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ARGUMENT 

 

Odată cu  intrarea României în Uniunea Europeană, statutul ţării s-a schimbat fundamental în toate domeniile de activitate. 

Noul statut de ţară comunitară presupune, printre altele, şi un sistem de învăţământ compatibil cu sistemele de învăţământ din 

ţările membre ale Uniunii Europene. În vederea realizării acestui deziderat, guvernul României depune un efort deosebit pentru 

realizarea unor politici educaţionale care să răspundă pe deplin acestor noi cerinţe. În acest context, iată câteva din priorităţile 

politicii educaţionale ce urmează a fi implementate în sistemul de învăţământ preuniversitar:  

1. Descentralizarea sistemului de învăţământ: 

 eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor educaţionale; 

 democratizarea sistemului educaţional ; 

 asigurarea transparenţei actului managerial; 

 asigurarea accesului şi echităţii în educaţie; 



 stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice. 

2. Asigurarea calităţii în activitatea de educaţie, ceea ce presupune: 

 Proiectarea, organizarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţăturii conform curriculumu-lui 

educaţional; 

 monitorizarea continuă a progresului în parcursul educaţional cu accent 

     pe adaosurile progresive ale învăţării; 

 evaluarea internă a rezultatelor; 

 evaluarea externă a rezultatelor. 

3. Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice: 

 formarea directorilor şi a cadrelor didactice pe probleme de evaluare şi asigurarea calităţii; 

 perfecţionarea cadrelor didactice prin grade didactice şi masterate; 

 alte programe ale ISJ şi CCD pentru toate cadrele didactice. 

 

1. BAZA  CONCEPTUALĂ 

Contextul legislativ 

Analiza contextului  legislativ, social, economic internaţional, naţional şi regional evalueaza  schimbările majore care se 

petrec şi  identifica tendinţele si provocarile  care vor influenţa mediul educational în dezvoltarea sa, proces care trebuie să concorde 

cu nevoile manifestate şi transformările reale din societate. 



 

Contextul legislativ 

 Legea Educatiei Nationale nr. 1/10.01.2011 

 Ordin 5144/26.09.2014 cu privire la aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie in sectorul Educational 

 OMECTS 5530/05.10.2011- privind aprobarea Regulamentului –cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare 

 OMECTS 5547/06.10.2011- cu privire la Regulamentul de inspectie al unitatilor de invatamant preuniversitar 

 OMECTS 5565/07.10.2011-  cu privire la Regulamentul privind regimul actelor de studii si al documentele scolare gestionate de 
unitatile de invatamant preuniversitar 

 OMECTS 4865/16.08.2011-cu privire la aprobarea Normelor metodologice pt. stabilirea obligatiei didactice de predare a 
personalului de conducere din inspectoratele scolare,unitatile de invatamant,unitatile conexe,precum si a personalului de 
indrumare si  control din inspectoratele scolare  si a personalului didactic din casele corpului didactic cu modificarile si 
completarile ulterioare; OMEN 6370/ 06.12.2012 completat de O.U.G NR.14/2013 ce modifica  Legea Educatiei nr. 1/2011 la art. 
263 

 OMEN 4959/02.09.2013- metodologia de de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor ce se 
vacanteaza in timpul anului scolar  

 OMECTS nr. 5349 /2011– cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare a Programului “Scoala dupa scoala”; 

 OMECTS nr.1409/29.06.2007 cu privire la Strategia MEC de reducere a fenomenului de violenta in unitatile de invatamant 
preuniversitar 

 OMFP 946/2005 modificat si completat prin OMFP nr.1389/22.08.2006,respectiv OMFP nr.1649/17.02.2011- cu privire la 
standardele de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; 

 OMENCS 5079/31.VIII.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar cu modificarile si completarile ulterioare 

 OMEN 4619 /2014-cu privire la Metodologia de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de 
invatamant  

 OMECTS  6152/07.11.2012 privind transferul elevilor - completare la ROFUIP-OMEdC 4925/2005 

 Legea 233/2002 pentru aprobarea O.G nr.27/2002 privind reglementarea  activitatii de solutionare a petitiilor     

 Legea nr. 35 / 2006 privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamânt; 



 Strategia de descentralizare a învatamântului preuniversitar aprobata prin Memorandum în Sedinta  de Guvern din 20 martie 
2005  si actualizata in martie 2007 

 Ordonata de urgenta a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata prin Legea nr. 87 / 2006; 

 HG nr.21/10.01.2007 privind standardele nationale de acreditare  si evaluare periodica a unitatilor de invatamant 

 HG. Nr.1534/25.11.2008 privind standardele de referinta si indicatorii de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii  in 
invatamantul preuniversitar 

 Legea 53/2003-Codul Muncii –republicata in 2011 

 OMECTS 6143/01.11.2011-cu privire la aprobarea criteriilor de performanta pentru evaluarea  cadrelor didactice din 
invatamantul preuniversitar completat cu OMEN 3597/18.06.2014 

 OMECTS 4613/28.06.2012 privind modificarea Anexei 1 a OMECTS 6143(GRAFICUL ACTIVITATILOR DE EVALUARE A CADRELOR 
DIDACTICE) 

 OMECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte; 

 OMECTS nr.5562/07.10.2011-metodologia privind sistemul de acumulare,recunoastere si echivalare a creditelor profesionale 
transferabile 

 O.M.Ed.C.T. 1409 /29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.Ed.C.T. privind reducerea fenomenului de violenta în unitatile 
de învatamânt preuniversitar. 

 OMECTS nr.5773 din 19.09.2012, privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de 
evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și 
atitudinilor de învățare, la finalul clasei pregătitoare; 

 Ordinul nr. 4742/10.08.2016 privind Statutul elevilor 

 Ordin nr. 4916/26.08.2019 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anului scolar 
2019-2020 

 Ordin nr. 4948/ 27.08.2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul 
scolar 2019- 2020 

 Ordin nr. 4946/27.08.2019 privind organizarea evaluarii la clasele II, IV, VI in anul scolar 2019-2020 

 Ordinul 3191/2019 privind structura anului scolar 2019-2020 

 Raport privind starea şi calitatea învăţământului în anul şcolar 2018-2019 

 Regulamentul intern al Scolii Gimnaziale Magureni 2019 



 R.O.F. 2019 

 

2. CONTEXTUL SOCIAL SI TEHNICO-ECONOMIC 

Tendinta  de globalizare - element  identitar al lumii moderne: 

o Absolventul de învăţământ preuniversitar se va confrunta cu o piaţă a muncii unică, globală în care multiculturalitatea dar şi 

identitatea naţională câştigă noi valenţe. Influenţele globalizării asupra procesului educaţional sunt multiple şi imposibil de neglijat: 

- calificare internaţională; 

- educaţie la distanţă; 

- biblioteci virtuale; 

- proces didactic în limbi de circulaţie internaţională; 

- educaţie la standarde calitative impuse; 

- ofertă educaţională adaptată nevoilor societăţii. 

o Procesul de inovarea rapidă în ştiinţă şi tehnologie, în special în tehnologia informaţiilor şi a comunicării, impun permanenta 

adaptare a procesului educaţional la noutăţile ştiinţifice teoretice şi practice, astfel încât instituţia scolara  sa fie ea însăşi 

generatoare de nou , adica  într-o stare de aliniere continuă la noutăţile ştiinţifice din orice domeniu, creându-şi structuri 

informaţionale care să susţină acest deziderat. 



o In tara noastra se manifesta  un accentuat fenomen de învăţământ de masă, care are o serie de consecinţe pozitive şi 

negative pe termen scurt şi lung. În condiţiile în care fenomenul există ca urmare a nevoilor manifestate de către membrii societăţii, 

cadrele didactice au datoria de a gestiona şi coordona corect fenomenul spre un proces educaţional responsabil şi nu unul de 

distribuţie de diplome. 

o Unitatile de invatamant  se confruntă într-un proces concurenţial intern şi chiar internaţional. A ignora cine sunt competitorii, 

care sunt competenţele şi capabilităţile lor, tendinţele şi strategiile de dezvoltare a acestora reprezintă neglijenţe pe care instituţia le 

va resimţi în viitorul apropiat. Studiul rezultatelor concurenţei ,“ bench-marking-ul”,conduce la generarea unui sistem de comparare 

.Acesta ne va conduce catre asumarea a noi standarde,superioare etapelor anterioare .Indeplinirea lor ,va  reprezenta dealtfel 

criterii  care vor decide ierarhizarea instituţiilor. 

o Bugetarea procesului didactic la nivel de minister impune reconsiderarea misiunii unitatilor scolare  prin adoptarea unui 

comportament antreprenorial materializat prin lărgirea sferei de activităţi prestate în folosul comunităţii şi a mediului economic.  

o Reconsiderarea anumitor elemente  specifice sistemului - misiune, organizare, colaborare, comunicare, curriculă, metodică, 

cultură organizaţională- conduce la depasirea stadiului de organizatii traditional conservatoare si  certifica disponibilitatea 

manifestata la nivel de schimbare. 

      Punerea in practica a strategiei de  descentralizare -Descentralizarea în educaţie presupune : 

- redistribuirea responsabilităţilor, a autorităţii decizionale şi a răspunderii publice pentru funcţii educaţionale specifice, de la 

nivel central către nivelul local. 

- participarea factorilor non-administrativi, a reprezentanţilor societăţii civile, la procesul de luare a deciziilor (părinţi, ONG, 

mediul de afaceri, asociaţii profesionale, parteneri sociali etc.). 



- transferul competenţelor decizionale de la nivelurile centrale către cele locale şi/sau organizaţionale, pentru a apropia decizia 

de beneficiarii serviciului public de educaţie. 

 Argumentul care pledeaza pentru aplicarea acestei politici in educatie : 

      Descentralizarea nu este un scop în sine. Ea se înscrie în strategia naţională de descentralizare şi are menirea definirii  unui sistem 

de învăţământ organizat, administrat şi finanţat conform rigorilor europene în ce priveşte asigurarea calităţii procesului instructiv-

educativ, accesului liber, egal şi deplin al tuturor copiilor şi tinerilor la actul educaţional, adecvarea ofertei educaţionale la interesele 

şi nevoile beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 

      Eficienţa descentralizării trebuie să se regăsească în valoarea adăugată în educaţie, materializată prin capacitatea de integrare a 

tinerilor absolvenţi în societate pe baza competenţelor profesionale dobândite şi în funcţie de piaţa forţei de muncă la nivel local, 

naţional şi internaţional. 

      Descentralizarea nu trebuie să producă dezechilibre şi distorsiuni în organizarea, conducerea şi susţinerea  la nivel naţional a 

sistemului de învăţământ. Acest proces va asigura repartizarea clară, echilibrată şi bine delimitată a puterii de decizie între 

organismele şi instituţiile reprezentative ale comunităţilor locale şi regionale, pe de o parte şi cele de la nivel naţional –MEN, MAI, 

MFP pe de altă parte.  

      De asemenea, descentralizarea deciziei implică dezvoltarea sistemului de monitorizare, control şi evaluare, deopotrivă din partea 

comunităţii locale, dar şi a  instituţiilor şi organismelor guvernamentale de specialitate. 

     Succesul descentralizării se bazează în principal pe echilibrul între autoritate şi responsabilitate pe de o parte, dar şi pe 

capacitatea resurselor umane şi fiabilitatea fluxurilor de informaţii, pe de altă parte. 

 



3.VIZIUNEA 

“ Nu zidurile fac o şcoală,ci spiritul ce domneşte într-însa” 

Ferdinand I 

             Conducerea Şcolii Gimnaziale Măgureni urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ, încurajând iniţiativa personală şi 
oferind şanse egale de  formare  tuturor elevilor pentru a deveni  cetăţeni activi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii şi 
pe piaţa forţei de muncă. 

 

 

4.MISIUNEA 

Şcoala Gimnazială Măgureni îşi propune: 

 

              *Să asigure accesul la toate nivelurile şi formele de învăţământ,indiferent de condiţia materială,de 

sex,rasa,naţionalitate,apartenenţa politică sau religioasă,din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea 

succesului personal şi profesional,în contextul social actual; 

              *Să asigure fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună,completă şi utilă dezvoltare,în parteneriat cu actorii 

sociali,promovând toleranţa şi inţelegerea între copiii de origine socio-culturală şi etnică diferită; 

              *Să dezvolte interesul pentru emancipare şi educatie permanentă printr-un învătământ axat nu numai pe nevoile limitate ale 

unei profesiuni ,ci şi pe disponibilitatea continuă pentru cunoaştere şi acţiune; 

               *Să creeze cadrul organizatoric şi funcţional favorabil schimbării creşterii calităţii serviciilor educative şi contributiei acestora 

la dezvoltarea personală a elevilor şi a comunităţii,promovării valorilor europene şi ale cetăţeniei active; 



               *Să formeze absolvenţi:autonomi,responsabili,în măsura să decidă asupra propriei cariere şi să se integreze activ şi 

constructiv în grupuri sociale diferite:familie,mediu social,societate în general; 

                *Să cultive sensibilitatea faţă de valorile moral-civice,respectul pentru om,natură,mediul înconjurător. 

 

 

 

5.DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 

 

ANALIZA  SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Respectarea termenelor impuse de catre MEN, respectiv ISJ  in toate 

activitatile legate de aplicarea si dezvoltarea curriculum-ului; 

Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a 

reglementarilor legale şi a metodologiilor specifice;  

Neparticiparea la olimpiadele si concursurile şcolare pentru 

toate disciplinele 

Managementul defectuos al unor profesori diriginţi 

Insuficienta utilizare de către unele cadre didactice a 



Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a 

metodelor şi procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în 

elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări, proiecte, portofolii 

etc.); 

Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor; 

Procent de promovabilitate crescut  

Rezultate la olimpiade si concursuri scolare 

 Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi; 

Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase.  

Derularea unor proiecte şi programe cu caracter educaţional.  

Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze 

competiţia, în sens pozitiv, în scopul obţinerii unor rezultate din ce în ce mai 

bune. 

Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;  

 Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare. 

materialelor didactice achiziţionate 

Insuficienta implicare a părinţilor în problemele şcolii; 

Insuficientă susţinere din partea anumitor catedre a activităţilor 

extracuriculare; 

Sistemul AEL nu este folosit la intreaga capacitate; 

Numar mic de cadre didactice cu participari la simpozioane 

Numar mic de cadre didactice cu publicatii in domeniul 

educatiei 

Numar mic de elevi participanti la concursuri nationale 

Comunicare deficitara intre unele cadre didactice elevi si parinti 

Lipsa ofertei educationale pentru derularea de proiecte pe 

perioada vacantei de vara 

Promovarea imaginii şcolii la nivel local, naţional,european prin 

activităţi specifice (întâlniri specifice, materiale informative, site 

-ul şcolii, colaborarea cu profesori din şcoli din UE etc. (sursa: 



Modernizare cabinet informatica 

Amenajarea terenului de sport 

Amenajare hol scoala si curtea scolii 

Obtinerea de sponsorizari sau surse de finantare extrabugetare pentru scoala 

Consiliul local a sprijinit şcoala pe parcursul întregului an şcolar atât din 

punct de vedere financiar cât şi uman.  

Consiliul reprezentativ al părinţilor a acordat tot sprijinul la toate solicitările 

noastre, implicându-se activ în problemele şcolii prin reprezentanţii acestora 

in C.A.  

Stabilirea unui parteneriat şcoală-părinţi.  

Redactarea unei reviste scolare Herra 

Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de 

programe şi parteneriate cu unitatea de învăţământ; 

Disponibilitatea Consiliului Local Magureni si a comunitatii locale de a sprijini 

scoala in proiecte de dezvoltare si de modernizare 

produse finale de proiect, Cartea de onoare a şcoli, panouri 

informative etc.) 

Dotarea cu tehnologie moderna pentru unitatile scolare- 

structuri 

 

 



 

 

OPORTUNITATI 

 

AMENINŢĂRI 

Colaborarea cu Poliţia, Direcţia Generală de Sănătate Publică, 

Biserica; 

Preocuparea continua pentru susţinerea bazei materiale. 

Posibilitatea formării continue a cadrelor didactice prin 

programele oferite de C.C.D. şi universităţi; 

Implicarea Primăriei pentru susţinerea bazei materiale; 

Implicarea unui numar mare de parinti prin derularea unor 

proiecte de parteneriat 

Lipsa de interes a unor cadre didactice în urmărirea modificărilor 

legislative noi apărute; 

Inerţia şi slaba motivare a cadrelor didactice; 

Migrarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic spre 

alte domenii mai bine retribuite; 

Degradarea mediului social din care  provin elevii (scăderea  

posibilităţii financiare, destrămarea unor familii , violenţa în 

familie, plecarea parintilor in strainatate in cautarea unui loc de 

Toate cadrele didactice sunt calificate, bine pregatite din punct de vedere 

stiintific, cu experienta profesionala. 18 cadre didactice au gradul I, 8 au 

gradul II, 8 au definitivatul si 5 sunt debutanti. Din 39 de cadre didactice 29 

sunt titulare. 



Elaborarea unor reviste scolare de specialitate 

Intensificarea colaborarii cu Primaria Magureni ca urmare a 

derularii de activitati comune de parteneriat 

Derularea unor proiecte educationale nationale si judetene 

Posibilitatea accesării fondurilor europene pe bază de proiecte şi 

programe finanţate; 

Programul Scoala altfel: Sa stii mai multe sa fi mai bun 

munca etc); 

-Dezinteresul unor părinţi pentru viaţa şcolară a copilului lor ; 

- Scăderea interesului pentru informare; 

-Abandonul scolar al elevilor rromi din cauza starii materiale 

 

 

Analiza PESTE 

Politicul: 

Politica educaţională din şcoala noastră vizează aspecte legate de ridicarea  calităţii procesului instructiv-
educativ,colaborarea cu autorităţile locale şi comunitatea locală fiind benefică, asigurând o dezvoltare pozitivă a activităţii . 

Consiliul local şi comunitatea locală este deschisă dialogului constructiv, având în derulare proiecte de reabilitare a şcolii şi 
alte proiecte care aşteaptă finanţare. 

Economicul: 

Localitatea Magureni este o localitate cu un nivel de trai decent, avand peste 6000 de locuitori. Pe raza comunei exista mai 
multe societati comerciale cu profiluri diverse unde muncesc o parte a localnicilor.  



O alta parte a locuitorilor muncesc in localitatile invecinate: Campina, Filipestii de Padure, Floresti, Ploiesti. 

 

Socialul: 

Nivelul de trai al locuitorilor comunei Magureni este destul de ridicat, neînregistrându-se probleme sociale deosebite, cu 
excepţia populaţiei de etnie romă care are un nivel de trai mai scazut, existand mai multe familii care primesc ajutor social. 

Un numar important de parinti sunt plecati la munca in alte tari, copiii fiind in grija bunicilor. 

 

Tehnologicul: 

Majoritatea familiilor  din comuna Magureni beneficiază de televiziunea prin cablu, copiii putând urmării programe 
educaţionale pe canale cum ar fi:Naţional geografic, History, etc. 

Dotarea bună a laboratorului de informatică şi înfiinţarea acestuia , precum şi conectarea la internet, face ţradiţională această 
activitate în şcoala noastră, astfel toate clasele de la ciclul gimnazial au ca opţional informatica. 

Pe lângă laboratorul de informatică mai avem conectate la internet un calculator ce serveşte secretariatul-contabilitate, unul 
la direcţiune. 

Un număr important de  elevi deţin calculatoare acasă ceea ce denotă un interes major al părinţilor în acest domeniu, 
majoritatea  fiind conectaţi la internet. 

Ecologicul: 

      
         Comuna Magureni face eforturi pentru pastrarea mediului inconjurator in bune conditii si organizeaza alaturi de scoala 

activitati de ecologizare. (ex. Participarea la programul Let’s do it Romania). 

 



NEVOI  IDENTIFICATE 

 

 Promovarea unei exigenţe sporite în actul managerial în cazul reticenţei faţă de nou şi schimbare.  

 Monitorizarea activităţii cadrelor didactice în vederea eliminării formalismului, a creşterii eficienţei actului de predare şi a 

utilizării resurselor. 

 Adaptarea ofertei  educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să  răspundă intereselor lor de formare pe termen 

scurt, mediu şi lung. 

 Promovarea de programe pentru „educarea părinţilor” în colaborare cu autorităţile locale în scopul diminuării/eradicării 

absenteismului şi a abandonului şcolar  

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare. 

 Analiza cauzelor, promovarea de măsuri pentru imbunatatirea  rezultatelor  înregistrate de elevii noştrii  la evaluarea 

naţională. 

 Conştientizarea autorităţilor administrative locale cu privire la alocarea  resurselor financiare şi materiale necesare pentru 

realizarea de condiţii decente de desfăşurare a procesului didactic atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice.  

 Respectarea de către autorităţile locale a legislaţiei privind decontarea navetei cadrelor didactice. 

 



Şcoala noastră îşi propune ca, printr-un învăţământ de calitate, să-l ajute pe elev să se descopere pe sine însuşi, să devină util 

pentru el şi pentru ceilalţi, să îl pregătească pentru a păşi cu încredere spre nivelul liceal şi să-l înveţe să facă faţă încercărilor din 

viitor.Schimbarea mentalităţii negative, în favoarea unei gândiri pozitive, permisive, creative atât la elevi cât şi la cadrele didactice şi 

a personalului auxiliar, considerând elevul ca partener în educaţie şi subiect al autoeducaţiei. Scopul şcolii noastre este de a crea o 

şcoală comunitară, deschisă, credibilă în faţa parinţilor şi a comunităţii locale, care să raspundă nevoilor de educaţie. Printr-o ofertă 

curriculară atractivă şi diversificată, prin formarea unui corp profesoral stabil, titular şi bine pregatit profesional, prin derularea de 

proiecte şi programe educaţionale specifice, vom forma o personalitate umană complexă. Valorile pe care le promovăm sunt: 

comunicarea, spiritul de echipă, toleranţa, educaţia pentru drepturile omului. 

Priorităţi: Pentru anul şcolar 2019 – 2020, vom orienta întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional pe următoarele 

priorităţi strategice: 

- Creşterea calităţii activităţii cadrelor didactice; 

- Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ; 

- Elaborarea de standarde de predare şi evaluare, în vederea atragerii elevilor către performanţă; 

- Formarea profesională continuă a cadrelor didactice; 

- Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare. 



În anul şcolar 2019 – 2020 ne propunem să continuăm structurarea activităţii manageriale cu implicarea catedrelor şi a 

cadrelor didactice în planificare în speranţa construirii unui plan managerial în care să se recunoască fiecare şi care să fie asumat de 

tot colectivul. Planul managerial cuprinde obiective şi activităţi concepute într-o perspectivă mai generală. Şefii de catedre propun 

activităţi care se subsumează obiectivelor strategice din acest an, activităţi incluse în planul managerial. În acest fel, toate cadrele 

didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare creativitatea şi în acelaşi timp să dea 

dovadă de responsabilitate, construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului căruia îi aparţin. Planurile de 

muncă ale catedrelor şi comisiilor vor reflecta prin activităţi concrete aceste obiective. Considerăm că astfel practicăm în activitatea 

managerială principiile propuse prin misiunea şcolii. 

Obiective generale 

Oferta politică a guvernului pentru perioada următoare în domeniul educaţiei este construită în jurul următoarelor obiective 

majore: 

 Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale; 

 Formarea personalului din învăţământ prin programe POSDRU; 

 Asigurarea acoperirii normelor cu personal didactic titular în învățământ; 

 Eliminarea violenţei din şcoli; 

 Autonomie pentru şcoli şi autonomie profesională pentru cadre didactice; 



 Implementarea programului „Şcoala de după şcoală”; 

 Adecvarea manualelor şcolare la noul curriculum; 

 Realizarea unui parteneriat corect cu autorităţile administraţiei publice locale; 

În concordanţă cu politica educaţională promovată de către M.E.N..., I.S.J.Prahova, şcoala noastră îşi propune adaptarea acestora 

la specificul ei,concretizate în următoarele obiective generale: 

OG1. Creşterea calităţii şi eficienţei învăţământului în perspectiva pregătirii pentru o societate şi economie bazate pe cunoaştere. 

OG2. Asigurarea egalităţii de şanse, susţinerea financiară a elevilor din categoriile dezavantajate. 

OG3. Modernizarea infrastructurii şcolii. 

OG4. Modernizarea şi democratizarea actului managerial (proiectare, decizie, formare) prin formarea personalului didactic şi a 

directorilor. 

OG5. Dezvoltarea parteneriatului educaţional, şcoală – părinţi – administraţia locală, în vederea susţinerii procesului educaţional. 

Pentru realizarea acestor obiective este necesară folosirea priorităţilor politicii educaţionale ale M.E.N. 

 Calitate 

 Performanţă 



 Eficienţă 

 Standarde europene 

 Accesibilitatea la educaţie 

 Învăţare continuă 

 Oferte educaţionale 

 Resurse umane 

 Responsabilitate 

Pentru elaborarea planului managerial şi al programului de acţiuni pentru anul şcolar 2019-2020, se va ţine cont de : 

- Analiza SWOT 

- Raportul de analiză CEAC 

Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare  în aşa fel  încât 

să permită: 

1. Cultivarea unui mediu scolar centrat pe valori si relaţii democratice, responsabilitate şi profesionalism; 

2. Crearea unui climat socio-afectiv securizant în spaţiul scolar; 



3. Realizarea cooperarii reale în cadrul şcolii intre profesor-profesor, profesor-elev etc.  şi între şcoala şi comunitate (şcoala -familie, 

scoala - instituţiile cu responsabilităţi educaţionale), vizând calitatea actului educativ în beneficiul elevului; 

4. Promovare “imaginii şcolii” prin încurajarea iniţiativelor extraşcolare comune elevi -  profesori. 

 

OBIECTIVE STRATEGICE 

 

 Realizarea Planului managerial al Şcolii  în concordanţă cu strategia M.E.N. 

 Organizarea activităţii şcolare pentru începerea, desfăşurarea şi finalizarea anului şcolar 2019-2020  în cele mai bune condiţii. 

 Aplicarea legislaţiei în vigoare la nivelul unităţii de învăţământ. 

 Monitorizarea activităţii procesului instructiv-educativ. 

 Aplicarea corecta a curriculum-ului naţional şi monitorizarea atentă a curriculum-ului la decizia şcolii. 

 Încurajarea şi sprijinirea participării la programele de (auto)formare continuă. 

 Soluţionarea şi  eliminarea eventualelor conflicte. 

 Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea. 

 Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia, în sens pozitiv, în scopul obţinerii unor 
rezultate din ce în ce mai bune. 

 Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii învăţământului, recomandat de ARACIP, nu numai prin 
existenţa comisiilor în şcoli ci prin existenţa unui progres real de calitate de la o perioadă la alta. 

 



DOCUMENTE CARE VOR FI ÎNTOCMITE PE BAZA PREZENTULUI PLAN MANAGERIAL 

 Tematica şi graficul Consiliului de Administraţie 

 Tematica şi graficul Consiliului Profesoral 

 Planurile manageriale ale comisiilor 

 Graficul de asistenţe 

 Activităţile extraşcolare 

 Activitatea de formare şi perfecţionare 

DEZBATUT IN CONSILIUL PROFESORAL  din 28.X.2019                                                      

APROBAT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE din 28.X.2019                                                     

                                                                                                                                                 Director 

Prof. Furdui Ioan  

 


