizare 

propus 
- creșterea cu 15% a numărului elevilor care 

termină ciclul preșcolar la GPN Neghiniță și 

care se regăsesc înscriși la clasa pregătitoare 

Centrarea activității cadrelor didactice 

pe consiliere şi orientarea școlară/socio-

profesională în vederea credibilizării 

învăţământului gimnnazial, liceal, 

tehnic şi profesional 

director, 
responsabil 

structură 

școlară, 
coordonatorii de 

formațiuni 

școlare care 

finalizează un 
ciclu școlar, 

consilier 

educativ, 
consilier școlar 

permanent - minim 4 teme de OSP la clasa a VIII-a și 2 
teme OSP la clasa a VII-a;   

- la toți elevii cl. VII-VIII sunt aplicate 

chestionarelor de evaluare a abilităților 
cognitive, non-cognitive, intereselor vocaționale 

și a valorile legate de muncă; 

- minim 2 lectorate cu părinții pe tema 

importanței consilierii şi orientării socio-
profesionale a elevilor la cl. a VII-a și minim 2 

la cl. a VIII-a; 

- rețeaua școlară la nivelul municipiului Suceava 
și a județului Suceava este pusă la dispoziția 

beneficiarilor educației în format fizic și 

electronic; 

-  cel mult pănă la sfârșitul lunii aprilie 80% din 
elevii clasei a VIII-a știu ce traseu educațional 

vor urma; 

- 100% din absolvenți cl. a VIII-a au convingeri 
clare privind cariera și fac alegeri corecte ale 

traseului educațional în funcție de abilitățile și 

competențele pe care le dețin; 
- cel puțin o întâlnire publică/ semestru cu elevii 

cl. VII-VIII pentru promovarea reuşitele şcolare 

şi extraşcolare ale elevilor școlii și a unor 

personalități locale; 
- creșterea motivației și încrederii în forțele 

proprii; 

- minim 6 acțiuni comune grădiniță-școală cu 
preșcolarii/elevii și 2 acțiuni cu părinții; 

- raportul admiterii la liceu și școli 
profesionale din anul școlar 

anterior; 

- chestionarelor de evaluare a 
abilităților cognitive, non-

cognitive, intereselor vocaționale 

și a valorile legate de muncă; 

- listelor cu opțiunile orientative 
ale elevilor de clasa a VIII-a; 

- rețeaua școlară la nivelul 

municipiului Suceava și a 
județului Suceava; 

- număr de acțiuni comune 

grădiniță-școală cu 

preșcolarii/elevii /părinții; 
- activități de consiliere, discuții 

informale individuale, periodice; 

- activități comune (părinți- copii- 
educatoare-învățători), activități 

de consiliere, discuții informale 

individuale, periodice sau zilnice, 
dacă este necesar, prin analiza 

portofoliului individual al 

copilului, prin analiza agendei de 

comunicare cu părinții, prin 
scrisori tematice, prin intermediul 

copiilor care vor duce acasă 

produsele activităților școlare; 
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- minim 6 acțiuni comune cl.IV-V cu elevii și 2 
acțiuni cu părinții; 

Realizarea stabilității cadrelor didactice 

și realizarea unei oferte educaționale 

care să asigure planurile de școlarizare 

propuse prin optimizarea procesului 

instructive-educativ 

 

responsabilul 

comisiei de 
formare 

continua, 

cadrele didactice 

implicate, 
directorul, 

Consiliul de 

Administraţie 
Consiliul Local, 

echipa 

managerială, 
îndrumătorii de 

formațiuni 

școlare 

permanent - inscrierea unui număr de minim 13 cadre 

didactice la programele de formare cu credite; 
- cuprinderea în bugetul şcolii a fondurilor 

necesare pentru cursuri de formare şi de 

perfecţionare a unui număr de 13 cadre 

didactice; 
-13 cadre didactice au absolvit minim un curs de 

formare; 

- portofolii ale cursurilor de formare absolvite; 
- fișe de dezvoltarea profesională pentru toate 

cadrele didactice; 

- realizarea planului de școlarizare prognozat 
pentru toate nivelurile de învățământ: preșcolar, 

primar, gimnazial 

- postarea ofertei educaționale pe site-ul școlii; 

- portofoliile îndrumătorilor de formațiuni 
școlare conțin grafice de progres pentru fiecare 

preșcolar/elev; 

- la nivelul fiecărei comisii de lucru există o 
evaluarea factorilor de risc de la nivelul 

comunității; 

- numărul de publicaţii şi lucrări prezentate la 

simpozioane şi sesiuni de comunicări în 
domeniul didacticii specialităţii; 

- Creşterea procetului de promovabilitate a 

elevilor 
- Îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură  

- Reducerea absenteismului și eliminarea 

abandonului școlar 
- Îmbunătățirea rezultatelor la evaluarea curentă, 

precum și la la evaluările sumative și examenele 

naționale 

- acordarea calificativelor conform fişelor de 
evaluare şi a activităţii instructiveducative; 

ştiinţifice şi psihopedagogice avută de evaluator 

pe parcursul anului şcolar;  

- planuri de buget rcare să 

prevadî fonduri pentru formarea 
continuă a personalului; 

- aprobarea în CA a listei 

programelor de formare propuse 
pentru finanţare în anul şcolar şi a 

beneficiarilor acestora; 

- centralizarea situației acumulării 
de credite profesionale 

transferabile pe cincinale pentru 

toate cadrele didactice; 

- baza de date privind situaţia 
formării continue a personalului 

didactic; 

- plan de școlarizare prognozat 
realizat; 

- oferta educațională a școlii; 

- statistici și analize 

semestriale/anuale ale activității 
unității; 

- fișe de post actualizate pentru 

toate categoriile de personal; 
- fișe de evaluare a activității 

anuale actualizate cu indicatori de 

performanță adaptați unității 
școlare; 

- Rezultatele obţinute de elevi la 

concursuri şi olimpiade şcolare 

- fișe de observare a activităților 
pentru formatul fizic și online; 

actualizate; 

- obţinerea anuală de gradaţii de 
merit de către angajaţii şcolii 
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- numărul mic (spre zero) a contestaţiilor 
evaluaţilor; 

- desfăşurarea optimă a procesului de 

învăţământ, a examenelor naţionale şi a 
olimpiadelor şcolare. 

 

IV. 4. RESURSE MATERIALE  

 

OBIECTIVE  

 

1. Fundamentarea, angajarea, ordonanțarea, lichidarea și execuția bugetului conform prevederilor legale în vigoare;  

2. Asigurarea condițiilor igienico - sanitare conform legislației în vigoare;  

3. Gestionarea eficientă a resurselor financiare și materiale;  

4. Păstrarea, întreținerea și înnoirea bazei materiale a școlii;  

5. Stabilirea și respectarea priorităților în vederea repartizării fondurilor, a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar achiziționate;  

6. Îmbunătățirea activităților de obținere a fundurilor extrabugetare.  

 
Activități Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente / resurse 

Elaborarea proiectului de buget al școlii – 

prioritizarea asigurării resurselor pentru crearea 

claselor mobile și asigurarea confortului 

educațional al elevilor 

Director,  

Administrato

r financiar  

Dec. 2022 Proiectul de buget  
 

Referatele de necesitate al 

compartimentelor și 

comisiilor  

din școală  
PS privind bugetul  

Elaborarea proiectului Planului anual de achiziții 

publice - prioritizarea asigurării resurselor 
pentru crearea claselor mobile și asigurarea 

confortului educațional al elevilor  

Director,  

Administrato
r financiar 

Administrato

r de 

patrimoniu 

Ian. 2023 Proiectul Planului Anual de 

Achiziții Publice  
 

Referatele de necesitate ale 

compartimentelor și 
comisiilor  

PS  

 

Aprobarea proiectului bugetului de venituri și 

cheltuieli al școlii  

 

CA Ian. 2023 HCA aprobare 

buget  
 

PS buget  

 

Aprobarea Proiectului planului anual de achiziții 

publice  

 

CA Ian. 2023 HCA aprobare 

plan anual de 

achiziții publice  
 

PS 

proiectul planului anual de 

achiziții publice  
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Asigurarea încadrării în prevederile bugetare 
aprobate 

directorul  
Administrato

r financiar 

Ian. 2023 evidente 
contabile  

 

fisa postului Administrator  
financiar  

Codul fiscal  

Legislația în vigoare  

Respectarea planului anual de achiziții publice  

 

director  

Administrato

r financiar  

permanent dosarele achizițiilor  
 

PS 

Folosirea SEAP pentru realizarea achizițiilor  

 

director  

Administrato

r financiar  

permanent rapoartele de pe SEAP  

 

legislația în vigoare  

 

Monitorizarea activității financiar-contabile  director  

 

lunar raport monitorizare  

 

graficul control director  

Asigurarea manualelor școlare  
 

director, 
responsabil 

manuale 

școlare  
 

9 sept. 
2022 

comanda de manual  
procese-verbale acordare manuale  

 

stocul de manuale din  
biblioteca  

gradul de acoperire a 

comenzii de manuale de către 
depozitul de carte de pe 

lângă ISJ Suceava 

Monitorizarea utilizării manualelor  

 

Responsabil 

bibliotecă/ma
nuale școlare 

semestrial  

 

fisa de monitorizare  

 

Programul responsabilului 

bibliotecii/manuale școlare 
 

Derularea programului potrivit OUG 62/2002 Responsabilii 

pentru 

fiecare ciclu 
de 

învățământ 

Zilnic Avize 

Declarații de conformitate 

NIR-uri 

decizia internă 

OUG 62/2002 

Monitorizarea periodică a stării spațiilor școlare  
 

director  
Administrato

r de 

patrimoniu 

CA 

săptămânal  
 

procesele-verbale ale profesorilor de serviciu  
 

graficul de control al 
directorului  

 

Verificarea și înlocuirea kit-urilor din cutiile de 

prim ajutor local A și grădiniță 

director, 

administrator 

de 

patrimoniu 

9 sept 2022 Dotarea spațiilor școlare cu kit-uri din cutia de prim 

ajutor  

PDI  

Plan măsuri îmbunătățire 

calitate 2020-2021 

Realizarea inventarierii anuale  

 

comisia de  

inventariere 

și casare  

dec. 2022 inventarele pe 2020  

 

Legislația în vigoare 

OMF 2861/2009   
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Monitorizarea modului de realizare a 
inventarului  

director  
 

dec. 2022 Nota de serviciu  
 

Legislația în vigoare  
OMF 2861/2009 

Instruirea periodică a elevilor privind 

conservarea patrimoniului 

Diriginți 

învățători  

semestrial  

 

procese-verbale instructaj  

 

ROF și ROI școală  

 

Repararea mobilierului și a mijloacelor de 
învățământ 

administrator 
de 

patrimoniu 

Periodic programul anual de întreținere a 
mobilierului/mijloacelor de învățământ 

ROF și ROI școală  
 

Igienizarea și amenajarea spațiilor de învățământ administrator 
de 

patrimoniu 

zilnic Programul anual de igienizare  
PV de dezinsecție  

Contract cu firma de dezinsecție Contract firmă 

salubritate  

Bugetul școlii  
 

Repararea mobilierului și a mijloacelor de 
învățământ 

Administrato
r de 

patrimoniu 

periodic Programul anual de întreținere a mobilierului/ 
mijloacelor de învățământ 

ROF și ROI școală 

Evaluarea utilizării resurselor financiare director anual execuția bugetară anuală  
 

PS 

Facilitarea acordării mijloacelor de susținere 

materială a școlarității prin programele de 

sprijin financiar de către autoritățile 

locale/ONG-ri/ asociații umanitare: tichete 

sociale, rechizite școlare, programul Euro 

200, burse școlare, burse sociale, alte forme 

de sprijin social 

 

îndrumători 

formațiuni 

școlare, 

secretar, 
director 

 

permanent - nr. de tichete educaționale acordate; 

- nr. de burse școlare de merit și de studiu acordate; 

- nr. de burse sociale acordate; 

- nr. de pachete de rechizite școlare acordate; 

- nr. elevilor benefciri ai programului „Euro200”; 

- nr. de tablete date în contract de comodat; 

- nr. de elevi cu dosare CES întocmite conform legii; 

- derularea a cel puţin 2 programe de ajutorare a 

familiilor aflate în situaţii dificile pe parcursul fiecărui 

an şcolar; 

- informațiile privind documentele legislative legate de 

susținerea materială a școlarității sunt diseminate în 

anunțuri cu format unitar, clar sintetizate și adaptate 

nivelului de înțelegere a părinților; 

- 25% din elevii care beneficiază de programe de 

sprijin financiar și-au îmbunătățit rezultatele școlare;   

- centralizatoare privind 

evidența elevilor care au 

beneficiat de: tichete 

educaționale acordate, burse 

școlare de merit/sociale, 

pachete de rechizite școlare, 

benefciri ai programului 

„Euro200”, tablete date în 

contract de comodat, sprijin 

CES 

 

 

Dezvoltarea și modernizarea bazei materiale 

şcolare (cabinete, laboratoare, săli de clasă, 

bibliotecă), conform cerinţelor curriculare, 

prin achiziţionarea de materiale și mijloace 

didactice performante (table SMART, tablete 

grafice) 

Director 
Contabil 

Administrato

r financiar 

Preşedintele  
Consiliului 

permanen - Echiparea a 8 săli de clasă cu câte o tabletă grafică 
- echiparea a 8 săli de clasă cu table interactive  

- cel puţin 75% din totalul cadrelor didactice şi 50% 

din efectivele elevilor şcolii folosesc, cel puţin de două 

ori pe săptămână, mijloacele moderne de învățământ 

- liste de inventar actualizate; 

- contracte de mentenanță 

pentru dispozitivele 

electronice din inventarul 

școlii; 
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- repartizarea bugetului pe priorităţi, cu consultarea 
factorilor implicaţi; 

-păstrarea și  modernizarea bazei materiale a şcolii, în 

vederea adecvării la opţiunile curriculare în 

conformitate cu noua metodologie de predare – 

învăţare – evaluare și a accesului la informaţia 

electronică; 

- asigurarea unei conexiuni viabile la Internet în toate 

spațiile școlare 

- contractarea unui serviciu de mentenanță pentru 

dispozitivele electronice din inventarul școlii; 

- accesul la dispozitivele electronice a tuturor elevilor 
și cadrelor didactice; 

- achiziţionarea materialelor didactice necesare 

procesului instructiv educativ; 

- asigurarea mijloacele necesare promovării unui 

mediu şcolar prietenos şi a unui învăţământ modern. 

reprezentativ 
al părinţilor 

- existența contractului de mentenanță pentru 
dispozitivele electronice din inventarul școlii 

- listele de inventar actualizate cu mijloacele și 

materialele achiziționate 
 

Crearea condiţiilor funcționalității optime a 

instituţiei de învăţământ pentru asigurarea 

bunăstării elevilor (resurse umane suficiente, 

asistenţă sanitară, dotări corespunzătoare 

privind utilităţile - încălzire, iluminat, 

salubritate, supraveghere audio-video) 

director, 

responsabil 
structură 

școlară, 

coordonatori 
formațiuni 

școlare, 

consilier 

educativ, 
administrator 

de 

patrimoniu, 
CA, CL, 

responsabil 

PSI 

permanen - funcționarea tuturor dotărilor școlii la parametrii 

optimi; 
- 100% din beneficiarii educației sunt mulțumiți de 

calitatea oferită de mediul școlar; 

- existența și aplicarea anuuală a chestionarului 
referitor la calitatea mediului școlar; 

- 100% dintre elevi, 80% dintre părinți și 100% din 

cadrele didactice chestionați referitor la calitatea 

mediului școlar 
- spațiile verzi ale curților clădirilor școlii sunt bine 

întreținute și adaptate desfășurării activităților de tip 

outdoor 
- instruirea a 4 cadre didactice privind acordarea 

primul ajutor; 

- 15% dintre părinți sunt implicați în menţinerea 

curăţeniei, ordinii şi întreţinerii bazei materialea școlii 
-  75% dintre elevi manifestă grijă față de baza 

materială a școlii 

- scăderea cu 15% a sumelor alocate pentru reparații 
curente, înlocuire mobilier școlar 

- tematica orelor educative va cuprinde cel puțin o 

activitate ce vizează aspecte ce ţin de păstrarea bazei 
materiale a şcolii 

- cel puțin 8 săli de clasă personalizate; 

- chestionare referitoare la 

calitatea mediului școlar; 
- resursele, facilitățile și 

dotările existente; 

- spațiipentru activități 
outdoor; 

- tematica orelor educative; 

- activitățile de tip outdoor 

desfășurate; 
- încheierea de acorduri de 

parteneriat cu medicul școlar; 

- tabelele zilnice de prezență 
ale elevilor și cu evaluarea 

stării de sănătate a acestora; 

-  date cu caracter personal 

securizate, ghid DGPR. 
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-80% elevi și profesori entuziaști implicați în viața 
școlii; 

- 80% părinți mulțumiți de mediul școlar; 

- resurse financiare și tehnologice sunt bine 
direcționate și adecvate spațiilor de învățare și 

serviciilor comune de sprijin; 

- se respectă indicatorii specifici unui mediu școlar 
prietenos/ incluziv; 

- mobilier școlar înnoit, funcțional și adecvat vărstei 

elevilor; 

 

 IV. 5. RELAȚIA ȘCOALĂ-PĂRINȚI-COMUNITATE (ȘCOALĂ-BENEFICIARI PRIMARI-BENEFICIARI SECUNDARI-BENEFICIARI 

TERTIARI)  

 

OBIECTIVE  

 

1. Stabilirea modalităților de colaborare cu părinții, autoritățile publice locale, instituțiile de cultură și alte organizații guvernamentale și neguvernamentale;  

2. Implicarea părinților și comunității locale în activitățile școlare și extrașcolare ale Școlii Gimnaziale „Jean Bart” - Suceava;  

3. Promovarea imaginii Școlii Gimnaziale „Jean Bart” Suceava.  

 
Activități Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente / resurse 

Colaborarea cu Primăria și 
Consiliul Local Suceava 

pentru realizarea 

proiectelor inițiate de 

școală 

director  
 

permanent  

 
Întâlnirile directorului cu primarul sau cu reprezentanți ai 
Primăriei  

Participarea directorului sau a unor reprezentanți ai școlii la 

ședințele CL  

participarea primarului la ședințe ale CP  

PDI 

Prezentarea PDI 2021-2025 director sept. 2022 

 
PV de ședință CP PDI 

ROF CA, CP și CRP 

Încheierea parteneriatelor 

cu instituțiile locale, 
județene, naționale, cu alte 

școli din județ sau țară sau 

alte entități cu implicare în 
activitatea educativă 

coordonator 

proiecte și 
programe 

educative  

 

permanent Parteneriate încheiate PDI 

Organizarea ședințelor cu 

părinții și constituirea 

comitetelor de părinți pe 
clase 

educatoarele 

învățătorii 

diriginții  
 

Sept. 2022 procese-verbale de la ședințele cu părinții, liste comitet părinți 

pe clasă  

ROF școală 

ROF CRP 
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Constituirea Comitetului 
Reprezentativ al Părinților  

Coordonator de 
proiecte și programe 

educative  
 

Oct.. 2022 procesele-verbale de la adunările generale ale părinților pe 
clase  

 

ROF școală 
ROF CRP 

Desemnarea 
reprezentanților CRP în CA 

și CEAC 

CRP Sept. 2022 PV CRP ROF școală  
ROF CRP / ROF CA 

Elaborarea programului 

activităților extrașcolare și 
extracurriculare 

coordonator de 

proiecte și 
programe 

educative  

Oct. 2022 programul activităților 

extrașcolare și extracurriculare  
 

PDI  

ședința Comisiei pentru  
activități extrașcolare  

Elaborarea programului 

cultural-artistic pentru 
elevi, părinți și comunitatea 

locală  

 

educatoare, 

învățători prof. 
de specialitate  

coordonator 

proiecte și 
programe  

Oct. 2022 programul fiecărei clase  

programul școlii  
 

ședința comisia activități  

extracurriculare  
PS 

Implicarea părinților în 

realizarea activităților 

extracurriculare (vizite, 
excursii, programe 

artistice)  

coordonator 

proiecte și  

programe 
educative  

cadre didactice  

conform  

calendarul

ui 

activitățilo

r  

proiectele activităților extrașcolare  

 

programul activităților  

extrașcolare  

Realizarea proiectului de 
implicare a elevilor și 

părinților în procesul de 

predare-învățare-evaluare 

pentru realizarea unei 
învățări active 

Director 
Coordonatori 

formațiuni 

școlare 

10 sept 

2022 
proiectul și programul de activități PDI 

Implicarea părinților în 

realizarea activităților 
extracurriculare  

coordonator 

proiecte si 
programe cadre 

didactice 

conform 

calendarul

ui 

activitățilo

r 

proiectele activităților extrașcolare programul activităților extrașcolare 

Redactarea și difuzarea pe 
site a revistei școlii  

coordonator 
proiecte și 

programe 

educative  

responsabil site  

semestrial  

 
revista școlii pe site 1 exemplar tipărit  
 

PDI  
codul ISSN  

Consilierea elevilor cu 

părinții plecați în străinătate 

Consilier școlar 5 ore 

săptămânal 
Programul de consiliere a elevilor și părinților Programul consilierului școlar 

Fișe de punctaj consilier școlar 
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Realizarea audiențelor 
directorului și cadrelor 

didactice în funcție de 

graficul aprobat 

director săptămânal Programul de audiențe PS  

Întreținerea site-ului școlii 

și a paginii de facebook  

 

coordonator 

proiecte și 

programe 

educative 
director  

responsabili 

comisii  
responsabil site  

periodic  

 
site-ul scolii  

 

PDI  

site școală 

 

Gestionarea relațiilor cu 

mass-media 

purtător de 

cuvânt 

permanent comunicatele de presă aparițiile în massmedia ROI 

Colaborarea cu 

autoritățile locale și cu 

alți parteneri de la nivel 

local şi judeţean implicați 

în actul educaţional, în 

derularea de proiecte şi 

programe de dezvoltare 

școlară prin aplicarea la 

clasă a unor programe de 

discipline opţionale prin 

colaborarea cu parteneri 

educaţionali 

diriginți, 
comisia de 

curriculum, 

consilier 
educativ 

permanent - 80 de elevi participanți la activităţile de voluntariat 
- 100% dintre elevi participă anual la cel puțin 2 activități 

extracurriculare 

- rapoartele semestriale și anuale privind activitatea 
extracuriiculară ale coordonatorilor de formațiuni școlare 

- rapoartele semestriale și anuale ale consilierului educativ 

- programe de activități 
extracurriculare/voluntariat 

- calendarul activităților 

extracurriculare 
- rapoarte semestriale a activităților 

educative 

Monitorizarea continuă a 

frecvenţei şcolare a 

elevilor și informarea 

bilunară a părinților 

referitor la numărul de 

absențe acumulat de elevii 

care înregistrează 

absenteism școlar sau se 

află în risc de abandon 

școlar; 

director, 

îndrumători 

formațiuni 
școlare, 

responsabilul 

comisiei pentru 
monitorizarea 

frecvenței 

școlare și 

absenteismului 
școlar 

permanent - tabele cu monitorizarea zilnică a frecvenței școlare la nivelul 

fiecărei clase și la grupa mare de preșcolari și a cauzelor 

acestora; 
- motivarea la timp a absențelor în temeiul prevederilor legale; 

- numărul bateriilor de teste psihologice aplicate elevilor cu 

risc de abandon școlar; 
- scăderea cu 10% a ratei absenteismului școlar; 

- creşterea procentului de promovabilitate cu 5% faţă de anul 

şcolar anterior;  

- la nivelul fiecărei grupe/clase există o identificare a factorilor 
care generează o rată scăzută de retenţie a elevilor în sistemul 

şcolar cunoscută și de Consiliul Clasei; 

- tabele monitorizare frecvență școlară; 

- documente care să ateste motivarea 

absențelor; 
- procedurii de monitorizare, prevenire 

şi combatere a absenteismului şcolar; 

- baterii de teste pentru identificarea 
absenteisului școlar; 

 -registrul ce conține corespondența cu 

părinții tuturor elevilor ce absentează; 

- PV a Consiliului Clasei și a 
Consiliului Profesoral; 

- PV a ședințelor de consiliere a 

părinților; 
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- creşterea procentului de promovabilitate la examenele de 
evaluare națională cu 10% faţă de anul şcolar anterior; 

- 50% dintre elevii cu absenteism școlar și-au îmbunătățit 

prezența școlară; 
- îmbunătățirea indicelui de frecvență la nivelul unității 

școlare; 

- eliminarea elevilor care înregistrează abandon școlar; 
-creșterea numărului elevilor care finalizează ciclul 

primar/gimnazial cu rezultate școlare îmbunătățite; 

- existența bazei de date referitoare la elevii ai căror părinţi 

sunt plecaţi în străinătate în vederea reducerii riscurilor 
asociate absenteismului școlar; 

- baza de date referitoare la elevii ai 
căror părinţi sunt plecaţi în străinătate; 

- completarea în SIIIR a absențelor 

înregistrate; 
- statistici privind progresul/regresul 

școlar; 

Colaborarea cu 

autorităţile locale și 

ONG-uri în derularea 

programelor de 

intervenție și profilaxie pe 

linia absenteismului și 

abandonului şcolar atât la 

nivelul comportamental 

cât și al activității școlare; 

coordonatori 

formațiuni 
școlare, 

consilier școlar, 

director 

consilier 
educativ 

permannet - normele de conduită în şcoală sunt cunoscute de elevi și 

părinți și sunt popularizate prin afișaj și postare pe grupurile de 
whatsapp ale claselor; 

- chestionare privind absenteismul școlar aplicate fiecărui elev 

din grupul țintă; 

- monitorizarea zilnică a frecvenței școlare; 
- înştiinţare periodică a părinţilor privind absenteismul, 

disciplina școlară și a situația la învățătură; 

- numărul de consiliere ale elevilor și familiei acestora; 
- adresele de comunicare către părinții cu informările părinților 

privind rata de absenteism școlar și situația școlară a elevilor; 

- eliminarea elevilor care înregistrează abandon școlar; 

- existența planurilor de intervenție personalizate pentru elevii 
în situație de risc; 

- în comunicarea internă se respectă prevederile procedurii de 

monitorizare, prevenire şi combatere a absenteismului şcolar; 
- acordarea anuală a diplomei „Zero absențe” elevilor care au 

avut prezență 100% la orele de curs. 

 

- ROI/ROF actualizate anual; 

- procedura de monitorizare, prevenire 
şi combatere a absenteismului şcolar; 

- PV de instruire a elevilor privind 

regulamentul școlar; 

- tabele de monitorizare zilnică a 
frecvenței școlare; 

- adrese de înştiinţare a părinţilor 

semnate cu luarea la cunoștință asupra 
absenteismului, disciplinei școlare și a 

situației la învățătură; 

- procese verbale ale întâlnirilor cu 

părinții; 
- corespondența și numărul de întâlniri 

cu DGSAPC și direcția de asistență 

socială a primăriei Suceava; 
- planul anual de măsuri/strategii 

privind reducerea fenomenului 

absenteismului și părăsirii timpurii a 
școlii; 

- Rapoarte lunare și PV ale Consiliul 

Clasei; 

- Registrul de corespondență; 
- -planurile de intervenție personalizată 

pentru elevii în situație de risc; 

Consilierea 

psihopedagogică și 

consilierul 
școlar, 

permanent - pentru cel puțin 20 elevi elevi consiliați se constată progres la 
învățătură și participarea la activități școlare; 

- fișe de progres ale elevilor; 
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școlară a elevilor și 

susținerea 

părinților/tutorilor 

acestora, în vederea 

desfăşurării unei educaţii 

eficiente şi a dezvoltării 

optime a personalităţii 

copilului prin 

construirea unei rețele 

comunitare de sprijin 

educațional comunitar  

- accesibilizarea hărții 

serviciilor educaționale și 
de intervenție specializată a 

SPAS/DGASPC/CJRAE de 

către beneficiarii educației; 

- prevenţia dispoziţiei 
afective negative, a 

neîncrederii în sine, a 

comportamentelor de risc, a 
conflictelor interpersonale, 

a dificultăţilor de învăţare, 

a dezadaptării sociale, a 
disfuncţiilor psihosomatice, 

a situaţiilor de criză în 

rândul elevilor; prin 

activităţi comune şcoală-
familie-comunitate locală 

- identificarea părinților 

problemă și stabilirea unei 
legături directe cu aceștia; 

coordonatori 
formațiuni 

școlare, 

consilier școlar, 
director 

- cel puțin o consiliere individuală pe lună pentru fiecare elev 
aflat în situație de risc; 

- pentru fiecare elev cu absenteism școlar există o fişă 

psihopedagogică de progres referitoare la starea psihologică, 
nivelul de dezvoltare intelectuală, profilul aptitudinal şi de 

personalitate; 

- scăderea modificărilor comportamentale negative la cel puțin 
20 elevi; 

- scăderea cu 30% a absenţelor nemotivate ale elevilor; 

- diminuarea cu 75% a numărului corigenţilor; 

- implicarea tuturor cadrelor didactice în realizarea de activităţi 
extraşcolare şi extracurriculare în parteneriat cu comunitatea; 

- planificările și tematica orelor de consiliere a părinților sunt 

particularizate la nivelul colectivului clasei; 
- cel puțin 80 de părinți consiliați în proiecte de parteneriat 

educațional; 

- tematica lectoratelor cu părinții abordează minim o temă 

privind metodele de sprijin pentru elevi în vederea obținerii 
succesului școlar și a cauzele de manifestare a fenomenului de 

părăsire timpurie a şcolii; 

- identificarea şi atragerea în fiecare proiect a cel puţin doi 
parteneri; 

- numărul de activități de consiliere a părinților; 

- cel puțin 80 de elevi își vor îmbogăți relația cu părinții; 
- existența listei cu liniile telefonice puse la dispoziție pentru 

consilierea părinților; 

- parteneriatele încheiate cu cu ONG-ri/ instituții partenere în 

consilierea părinților; 
- contractele educaționale sunt actualizate și semnate la intrarea 

în fiecare ciclu școlar; 

- 50% dintre părinți manifestă o creștere a interesului față de 
evoluția școlară a copiilor; 

- reducerea riscurilor absentesmului școlar/excluziunii 

prin participarea directorului la ședințele cu părinții și 

- tablete date în contract de comodat 
elevilor pe perioada pandemică și 

învâțarea în regim online; 

- graficele privind ședințele de 
consiliere a elevilor și tematica 

abordată; 

- analiza asupra activității de consiliere 
la nivelul fiecărei formațiuni școlare 

realizate de coordonatorii 

formațiunilor școlare și consilierul 

școlar; 
- centralizator privind activităţile 

extraşcolare şi extracurriculare în 

parteneriat cu comunitatea; 
- planificările și tematica orelor de 

consiliere a părinților; 

- -parteneriatele încheiate cu cu ONG-

ri/instituții partenere în consilierea 
părinților; 

- contractele educaționale sunt 

actualizate și semnate la intrarea în 
fiecare ciclu școlar; 

- suporturi de curs adaptate situațiilor 

problemă; 
 

Crearea unor structuri 

participative elevi - 

personal propriu – 

comunitate pentru 

realizarea schimbului de 

CEAC, 

responsabilul cu 

formarea 
continuă, 

profesorii, 

permanent - Existenţa liniilor de comunicare internă şi interinstituţională  

- Toate cadrele didactice utilizează tehnologiile informaţionale 

şi liniile de comunicare existente  
- 75% dintre elevi utilizează sistemele informaţionale existente 

în şcoală  

- existenţa structurii participative care 

monitorizează schimbul de informaţii 

cu comunitatea; 
- baza de date cu adresele de email ale 

cadrelor didactice; 
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informaţii atât în interior 

cât și cu exteriorul şi 

adecvarea acestuia la 

contextul comunitar 

concret 

director, 
secretar, 

administrator 

financiar, echipa 
managerială, 

responsabili 

comisii de lucru 

- participarea anuală a unui număr de minim 5 cadre didactice 
la cel puţin un curs de formare în domeniul evaluării 

- creşterea cu 10% a rezultatelor la evaluările naţionale 

- 100% documente trimise persoanelor vizate; 
- asigurarea circuitului informației prin utilizarea grupurilor de 

whatsapp ale cadrelor didactice, Consiliului de administrație, 

claselor; 
- minim 4 panouir cu afișaj pentru consultarea elevilor; 

- minim 25% dintre părinți beneficiază de consiliere  

- minim 25% dintre părinți sprijină copilul în derularea 

activităților școlare 
- constituirea Asociației de Părinți 

- anunțuri periodice pe grupurile de 
whatsapp; 

- dosarul de corespondență la 

dispoziția tuturor cadrelor didcatice; 
- numărul de mentori; 

- progres şcolar 

- chestionarele aplicate elevilor 
- testele predictive applicate 

- codul de etică al școlii 

- responsabilități delegate în cadrul 

cadrelor didactice 

Promovarea activității 

unității de învățământ 

utilizând metode și 

tehnici specific de 

marketing(studii de 

nevoi, studii de 

poziționare, studii de 

piață, studii de 

implementare, studii de 

dezvoltare/restructurare 

- director, 

catedra 
informatică 

Secretariat, 

coordonator de 

proiecte şi 
programe, 

coordonator 

structură 
arondată, 

coordonator de 

proiecte şi 

programe 

permanent - existenţa site-ului şcolii  

- existenţa agendei cu numere de telefon/adrese e-mail 
specifică comunităţii 

- mesajele și materiale promoționale respectă prevederile 

DGPR 

- toți elevii au consimțământul lor și al părinților lor în ceea ce 
privește confidențialitatea datelor cu caaracter personal 

- realizarea de afișe/pliante promoționale 

/anunțuri adaptate grupului țință la care se adresează 
- comunicarea cu elevii și familiile acestora se face utilizând 

mijloace clasice și digitale 

- oferta educațională este diseminată și promovată prin: pliante, 

afișe, broșuri, campanii prin email, mesaje pe rețelele de 
socializare; 

- realizarea a 2 numere din revista şcolii(Instantanee școlare) 

- realizarea cel puţin a unei vizite semestriale la școli din 
cartier/localitate 

- nr. accesări site 

- circuitul informațional și comunicarea informațiilor relevante 
pe grupurile de whatsapp; 

- cunoașterea de către întreaga comunitate școlă a elementelor 

proprii de identitate ale școlii: istoric, simbol, uniformă 

școlară, slogan(deviză), viziune, misiune; 
- oferta educațională a școlii este cunoscută și promovată; 

- creșterea încrederii beneficiarilor în unitatea de învățămînt ca 

urmare a comunicării deschise, relaizate în cadru informal 

- site-ului şcolii  

- agend cu numere de telefon/adrese e-
mail specifică comunităţii 

- mesajele și materiale promoționale 

adaptate și personalizate(afișe, pliante 

promoționale) 
- ghid de utilizare a DGPR 

- revista școlii 

- fișer de activitate/proiecte/programe 
- chestionare de satisfacție 
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Organizarea de activităţi 

extrașcolare și 

extracurriculare comune 

cu instituții locale prin 

implicarea membrilor 

comunității locale pentru 

susținerea demersului 

şcolii privind educația 

pentru dezvoltare școlară 

durabilă 
- Desemnarea unei echipe care 

să realizeze materiale 

promoţionale în format classic 

și digital și realizarea 

materialelor promoţionale 

- Realizarea de activităţi 

extraşcolare cu Poliţia, 

Biserica, Spitalul, ONG-uri, 

Primărie  

- Elaborarea Calendarului 

activităților educative 
extrașcolare și extracurricular 

- participarea în cadrul 

proiectelor de tipul: 

„Campania 19 zile de 

activism pentru prevenirea și 

combaterea abuzului și 

violenței asupra copiilor și 

tinerilor”, Campania 

„R.E.S.P.E.C.T”, etc. 

Directorul  
Coordinator 

structură 

arondată 
Coordinator de 

proiecte şi 

programe 
Toate cadrele 

didactice 

Responsabil 

Comisie pentru 
combaterea 

violenței 

permanent - existenţa site-ului şcolii  
- mesajele și materiale promoționale care promovează 

activitățile derulate respectă prevederile DGPR; 

- toți elevii au consimțământul lor și al părinților lor în ceea ce 
privește confidențialitatea datelor cu caaracter personal 

- afișe/anunțuri adaptate grupului țință la care se adresează 

(elevi, părinți, parteneri educaționali, autorități administrative 
locale, potențiali parteneri) 

- comunicarea cu elevii și familiile acestora se face uttilizând 

mijloace clasice și digitale 

- oferta educațională este diseminată și promovată prin: pliante, 
afișe, broșuri, campanii prin email, mesaje pe rețelele de 

socializare; 

- date personale protejate DGPR/ghidul DGPR cunoscut de 
către personalul școlii  

- realizarea de afișe, pliante promoționale 

- derularea anuală a cel puțin trei proiecte în parteneriat 

insituțional 
- cuprinderea în Calendarul activităților pentru fiecare an, până 

în 2025, a minim 4 activități ce vizează multiplele educații 

- combaterea și reducerea la 0 (zero) a numărului de 
manifestări de tipul bullyngului, violenței, delicvenței juvenile, 

în rândul elevilor școlii noastre până în 2025 

- crearea unor grupuri de suport format din director-profesori-
părinți-elevi 

- perfecționarea tuturor profesorilor până în 2025, privind 

metodele de prevenție a bullyingului/violenței și de susținere a 

elevilor care nu se integrează sau sunt afectați de 
bullying/violență 

- site-ul școlii; 
- activitățile extrașcolare și 

extracurriculare derulate; 

- existenţa agendei cu numere de 
telefon/adrese e-mail specifică 

comunităţii; 

- Calendarului activităților educative 
extrașcolare și extracurriculare; 

- activităţi extraşcolare cu Poliţia, 

Biserica, Spitalul, ONG-uri, Primărie; 

- ghidul DGPR; 
- parteneriate interinstituționale pentru 

derularea de proiecte; 

- rapoarte ale activității educative; 
- derularea de activități/proiecte 

privind metodele de prevenție a 

bullyingului/violenței și de susținere a 

elevilor care nu se integrează sau sunt 
afectați de bullying/violență; 

Colaborarea cu instituții 

de învățământ din țări 

europene în vederea 

schimbului de bune 

practici și dezvoltării 

profesionale a cadrelor 

didactice 

- desemnarea unei echipe care 

să redacteze formularul de 
aplicație pentru următorul 

apel. - participarea la 

director, CA, 

responsabil 
comisie proiecte 

europene, 

consilier 

educativ 

Ianuarie-

iulie 2023 
- documentarea în derularea a minim un proiect european în 

domeniul educației (de exemplu, ETwinning, Erasmus+) 
- Participarea unui număr de 2 cadre didactice la cel puţin un 

curs de formare în domeniul accesăriii proiectelor europene, 

proiectelor cu finanțare europeană; 

- comisie/echipă de accesare și derulare proiecte europene 
funcțională și stabile; 

- căutarea de parteneri pe platforma eTwinning pentru a 

demara și proiecte de cooperare virtuală și chiar inițierea unui 
astfel de proiect; 

- decizie internă a unui responsabil cu 

proiectele europene; 
- Planului de dezvoltare europeană în 

conformitate cu PDI; 

- analize de nevoi la nivelul fiecărei 

comisii metodice privind proiectele 
europene și internaționalizarea; 
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conferințe, simpozioane unde 
sunt prezentate ,,Exemple de 

bune practici” în ceea ce 

privește proiectele europene; 

- afișarea la loc vizibil, în 

cancelarie, a site-urilor de 

unde colegii se pot informa, 

în ceea ce privește proiectele 

europene. 

- accesibilizarea surselor din care colegii se pot informa, în 
ceea ce privește proiectele europene. 

 

 

DIRECTOR, 

 

prof. Ceornodolea Gabriela 


