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PROGRAM MANAGERIAL ANUAL
ANUL ŞCOLAR 2016-2017

Domenii
funcţionale
Obiective
Crt. specifice

Acţiuni

Nr.

1.

Legislaţie
-Informarea în
domeniul
legislaţiei
şcolare
-Cunoaşterea
şi aplicarea
corectă a
legislaţiei
generale şi
şcolare

1.1.Completarea
bazei legislative
la nivelul şcolii.
Actualizarea
acesteia

Compartiment
Responsabil

Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Management

Management
1.2 Pelucrarea
legilor şi actelor
normative care
reglementează
sistemul de
învăţământ
1.3Formarea
/consilierea
managerilor de
grup

1.4 Verificarea
şi respectarea
legislaţiei
generale şi
specific

Resurse
Materiale

Financiare

Monitorul
Oficial
Reţea
calculatoare
conectate la
internet
Mapa
managerului
Colecţii de legi

Buget alocat

Monitorul
Oficial
Internet
Reţea
calculatoare

Buget alocat

Management

Umane

Secretar şef
Administrator
financiar
patrimoniu
Director

Sept.2016
şi ori de
câte ori
este
necesar

Director
Coordonator
de proiecte
Responsabilii
de catedră

Lunar
Periodic
după
publicarea
documentel
or

Buget alocat
Suport de curs
Logistica
Ofertă de
programe

Director
Psiholog
şcolar

Şefii de
compartimente

Buget alocat
Director
Coordonator
de programe
1

Orizont
de
timp

Sept.-Nov.
2016
şi conform
graficului
de înscriere
la formare

Periodic

Tip de
acţiune
Indicatori de
performanţă
Locală
Bază
informaţională
completă

Locală
Informare
promtă în
domeniul
legislativ
Judeţeană
Locală
Calitatea şi
corectitudinea
actului deciziona
Locală.
Legalitatea
actului decizional
şi a completării
doc. şcolare

2 Proiectare/
planificare
-Analiza şi
diagnoza
activităţii
manageriale şi
educaţionale
-Elaborarea
documentelor
de planificare
-Asigurarea
calităţii
proiectării
-Creşterea
eficienţei
activităţii de
proiectare în
perspectiva
asigurării
calităţii în
educaţie

2.1 Realizarea
analizei şi
diagnozei stării
învăţământului
în Scoala
Gheorghe
Banea în anul
şcolar 20152016.

Curriculum
Management

Raport de
analiză
Situaţii
statistice

Buget alocat

şi proiecte
Director
Membrii C.A.
Responsabilii
de catedre
Responsabilii
comisiilor
metodice(pro
fesori,
învăţători)

Oct. 2016
şi sem.II
2017

Oct.2016
Buget alocat
2.2 Elaborarea
planurilor
manageriale
pentru anul
şcolar 20162017

Management
Curriculum

Planuri şi
programe
manageriale
Strategia Scolii
Gheorghe
Banea

Director
Membrii C.A.
Responsabilii
ariilor
curriculare

Buget alocat
Curriculum
Management

Rapoarte de
analiză

Locală
Concordanţa
obiectivelor
propuse cu
nevoile şi
priorităţile
locale,judeţene
,cu strategia
MENCS

Anual/seme
strial

Locală
Realizarea
obiectivelor
stabilite în
planurile
manageriale
anterioare

Sept.-Oct.
2016

Locală
Creşterea
calităţii actului
didactic

Director
Inspectori de
specialitate

2.3 Analiza şi
diagnoza
activităţii
desfăşurate de
comisiile
metodic/ariile
curriculare,anual
şi semestrial

Buget alocat

Curriculum

Locală
Îndeplinirea
obiectivelor
stabilite în
planurile
manageriale

Programe de
activităţi
Metodologii

2.4 Proiectarea
activităţilor
metodice la
nivelul şcolii

Buget alocat

Graficul
2

Director
Responsabilii
comisiilor
metodice
Responsabilu
l cu
dezvoltarea
profesională

An şcolar

Local.Ritmicitate
a şi eficienţa
asistenţelor la
ore.Identificarea
priorităţilor
Elimunarea
disfuncţiilor în

Management

inspecţiilor

Director
Responsabilii
de catedră

2.5 Proiectarea
asistenţelor la
ore pentru anul
şcolar 20162017

activitatea de
îndrumare.

Locală.Eficientiz
area activităţii de
control.

Oct.2016
Buget alocat

Management

2.6 Elaborarea
graficului de
consiliere a
responsabililor
comisiilor
metodice şi a
diriginţilor/învăţă
torilor

Rapoarte de
analiză

Coordonator
ul de
programe şi
proiecte

Oct. 2016
Feb. 2017

Buget alocat

Management

2.7 Întocmirea
tematicii şi
graficului privind
activitatea
Consiliului de
administraţie,a
Consiliului
profesoral,a
lectoratelor cu
C.R.P.

Rapoarte de
analiză
Metodologii
specifice

Buget alocat

Director
Coordonator
ul de
programe şi
proiecte
Psihologul
şcolii

Locală.Identificar
ea/satisfaverea
nevoilor
specifice şcolii
Viabilitatea
proiectelor
Oct.2016

Locală.Eficientiz
area utilizării
resurselor
umane.
Management

2.8
Elaborarea/actu
alizarea
proiectului de

Locală.Funcţiona
rea optimă a
organismelor de
lucru

Program de
dezvoltare
instituţional
Coordonator
ul de
programe şi
3

Sept 2016

Locală.Imbunătă
ţire a

dezvoltate
instituţională la
nivelul şcolii

2.9 Elaborarea
programului de
dezvoltare/perfe
cţionare a
resurselor
umane a
întregului
personal

Buget alocat

Management
Curriculum

Management
Curriculum
2.10 Elaborarea
şi realizarea
unor programe
de măsuri
ameliorative în
vederea
înbunătăţirii
rezultatelor la
tezele
unice/concursuri
/olimpiade
2.11 Iniţiera şi
derularea de
proiecte de
parteneriat care
să vizeze
diminuarea
absenteismului
şi abandolnului
şcolar
2.12 Elaborarea
programelor
vizând
diminuarea
violenţei şi

Baza de date
a
Şcolii
Fişe de
încadrare
Oferta de
programe

performanţelor
şcolare,creştere
a
promovabilităţii.

proiecte
Directorul
Membrii C.A.

Oct.Nov.2016
Şi pe tot
parcursul
anului

Buget alocat

Directorul
Secretarul
şef

Program de
măsuri la
nivelul ariilor
curriculare
Program de
pregătire
suplimentarăp
e obiecte).

Buget alocat
Coordonator
ul de
programe şi
proiecte
Profesorii de
specialitate/î
nvăţătorii

Parteneriate
Buget alocat
Management
Implementarea
Programului
Național
”Fiecare copil
în grădiniță”Legea
nr.248/2015
Management

Buget alocat

Strategia
MENCS
Legea
nr.35/2007

Coordonator
de proiecte şi
programe
Diriginţii/învăţ
ătorii/educato
rii
Psihologul
şcolii

Director,Coor
donatorul de
4

Oct.2016
Pe
parcursul
anului
şcolar

Conform
calendarulu
i MENCS
Şi a
programului
propriu

Dec.2016Ian.2017

Locală.Îmbunătă
ţirea
performanţelor
şcolare

Locală:Creşterea
siguranţei în
şcoală.

Locală.Concorda
nţa cu nevoile de
formare ale
populaţiei
şcolare şi
dezvoltarea
economică
locală/regională
Locală.Dezvoltar
ea aptitudinilor
Stimularea
performanţelor
Locală.Îmbunătă
ţirea stării
materiale a şcolii

creşterii
siguranţei în
şcoală

2.13
Fundamentarea
planului de
şcolarizare
pentru anul
şcolar 20172018

Programe de
acţiuni
Buget alocat

Secretariatnormaresalarizare
Management

Management
Curriculum
Clubul copiilor
2.14 Elaborarea
programului de
activităţi
extracurriculare
pe anul şcolar
2016-2017

Financiar-contabil

Organizarea:
-Eficientizarea
managementul
ui educaţional

-Organizarea
procesului
instructiveducativ în
vederea
atingerii

3.1 Constituirea
structurilor
organizatorice la
nivelul şcolii

3.2 Derularea
încadrării şcolii
cu personal
didactic

Oct.2016

Dec.2016
Baza de date
a
Şcolii
Oferta şcolii

Buget alocat

Director
Secretarul
şef

Calendarele
MENCS
Programe de
activităţi
extracurricula
Re
Proiect de
buget

Coordonator
de programe
şi proiecte
Directorul
Diriginţii/învăţ
ătorii

2.15 Elaborarea
proiectelor de
buget;identificar
ea resurselor
extrabugetare

3

programe,
membrii
comisiei din
şcoală

Director
Administrator
financiar şide
patrimoniu
Management
Curriculum

Organigrama

Buget alocat

Director
Coordonator
de proiecte şi
programe

Oct.Nov.2016

Buget alocat
Management

etodologii Fişe
de încadrare

Director

5

Conform
calendarulu
i MENCS

Locală.Funcţiona
rea optimă a
procesului de
învăţământ
Locală.Încadrare
a şcolii cu
personal didacic
calificat şi
competent

standardelor

-Modernizarea
şi optimizarea
actului didactic

3.3 Actualizarea
fişei postului
unde este
cazul,asigurîndu
-se repartizarea
echitabilă şi
adecvată a
sarcinilor

Locală.Concorda
nţa între sarciniresponsabilităţispecificul
catedrei/postului

Buget alocat
Fişe de post
Management
Curriculum

Director

SeptOct.2016
Concordanta cu
obiectivee
proiectate,legisla
ţia şcolară şi
particularităţile
şcolii

Buget alocat

-Organizarea
execuţiei
bugetare

3.4 Întocmirea
documentelor
de planificare/a
regulamantelor
interne pentru
anul şcolar în
curs

Curriculum
Management

Programe
Proiectări
didactice
Regulamente

Director
Responsabilii
ariilor
curriculare

Oct.2016

Locală Creşterea
performanţelor
şcolare

Buget alocat
3.5 Derularea
programelor de
pregătire
suplimentară
pentru
concursuri/olimp
iade în vedera
participării la
concursuri
3.6
Diversificarea
ofertei
curriculare şi
extracurriculare
în funcţie de
nevoile
beneficiarilor
3.7 Aplicarea
proiectelor de

Curriculum

Programe de
pregătire

Buget alocat

Oferta CDŞ
Curriculum
Buget alocat

Director
Profesorii de
specialitate/î
nvăţătorii
Coordonator
de programe
şi proiecte
Profesorii/înv
ăţătorii de
specialitate
Director
Profesorii/înv
ăţătorii

Conform
programelo
r şi
Calendarul
ui de
participare

Conform
calendarulu
i

Locală.Corelarea
ofertei cu
cererea
beneficiarilor
Locală.Atingerea
standardelor
curriculare
Locală.Dezvoltar
ea abilităţilor şi
competenţelor
personale
Locală.Calitatea
ambientului
şcolar.

6

curriculum
elaborate de
şcoală şi avizate
de ISJ
3.8 Organizarea
şi desfăşurarea
activităţilor
extracurriculare
conform
programelor

Curriculum

Planuri cadru
Oferta
educaţională
Scheme orare

Resurse
bugetare şi
extrabugetare

Programe de
activităţi

Buget alocat



4

Asigurarea
bazei
materiale,
moderniza
rea
infrastruct
urii

Conducerea
operaţională
 Operaţion
alizarea
activităţilor
 Eficientizar
ea
demersului
manageria
l

An şcolar
2015-2016

Locală.Diminuar
ea
absenteismului
Şi abandonului
şcolar

Conform
programelo
r

Management

Buget alocat

Financiar-contabil
Consiliul local

Proiecte şi
programe
guvernamental
e

3.10
Continuarea
programelorde
sprijin social:
Laptele şi
cornul,Burse
sociale,Rechizit
e şcolare.

Management
Financiar-contabil
Comisii din şcoală

Ordine şi
metodologii
MEN

4.1 Normarea
judicioasă şi
funcţionarea
eficientă a
personalului din
şcoală
4.2 Încheierea
contractelor de
muncă/manager
iale în şcoală
4.3 Identificarea
nevoilor de
formare a
cadrelor
didactice
4.4 Dezvoltarea
cadrului
educaţional

Management
Secretariat

Legislaţia în
vigoare

3.9 Reabilitarea
infrastructurii
Grădiniţei 3.

Director
Coordonator
ul de
programe şi
proiecte

Secretariat
Management

Director.Prim
ar,Contabil
şef
Pe
parcursul
anului
şcolar
Director
Contabil şef

Buget alocat

Conform
calendarulu
i

Director
Secretar şef

Sept.Oct.2016

Director
Contabil şef
Secretar şef

Sept.Oct.2016

Buget alocat
Legislaţia în
vigoare

Management

Buget alocat
Baza de date

Director

Sept.Oct.2016

Director
Profesorii/înv

Pe tot
parcursul

Buget alocat
Curriculum
Programe de
sprijin
7

Locală.Eficientiz
area activităţii

Locală.Respecta
rea legislaţiei
Locală.Performa
nţa didactică şi
managerială
Locală:Asigurare
a educaţiei de
bază

pentru elevii şi
copii cu cerinţe
educative
speciale
4.5 Identificarea
resurselor
extrabugetare şi
repartizarea
acestora pe
priorităţi
5

Monitorizare,
control,evaluar
e
 Eficientizar
ea
activităţii
 Identificare
a
punctelor
tari şi a
punctelor
slabe în
activitatea
manageria
lă

5.1 Elaborarea
şi aplicarea
criteriilor şi a
instrumentelor
de monitorizare
şi evaluare

ăţătorii

anului

Director
Contabil şef

Pe
parcursul
anului
şcolar

Membrii
comisiei
CEAC
Director

Începutul
anului
şcolar

Buget alocat
Financiar-contabil
Documente
specifice

Curriculum
Management

Documente
ISJ şi MENCS

Buget alocat

Buget alocat
5.2 Întocmirea şi
transmiterea
tuturor
documentelor
solicitate de ISJ
şiMENCS

Management

Documente
ISJ şi MENCS

Director
Secretar şef
Contabil şef

Buget alocat
5.3
Monitorizarea
progresului
şcolar din
perspectiva
asigurării calităţii
în procesul de
educaţie

5.4
Monitorizarea
procesului de
utilizare a
tehnologiei
informatice la
lecţii

Locală.Utilizarea
eficientă a
fondurilor

Curriculum
Management

Curriculum

Fişe de
observare a
lecţiei
Rapoarte de
monitorizare şi
evaluare
internă
Portofolii
elevi,cadre
didactice
evaluare
internă
Proiecte de
tehnologie
didactică
Reţea
calculatoare în
sistemul AEL

Director
Membrii
CEAC

Buget alocat

Buget alocat

8

Conform
termenelor
prevăzute

Conform
graficului
de
asistenţe

Conform
graficului

Director
Prof.
Informatică
Prof.de
specialitate

Conform
calendarulu
i MEN şi al

Respectarea
metodologiei şi a
specificului
activităţii
LocalăComunica
rea optimă cu
ISJ şi MENCS

Locală.Calitatea
rezultatelor
elevilor

Locală.Abilităţile
elevilor de a
utiliza
calculatorul la
lecţii
Locală.Performa
nţele elevilor
Locală.Obiectivit
ate a evaluării
performanţelor
didactice

5.5 Aplicarea de
lucrări scrise la
claseleV-VIII

Subiecte unice

comisiilor
metodice
din şcoală

Curriculum
Director
Profesorii de
specialitate

Dec.20162017

Locală.Realizare
a standardelor
de calitate

Buget alocat
5.6 Elaborarea
şi aplicarea
instrumentelor
de evaluare în
vederea
acordării
calificativelor şi
recompenselor(
salarii)

Management
Comisia CEAC
C.A

Fişe de
evaluare
Metodologii
Director
Responsabilu
l comisiei
CEAC
Membrii C.A.

Conform
graficului

Locală.Performa
nţele didactice

Buget alocat
5.7
Monitorizarea şi
evaluarea
asigurării calităţii
în şcoală
5.8
Monitorizarea şi
evaluarea
activităţii
educative
extracurriculare
desfăşurate în
şcoală
5.9
Monitorizarea şi
evaluarea
formării/perfecţi
onării continue a
cadrelor
didactice

Management
Curriculum

Curriculum

Locală.Creşterea
şi calitatea
implicării elevilor

Semestrial
şi periodic

Legislaţie
specială

Buget alocat

Director
Responsabilu
l comisiei
CEAC

Programe de
activităţi
Rapoarte

Sept.2016Ian.2017

Locală.Încadrare
a în bugetul
alocat

Buget alocat

Curriculum

Coorgonator
de programe
şi proiecte
Director

Rapoarte de
informare

Semestrial
Anual

Buget alocat

5.10

Conform
9

Locală.Corelarea
cu necesităţile
şcolii şi
prevederile
legale

Monitorizarea
realizării
exerciţiului
financiar

Buget alocat

Financiar-contabil
5.11
Monitorizarea
realizării
programului de
achiziţii/investiţii
şi utilizării
fondurilor
extrabugetare

6

Motivare,
implicare,parti
cipare
 Stimularea
şi
motivarea
materială
şi morală a
cadrelor
didactice
şi elevilor

6.1 Stimularea
participării
cadrelor
didactice la
acţiunile de
formare
continuă/perfecţi
onare

Financiar-contabil

Management
Curriculum

Director
Secretar şef

Legislaţie
Buget

Programe
specifice
Legislaţie
aferentă

Documente
specifice de
evaluare

Director
Contabil şef

Buget alocat

Director
Contabil şef
Director
Responsabilu
l cu
dezvoltarea
profesională

Buget alocat
6.2 Stimularea
materială şi
morală a
cadrelor
didactice cu
performanţe în
activitate

Management
C.A.Comisia
CEAC

termenelor
prevăzute

Metodologii
Fişe de
evaluare

Director
Membrii C.A.

Ianuariefebruarie
2017
Şi lunar

Locală.Dezvoltar
ea abilităţii
didactice şi
manageriale

Conform
calendarulu
i MENCS

Creşterea
performanţei
didactice şi
manageriale

Permanent

Locală.Implicare
a în actul
decizional

Conform
calendarelo
r MENCS

Locală.Performa
nţa şcolară

Buget alocat


Implicarea
personalul
ui didactic
în
realizarea
calităţii în
educaţie

6.3 Asigurarea
deschiderii şi
transparenţei în
actul decizional

Management
C.A.

6.4 Încurajarea
performanţei
şcolare prin
acordare de
recompense

Management
C.A.

Director

Regulament
concursuri/oli
mpiade
şcolare

Resurse
extrabugetare
şi
extrabugetare
Resurse
bugetare şi
extrabugetare
10

Director
Conform
calendarelo
r MEN

Legalitatea
recompenselor

6.5 Repartizarea
legală a
stimulentelor
materiale şi
morale(premii)

Management
C.A.

Fişe de
evaluare
specifice

Director
Buget alocat
Permanent

Permanent

Locală.Creşterea
gradului de
implicare

Permanent

Locală.Creşterea
implicării în viaţa
şcolii

Buget alocat
6.6Implicarea
personalului în
atragerea
resurse lor
materiale şi
financiare

Financiar-contabil
C.A.

Management
C.A.

6.7 Implicarea
părinţilor şi
comunităţii
locale la viaţa
şcolii

Director
Contabil şef

Buget alocat
Planuri/progra
me ale şcolii

Director
Coordonator
ul de
programe

Îmbunătăţirea
performanţelor
Curriculum
Management

6.8 Implicarea
cadrelor
didactice
debutante în
organizarea de
acţiuni metodice
şi educative

Documente
specifice

Documente
specifice

Buget alocat
Permanenr
Coordonator
ul de
programe şi
proiecte

Curriculum

Baza de date

6.9 Stimularea
spiritului de
competitivitate
la toate
nivelurile

7

Formarea şi
dezvoltarea
profesională:
 Optimizare
a acţiunilor
de formare
continuă şi
dezvoltare

7.1 Identificarea
nevoii de
formare/perfecţi
onare a c.d. şi
facilitarea
accesului la
programe
adecvate(perfec

Locală.Respons
abilizarea
personalului

Director
Coordonator
de
programe

Management
Financiar-contabil

Baza de date
Suporturi de
curs

Buget alocat

11

Director
Resp.cu
pregătirea
profesională

Sept.Oct.2016

Locală.Creşterea
calităţii actului
didactic



profesional
ă
Dezvoltare
a
competenţ
elor
profesional
e

ţionarea
periodică
obligatorie,c.d.
necalificate,deb
utante ş.a.)
7.2 Optimizarea
ofertei de
formare
continuă şi
dezvoltarea
profesională

Mamagement

Buget alocat
Logistică
Programe
acreditate

Director
Resp.de
formare
Buget alocat

Management

8

9

Comunicareinformare:
 Asigurarea
fluxului
informaţio
nal
 Eficientizar
ea
comunicări
i
Parteneriat:
 Atragerea
autorităţilo
r locale în
vederea
sprijinirii
şcolii
 Dezvoltare
a

7.3 Organizarea
activităţilor de
formare
continuă/perfecţi
onare a c.d.
7.4 Organizarea
de schimbur de
experienţă pe
domenii de
interes/discipline
în cadrul
acţiunilor
metodice
8.1 Asigurarea
fluxului
informaţional
între ISJ,şscoală
MENCS

Oferte de
programe
Suporturi de
curs
Curriculum
Management

Management

Buget alocat

Oferte de
programe
Suporturi de
curs

Rapoarte
Note
informative
Reţea
calculatoare
Fax

Director
Resp.de
formare

Director
Prof.matodişt
i
Mentori

Buget alocat

Director

Sept.2016
şi
pemanent
conform
ofertei CCD
Sept.2015Ian.2016

Conform
programului
activităţilor
metodice

Permanent

Management

Materiale

9.1
Consolidarea
relaţiilor cu
autorităţile
locale cu
instituţii
educative(Casa
de cultură)în
vederea

Management

Programe
Proiecte

Buget alocat

12

Îmbunătăţirea
performanţei
didactice
Locală.Optimizar
ea demersului
didactic

Locală.Fluiditate
a activităţii

Transparenţa
activităţii

Buget alocat
8.2 Crearea
unui site a şcolii

Locală.
Dezvoltara
competenţlor

Director
Prof.informati
că
Administrator
Director
Cadre
didactice
conducătoare
de cercuri

Periodic

Permanent

Locală.Eficienţa
activităţii
educative



parteneriat
ului
interistituţi
onal
Implicarea
eficientă a
şcolii în
parteneriat
e/proiecte
locale

realizării de
peograme de
educaţie şi
instrucţie
9.2 Dotarea
şcolii pentru
transformarea ei
în centru
comunitar de
educaţie

Buget alocat
Management
Curriculum

Programe
Proiecte

Buget alocat
9.3
Monitorizarea
programelor de
parteneriat
derulate de
şcoală,
valorizarea şi
promovarea
bunelor practici

Management

Locală.Dobândir
ea atributelor de
şcoală a
comunităţii

Permanent
şi
semestrisl

Locală.Creşterea
numărului de
proiecte

Baza de date

Coordonator
de progeame

Dec.2016

Locală.Creşterea
inplicării în
realizarea de
programe

Buget alocat

Management
9.4 Formarea
c.d. în domeniul
elaborării de
programe şi
dezvoltarea
parteneriatelor

Permanent
Director
Coordonator
de programe
şi proiecte

Suporturi de
curs

Coordonator
de programe
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