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O.G.1. Asigurarea unui management eficient
Obiective specifice:
O.S.1 Organizarea activităţii unităţii de învăţământ conform legislaţiei şcolare în vigoare
O.S.2

Îmbunătăţirea

calităţii managementului educaţional şi instituţional
,

Obiec

Rezultat aşteptat

Resurse legislative/materiale

Orizont de
timp

Responsabili
/parteneri

Existenţa incadrării cu
cadre didactice
calificate/contractelor
individuale cf.
proiectului de incadrare
aprobat
Asigurarea cadrelor
didactice pentru toate
disciplinele/clasele prin
asigurarea continuităţii la
clasă
Organizarea colectivelor
de elevi si existenţa/clase
a educatoarelor
invăţătorilor
/diriginţilor

Legea Educaţiei Naţionale
nr 1/2011
Mişcarea personalului
didactic/2015-2016
Deciziile elaborate de ISJ
Tulcea
Proiectul de încadrare
Statul de funcţii

Sept 2015

Director/ISJ Tulcea

Sept 2015

Director/
Responsabilii
comisiilor
metodice

Baza de date privind
efectivele de elevi şi
coordonatorii acestora din
anul
şcolar 2014-2015

Sept 2015

Director /
Consiliul
profesoral

Actiuni/strategii de implementare

tive
OS 1

Asigurarea incadrării
corespunzatoare cu cadre
didactice a şcolii şi derularea
acţiunilor de angajare(contracte
de muncă)

OS1

Constituirea catedrelor
didactice

OS 1

Constituirea colectivelor de
elevi si numirea cadrelor
didactice coordonatoare ale
colectivelor de elevi
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OS 1

Emiterea deciziilor privitoare
la constituirea comisiilor
metodice şi de lucru din şcoală

OS 1

Elaborarea fişei postului/cadre
didactice

O.S.1

Asigurarea existenţei şi

OS1

Întocmirea orarului şcolii

OS1

Organizarea serviciului/şcoală
al cadrelor didactice si al
elevilor

OS2

Elaborarea/revizuirea fişei de
autoevaluare a personalului
angajat al şcolii

funcţionării sistemului de
gestionare a informaţiei;
înregistrarea, prelucrarea şi
utilizarea datelor şi
informaţiilor

Existenta comisiilor
metodice şi de lucru din
şcoală

Legea Educaţiei Naţionale
nr 1/2011
Resursele umane din şcoală

Sept 2015

Director /
Consiliul
profesoral

Informarea întregului
personal in legatură cu
atributiile ce-i revin cf
legii si ROF şi RI
Îmbunătăţirea întregii
activităţi din şcoală

Legislaţia privind încadrarea
personalului didactic
RI, ROF

Sept 2015

Director /Serviciul
de secretariat

Documente şcolare
Baza de date a şcolii
Documente contabile şi
statistice

Permanent

Directori
Secreatriatul şcolii
Serviciul de
contabilitate

Existenta
orarului/niveluri de
invăţământ

Legea Educaţiei Naţionale
nr 1/2011
Scheme orare aprobate de
ISJ Tulcea
ROF

Sept 2015

Fişa de autoevaluare /
categorii de personal

Sept 2015

Comisia de
elaborare a orarului
Resp comisiilor
metodice
Comisia de
organizare a
serviciului/
şcoală
Consiliul
profesoral
CA
CA,CP

Asigurarea serviciului
organizat/şcoală/niveluri
de învăţământ/clase

Informarea personalului
şcolii in legatură cu
criteriile de evaluare a
activităţii didactice în
anul şcolar 2015-2016

Sept 2015
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OS2

Revizuirea RI şi a ROF

OS2

Aprobarea Codului de etică
revizuit al şcolii

OS2

Analiza activităţii desfăşurată
de intreg personalul şcolii in
anul 2014-2015

OS2

Elaborarea documentelor de
programare(planuri
manageriale,planuri
operative,planuri de măsuri etc)
a activităţii in anul scolar
2015-2016

O.S.2

Diseminarea informaţiilor
privind cadrul asigurării
calităţii în educaţie cu
modificările legislative
în vigoare

O.S.2

Realizarea planului

Existenţa documentelor
care reglementează
politica educaţională din
unitatea de învăţământ
Existenta Codului de
etică care reglementează
conduita personalului
şcolii
Evidenţierea aspectelor
pozitive şi identificarea
punctelor slabe şi a
oportunităţilorîn vederea
elaborarii planului
managerial pentru anul
şcolar 2015-2016
Existenta strategiei
manageriale de
organizare şi desfăşurare
a activităţilor din şcoală

ROFUIP
Codul muncii
Contractul colectiv de
muncă
Legislaţia privitoare la
SCIM

Sept 2015

Comisia de
elaborare a RI,
ROF,CP,CA

Sept 2015

Baza de date privind
rezultatele obţinute în anul
şcolar precedent

Oct 2015

Comisia de etică
Consiliul
profesoral
CA
Director
CA
CP

Legislaţia şcolară
Documente de analiză din
anul anterior şcolar

Oct 2015

Directori
CA
CP
Comisi metodice

Asigurarea calităţii în
educaţie

Documente specifice

Permanent

CEAC

Atingerea indicatorilor
de calitate

Planul operaţional CEAC

Sem I , an
şcolar

CEAC
CA
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OS2

operaţional privind
asigurarea calităţii în
educaţie.
Fixarea echipei de lucru in
vederea actualizarii PAS,
programarea activităţilor
privind revizuirea
PAS,revizuirea PAS în
concordanţă cu PLAI

OS2

Avizarea PAS-ului de catre
Consiliul Profesoral si
aprobarea acestuia in CA al
şcolii

OS2

Participarea directorilor si a
unor cadre didactice la
sesiunile organizate in
domeniul manegementului
strategic şi al relaţiilor
comunitare şi al proiectelor
Completarea colecţiei de
documente legislative de
interes pentru invăţământ

OS2

2015-2016

Constituirea echipei
alcatuită din cadre
didactice cu aptitudini in
proiectarea strategiei de
viitor a şcolii,revizuirea
PAS

PLAI
PRAI
Strategia de dezvoltare a
comunei Luncaviţa

Informarea tuturor
PAS 2013-2020
cadrelor didactice, a
beneficiarilor de educaţie
si a partenerilor din
social in legatura cu
continutul PAS-ului si
aprobarea acestuia
Cadre didactice
Materiale specifice
informate in legătură cu
probleme specifice
managementului şcolar

Existenţa legislaţiei de
interes pentru
învăţământ

Legislaţie de interes pentru
învăţământ

Sept 2015

Noiembrie
2015

Anul scolar
2015-2016

Permanent

Director
CA
Consiliul Local al
Comunei
Luncaviţa
Agenţi economici
Consiliul părinţilor
Comisia de
elaborare PAS
CP
CA

Directori
Resp. Perfectionare
Cadre didactice
ISJ
CCD
MECS
Secretariat
ISJ
CCD
MECS
Primaria Luncavita

O.G.2 Comunicarea intra si interinstitutională
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O.S.1
O.S.2

Obiective specifice
Dezvoltarea reţeleide comunicare intra şi interinstituţionale
Asigurarea calităţii procesului de învăţământ printr-o comunicare eficientă între toţi partenerii implicaţi în procesul de educaţie

Obiec

Actiuni/strategii de implementare

Rezultat aşteptat

Resurse
legislative/materiale

Asigurarea condiţiilor
tehnico-materiale care să permită
comunicarea intra si
interinstituţională

Existenţa
infrastructurii(telefon,fax,
internet,e-mail,site-ul
şcolii,aviziere, radio,TV, hârtie,
toner, echipamente de TIC etc)

Resurse financiare din
bugetul şcolii
Materiale didactice
achiziţionate prin
proiecte cu fonduri
europene

O.S 2

Elaborarea de proceduri
operaţionale privind comunicarea
intra si interinstitutională

Definirea modului si mijloacelor
de informare utilizate de şcoala
noastră in comunicarea intra si
interinstitutională

Legislaţia şcolară

Nov 2015

O.S.2

Derularea de activităţi în şcoală
pe teme de comunicare

Îmbunătăţirea calităţii actului
didactic ca urmare a unei
comunicări eficiente

Echipament de tic
interactiv,

O.S.2

Participarea cadrelor didactice la
activităţi metodice pe probleme de
comunicare

Îmbunătăţirea calităţii educaţiei ca
urmare a unei comunicări eficiente

Programul activităţilor
metodice

Cf calendarului
activitatilor
metodice, al
şi al
calendarului
activităţilor
extrascolare
Cf calendarului
activităţilor
metodice

O.S.2

Includerea în tematica orelor de

Reducerea fenomenului de

Tematica lecţiilor de

tive
O.S.1

Orizont de
timp

Permanent

An şcolar

Responsabili
/parteneri

Directori
Administrator
Serviciul de
contabilitate
ISJ Tulcea
Institutii
specializate
CEAC
Compartimentele
din scoala
Parteneri din
mediul extern
Conducerea şcolii
Comisiile
metodice
Parintii
Comunitatea
locala
Institutii partenere
Responsabilul
comisiei de
dezvoltare
profesională
Dir adj
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O.S.2

dirigenţie şi alectoratelor cu
părinţii a temelor privind
comunicarea asertivă
Popularizarea imaginii şcolii in
comunitate şi nu numai

agresivitate verbală în şcoală şi
familiile elevilor
Informarea partenerilor de interes
in legătură cu strategia dezvoltării
instituţionale,in legatură cu cultura
organizaţională a şcolii,cu
rezultatele elevilor,oferta
educaţională etc

dirigenţie
Tematica lectoratelor cu
părinţii
Pliantul şcolii, aviziere,
materiale în
mass-media,site-ul
şcolii, al comunei
Luncaviţa, al CCD
Tulcea etc

2015-2016

Permanent

Diriginţi
Părinţii elevilor
Psihologul şcolar
Comisia pentru
imaginea scolii
Publicatii locale si
nationale

O.G.3. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
O.S.1 Stimularea perfecţionării cadrelor didactice
O.S.2. Valorifcarea exemplelor de bună practică în activitatea didactică
O.S.3 Perfecţionarea cadrelor didactice pentru orientarea şcolară şi profesională
Rezultat aşteptat

Resurse
legislative/materiale

Orizont de
timp

Responsabili /parteneri

O.S.1 Crearea oportunităţilor de
participare a cadrelor didactice
din şcoală la cursuri de
formare şi dezvoltare
profesională

Cadre didactice
competente,in
conformitate cu cerintele
actuale si de perspectivă

Anul
scolar
2015-2016

Responsabilul
Comisiei de perfectionare
ISJ Tulcea
CCD Tulcea
MECS

O.S.1 Implicarea cadrelor didactice din
şcoală în activităţile de
dezvoltare a resurselor umane
derulate prin proiecte POSDRU

Valorificarea
oportunităţilor de
formare in domenii de
interes pentru educaţie
prin implicare in proiecte
POSDRU

Resurse financiare
Bază materială
pentru desfăşurarea
activităţii filialei
Luncaviţa a CCD
Tulcea
Oferta de proiecte
POSDRU

An scolar
2015-2016

Coordonatorul de
proiecte
CCD
ISJ Tl
MECS

Obiec

Actiuni/strategii de implementare

tive
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O.S.1 Sprijinirea cadrelor didactice
cuprinse in procesul de
perfecţionare prin inscrierea la
examenele de obţinere a
gradelor didactice

Cadre didactice cu
Mişcarea
pregătire corespunzătoare personalului
pentru asigurarea calităţii didactic
în educatie

Cf
calendarului
perfecţionăr
ii

Responsabilul
Comisiei de perfectionare
ISJ Tulcea
MECS

O.S.1 Consilierea cadrelor didactice
debutante

Activitate eficientă a
cadrelor didactice
debutante

Publicaţii de
specialitate

Permanent

Comisii metodice
Metodisti , mentori,
inspectori

O.S.1 Participarea cadrelor didactice la
cursuri de lucru cu TIC in
vederea utilizarii soft-urilor
educationale
O.S.2 Exercitarea funcţiei de
îndrumare şi control a
directorului prin asistenţe la ore
O.S.2 Facilitarea popularizării,în
rândul cadrelor didactice, a
exemplelor de bună practică în
proiectarea strategiilor
activ-participative,centrate pe
elev prin organizarea de
interasistenţe la ore
O.S.2 Diseminarea informaţiilor
primite de profesorii participanţi
la cursuri de formare

Utilizarea bazei materiale
electronice in vederea
cresterii performantelor
elevilor
Îmbunătăţirea procesului
de
predare-învăţare-evaluare
Cresterea performantelor
elevilor, scaderea cu 10%
a rezultatelor slabe la
învăţătură

Bază materială de
TIC performantă

Conducerea scolii
Comisie perfectionare
Firma specializata
CCD Tulcea
Directorii
Responsabilii
comisiilor metodice

Achiziţii de interes
pentru îmbunătăţirea
calităţii educaţiei

Material
informativ,cursuri

Cf
calendarul
ui formarii
continue
Cf
graficului
asistenţelor
Cf
graficului
activităţilo
r metodice
ale
comisiilor
metodice
An şcolar
2015-2016

O.S.2 Completarea fondului de carte al

O mai bună informare a Resurse financiare

Fişe de asistenţă

Portofoliul
profesorului
Portofoliul elevilor
Portofoliul comisiei
metodice

An şcolar

Responsabilii comisiilor
ariilor curriculare
Metodisti , mentori,
inspectori
CCD
ISJ Tulcea
MECS
Responsabilul comisiei
de perfecţionare
Responsabilii comisiilor
metodice
Serviciul de contabilitate
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bibliotecii şcolii cu lucrări de
specialitate

O.S.2 Asigurarea accesului cadrelor
didactice la reviste de
specialitate: Tribuna
învăţământului, Revista de
pedagogie etc
O.S.2 Asigurarea condiţiilor de
perfecţionare a personalului
didactic-administrativ în
domeniul folosirii tehnicii de
calcul şi a soft-urilor
specializate
O.S.3 Formarea cadrelor didactice
privind metodologia activitătilor de
orientare si consiliere in carieră

O.S.3 Elaborarea programului de
consiliere si orientare

O.S.3 Consilierea elevilor in vederea
angajarii

corpului profesoral

Existenţa surselor de
informare

Publicaţii de
2015-2016
specialitate,
auxiliare curriculare
etc
Resurse financiare
An şcolar
2015-2016

Bibliotecarul şcolii

Serviciul de contabilitate
Bibliotecarul şcolii

Creşterea eficienţei
activităţii personalului
didactic-auxiliar

Resurse fianciare

An şcolar
2015-2016

Serviciul de secretariat

Perfectionarea activitatii de
testarea a aptitudinilor
elevilor, de familiarizare a
acestora cu nomenclatorul
meseriilor, de cunoastere a
pietei fortei de munca
Existenţa programului de
consiliere si orientare
accesibil elevilor şcolii

Material de
specialitate

An şcolar
2015-2016

Responsabilul comisiei
de orientare şi consiliere
Psihologul şcolar

Programul de
orientare şi
consiliere
Modele de
CV,scrisoare de
intenţie, cereri de
angajare etc

An şcolar
2015-2016

Responsabilul comisiei
de orientare şi consiliere
Psihologul şcolar
Diriginţii claselor de liceu
Reprezentanţi ai AJOFM

Formarea competenţelor
necesare pentru
angajare:întocmirea
CV-ului, a scrisorii de
intentie, initierea in
procedura privind
căutarea unui loc de

Sem II,an
şcolar
2015-2016
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O.S.3 Organizarea de mese
rotunde,vizite la care sa
participe elevi, parinti, cadre,
agenti economici

muncă, prezentarea la
interviul de angajare
O bună orientare şcolară
a elevilor informaţi în
legătură cu cererile de pe
piaţa forţei de muncă

Materiale specifice
de informare

Sem II,an
şcolar
2015-2016

Diriginţii claselor de liceu
Reprezentanţi ai AJOFM
Agenţi economici

O.G.4 Adaptarea procesului de invăţământ la particularitatile colectivelor de elevi in vederea realizarii
progresului şcolar
O.S.1 Adaptarea procesului de predare-învăţare -evaluare la nevoile elevilor
O.S.2 Asigurarea calităţii actului educaţional
Obiec

Rezultat aşteptat

Resurse
legislative/materiale

Orizont de timp

Responsabili
/parteneri

Îmbunătăţirea rezultatelor elelvilor prin
elaborarea strategiilor didactice functie
de nevoile elevilor
Cunoaşterea nivelului real de pregătire
al elevilor şi elaborarea planificărilor
calendaristice /unităţilor de invăţare
funcţie de nivelul clasei
Creşterea interesului elelvilor pentru
participare la lecţii activ-participative,
centrate pe elev

Teste psihologice

Sept 2015

Diriginti,

Actiuni/strategii de
implementare

tive

O.S.1

Identificarea stilurilor de
invatare ale elevilor/clase

O.S.1

Aplicarea instrumentelor
specifice evaluării iniţiale

O.S.1

Adaptarea procesului de
predare-învăţare-evaluare la
specificul disciplinei si
clasei

Teste inţiale la toate
disciplinele

Sept 2015

Portofoliul
profesorului
Portofoliul elevului

Permanent

Psihologul scolii
Comisii
metodice/cadre
didactice
Cadre didactice
CEAC
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O.S.2

Organizarea procesului de
monitorizare a activitatii
didactice

O.S.2

Elaborarea planurilor
operationale/comisii
metodice privind
organizarea ,derularea,
monitorizarea si controlul
evaluării şcolare
Crearea băncii de
instrumente de evaluare
Analiza rezultatelor
evaluării, identificarea
problemelor tipice si
stabilirea planului de măsuri
remediale
Analiza comparativă a
rezultatelor evaluarii
curente,sumative cu cele
obtinute la examenele
nationale
Identificarea lacunelor
în pregătirea elevilor
din clasele de liceu şi
stabilirea planului de
măsuri remediale

O.S.2
O.S.2

O.S.2

O.S.2

Remedierea disfuncţiilor în
asigurarea ritmicităţii parcurgerii
materiei si a notării elevilor prin
asistenţe la
clasă,interasistenţe,monitorizare atentă
Realizarea progresului şcolar prin
organizarea riguroasă a procesului de
evaluare a rezultatelor la învăţătură ale
elevilor

Programe şcolare
Planificări ale
activităţii

Permanent

Director
Responsabili
comisii metodice
CEAC

Portofoliile
comisiilor metodice,
ale profesorilor,
elevilor
Documentele şcolare

Oct 2015

Responsabilii
comisiilor
metodice
Cadrele didactice
CEAC

Evaluarea riguroasă a rezultatelor
elevilor
Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor prin
aplicarea planurilor remediale

Seturi de teste

Sept 2015
mai 2016
Oct 2015 mai
2016

Comisii metodice

Asigurarea concordanţei între
evaluarea internă şi cea externă

Situatii statistice
Programe adaptate

Cf calendarului

Comisii metodice
CEAC

Adaptarea procesului de
predare-învăţare la particularităţile
educabililor

Teste iniţiale
Teste de evaluare

Sem I ,an
şcolar
2015-2016

Comisiile
metodice

Rapoarte de analiza
Plan de masuri
pentru imbunatatirea
rezultatelor elevilor

Comisii metodice
CEAC
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O.S.2

O.S.2

Întocmirea de grafice de
pregătire suplimentară
la toate disciplinele
incluse în programa
examenului de
bacalaureat
Monitorizarea
progresului realizat de
elevii participanţi la
activităţile de
pregătire suplimentară

Îmbunătăţirea rezultatelor la examenul
de bacalaureat

Graficul pregătirii
suplimentare pentru
elevii aflaţi în
dificultate la
învăţătură

Îmbunătăţirea rezultatelor la examenul
de bacalaureat

2016

Profesorii de
specialitate
Părinţii elevilor

2016

Profesorii de
specialitate

O.G.5 Asigurarea unui mediu şcolar sigur şi atractiv
O.S. 1 Asigurarea condiţiilor de calitate privind siguranţa în unitatea de învăţământ
O.S.2 Creşterea performanţei şcolare prin asigurarea unui climat confortabil
O.S.3 Creşterea promovabilităţii elevilor prin eliminarea cauzelor care determină absenteismul şi abandonul şcolar
Obiec
tive
O.S.1

Rezultat aşteptat

Resurse
legislative/materiale

Orizont de
timp

Responsabili
/parteneri

Îmbunătăţirea rezultatelor la
învăţătură şi disciplină a elevilor
prin crearea condiţiilor de derulare
riguroasă a programului şcolii

ROF
Orarul şcolii
Graficul serviciului
cadrelor didactice
Graficul serviciului
elevilor

Sept 2015

Director
adj
Diriginti
Consiliile
claselor

Actiuni/strategii de
implementare
Organizarea
serviciului/scoala/clase
pentru cadre didactice/elevi
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Efectuarea demersurilor
specifice pe langa Consiliul
local pentru asigurarea cu
personal calificat(paznici)
pentru supravegherea scolii
Securizarea spatiului scolar
cu garduri, porti/usi ,accesul
fiind condiţionat de
respectarea procedurilor
specifice
Asigurarea materialelor
necesare păstrării curăţeniei
in şcoală

Îmbunătăţirea stării de disciplină şi
siguranţă din şcoală prin implicarea
personalului specializat pentru
supravegherea spatiului şcolar

Resurse financiare
din bugetul
Consiliului Local

Sept 2015
Permanent

Director
Consiliul Local
Luncavita

Îmbunătăţirea rezultaelor elevilor
prin asigurarea confortului psihic
generat de ideea că se află în
siguranţă în şcoală

Resurse financiare
din bugetul şcolii

Permanent

Director
CA

Îmbunătăţirea activităţii întregului
personal al şcolii prin crearea unui
mediu sanatos si sigur

Resurse financiare
din bugetul şcolii

Functie de
necesitate

O.S.1

Obtinerea autorizaţiilor de
funcţionare a şcolii

Îmbunătăţirea activităţii întregului
personal al şcolii prin crearea unui
mediu sănătos si sigur

O.S.!

Asigurarea serviciilor
medicale pentru elevi

Asigurarea condiţiilor de
monitorizare a stării de sănătate a
elevilor şcolii

Resurse financiare
Oct 2015
din bugetul şcolii
pentru obţinerea
autorizaţiilor de
funcţionare eliberate
de DSP, ISCIR,ISU,
ITM
Resurse financiare
Oct 2015
din bugetul şcolii

Director
Serviciul de
contabilitate
Administrator ,
Consiliul local
Director
DSP,ISCIR,IS
U,ITM

O.S.2

Crearea unui ambient
educaţional atractiv

Creşterea motivaţiei elevilor pentru
a frecventa şcoala şi pentru a se
implica în diferite activităţi

O.S.1

O.S.1

O.S.1

Resurse financiare
din bugetul şcolii

Permanent

Director
Medicul de
familie
Societăţi
specializate
Comisia pentru
imaginea şcolii
Directori
Adminstratorul
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şcolii

O.S.3

Identificarea cauzelor care
duc la absenteism si
abandon scolar

Imbunătăţirea frecvenţei elevilor

Baza de date
Chestionare
Sedinţe cu părinţii
Anchete sociale

Lunar

Comisia pentru
monitorizarea
frecventei
elevilor
Invatatori
Diriginti
Parinti
Asistenţa socială

O.S.3

Elaborarea si implementarea
masurilor de reducere a
absenteismului si
abandonului scolar

Reducerea nr de absente cu
10%/şcoală si a abandonului scolar
sub 3%

Plan de măsuri

An scolar
2015-2016

Dir adj
Consilier
educativ
Psiholog scolar
Diriginti,

O.S.3

Semnarea acordului de
parteneriatul şcoală- părinţi

Parteneriatul
şcoală-beneficiari
de educaţie

Oct 2015

Dir adj
Invătători
Diriginti

O.S.3

Asigurarea serviciului de
consiliere şi asistenţă
psihopedagogică

Îmbunătăţire frecvenţei elevilor prin
implicarea părinţilor in educaţia
elevilor ca parteneri egali in
educaţie
Reducerea tendinţei de părăsire
timpurie a şcolii de către elevi

Resurse financiare
din bugetul CJRAE

Permanent

O.S.3

Intocmirea bazei de date cu
elevii ai căror părinti sunt
plecati in străinătate

Dir adj
Psiholog
Diriginti
Parinti
Asistenti
sociali
CJRAE
Dir adj
Invăţători
Consilierul
educativ
Diriginţi

Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor şi a Statistica
stării de disciplină prin
monitorizarea atentă a elevilor ai
căror părinti sunt plecati in
străinătate

Oct 2015
Febr 2016
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O.S.3

Continuarea programelor
sociale

Reducerea abandonului şcolar şi a
Resurse financiare
numărului de absenţe prin sprijinirea din bugetul şcolii
materială a elevilor ale căror familii
sunt in dificultate financiară

Oct 2015

O.S.3

Asigurarea funcţionalităţii
comisiei de disciplină in
şcoală

Îmbunătăţire situaţiei disciplinare a
elevilor

Portofoliul comisiei
de disciplină
Proceduri privind
disciplina în şcoală

Permanent

O.S.3

Elaborarea unor programe
atractive ale activităţilor
extraşcolare /cercurilor
şcolare ca alternativă la
provocările neconstructive
din mediul social

Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor
prin atragerea acestora în activităţi
extraşcolare care să valorizeze
inteligenţe/talente diferite

Portofoliul comisiei
educative

Oct

O.S.3

Elaborarea programului
pentru “Şcoala altfel”în
concordanţă cu preferinţele
beneficiarilor de educaţie

Formarea competenţelor de interes
pentru elevi în cadrul activitaţilor
din programul “Şcoala altfel”

Programul “Şcoala
altfel”

Aprilie 2016

2015

Resp comisie
ajutor social pt
elevi
Diriginti
Invatatori
Asistenţa
socială
comunmitară
Comisie
disciplina
Diriginti
Consilier
educativ
Parinti
CEAC
Comisia
consiliere si
orientare
Invatatori
Diriginti
Parintii elevilor
Institutiile si
organizatiile cu
care scoala are
incheiate
parteneriate
Consilierul
educativ
Reprezentanţi
ai comunităţii
locale
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O.S.3

Elaborarea si derularea
programelor de activităţi
privind prevenirea si
combaterea violenţei

Imbunătăţirea situaţiei le disciplină
şi învăţătură prin reducerea
fenomenului de violenta din scoala

O.S.3

Monitorizarea fenomenelor
de violenţă din şcoală

Imbunătăţirea situaţiei le disciplină
şi învăţătură prin reducerea
fenomenului de violenta din scoala

ROF
Rapoarte ale
Consiliilor clasei
Procese verbale ale
CP
Portofoliul Comisiei
pentru combaterea
violenţei
Documentele
şcolare
Portofoliul Comisiei
pentru combaterea
violenţei

Cf
calendarului
activitatilor
din proiectele
si programele
educative

Permanent

Dir adj
Diriginti
Psiholog
Parteneri
sociali
Politia
Asociatia
“Mâini intinse”
Dir adj
Invăţători
Dirigimţi
Intreg
personalul
scolii

O.G.6 Modernizarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente şi material didactic corespunzaător formării
la elevi a competenţelor vizate de programa şcolară
O.S 1 Îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii prin extinderea ,reabilitarea şi intreţinerea spaţiilor şcolare şi administrative
O.S.2 Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea unui învăţământ de calitate prin reabilitarea şi completarea materialului didactic din
şcoală
O.S.3 Îmbunătăţirea rezultatelor laînvăţătură a elevilor prin asigurarea accesului la întreaga bază materială a şcolii
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Rezultat aşteptat
Obiec

Actiuni/strategii de
implementare

Resurse
legislative/materiale

Orizont
de timp

Responsabili
/parteneri

2016-2017

Primăria
Comunei
Luncaviţa
ITI Tulcea

2016-2017

Director
CA

tive
O.S.1

O.S.1

O.S.1

Extinderea corpului A ,
constuirea CDI-ului şi a 2
laboratoare: de agricultură şi
de informatică
Reabilitarea atelierului şcolii
si crearea condiţiilor pentru
desfăşurarea orelor de
laborator si de instruire
practică la disciplinele de
specialitate impuse de
calificarea tehnician în
agroturism
Construirea cabinetului de
psihologie

Fonduri europene
Imbunătăţirea rezultatelor elevilor
prin asigurarea condiţiilor impuse de
standardele de calitate privitoare la
baza materială
Obţinerea de rezultate superioare în Fonduri europene
procesul de formare a compe
tenţelor de specialitate ale elevilor

Imbunătăţirea situaţiei la învăţătură
şi disciplină a elevilor

Fonduri europene

2016-2017

O.S.1

Construirea unui
after-school de a cărui
dotare să beneficieze şi
elevii de liceu

Formarea competenţelor de
gastronomie, servirea preparatelor şi
băuturilor prin folosirea dotărilor
bucătăriei after-school-ului

Fonduri europene

2016-2017

O.S.2

Atragerea de fonduri pentru
dotări de specialitate
pentru calificarea
tehnician in agroturism

Creşterea procentului de
promovabilitate al elevilor care vor
avea acces la materiale didactice cf
prevederilor programelor şcolare

Fonduri europene

2016-2017

Primaria
Comunei
Luncaviţa
Firme de
specialitate
CA
Consliul Local
Luncavita
CA
Primaria
Comunei
Luncavita
ITI Tulcea
CA
Consiliul
reprezentativ al
parintilor din
scoala
Consliul Local
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Luncavita ,
sponsori ,
ITI Tulcea
Director
Firmă
specializată
Informaticianul
şcolii

O.S.2

Asigurarea functionalităţii
laboratorului de informatică

Imbunătăţirea competenţelor digitale
ale elevilor
Cresterea calităţii procesului de
predare-învăţare

Resurse financiare
din bugetul şcolii
Şi din fonduri
extrabugetare

Permanent

O.S.2

Dotarea cabinetelor şcolare cu
material didactic corespunzător

Fonduri europene
Fonduri
extrabugetare
Bugetul şcolii

2016-2017

Director
CA
Consiliul local
Sponsori

O.S.2

Recondiţionarea manualelor
existente şi procurarea
manualelor noi pentru
clasele de liceu
Procurarea documentelor
şcolare:cataloage, registre
matricole, condici, carnete
de elev, diplome etc
Procurarea materialelor
necesare serviciului de
secretariat şi de
contabilitate:soft-uri ,
registre etc
Asigurarea accesibităţii
întregului personal al şcolii
la baza materială a şcolii

Obtinerea de rezultate mai bune la
învăţătură ale elevilor prin
asigurarea cadrului necesar
desfasurarii lectiilor
activ-participative cu folosirea
echipamentului de TIC
Obtinerea de rezultate superioare la
învăţătură

Bugetul MECS
Bugetul şcolii

Sem I ,an
scolar
2015-2016

Director adj
Bibliotecarul
ISJ Tulcea

Asigurarea calităţii evidenţei în
unitatea şcolară

Bugetul şcolii

An şcolar
2015-2016

Îmbunătăţirea activităţii serviciului
de contabilitate

Bugetul şcolii

An şcolar
2015-2016

Administratoru
l şcolii
Secreatriatul
şcolii
Serviciul de
contabilitate

O.S.2

O.S.2

O.S.3

Îmbunătăţirea calităţii eduacţiei

Permanent

Directori
Administratoru
l şcolii
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O.G.7 Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele nevoilor beneficiarilor de educaţie şi la cerinţele
socio-economice locale
O.S.1 A daptarea ofertei educaţionale la cerinţele beneficiarilor şi al comunităţii locale
O.S.2 Asigurarea accesului la oferta educaţională
Obiec
tive
O.S.1

O.S.1

Rezultat aşteptat

Resurse
Orizont
legislative/material de timp
e

Responsabili
/parteneri

Participarea la bursa locurilor
de muncă

Adaptarea ofertei educaţionale în
conformitate cu situaţia reală privind
cererea anumitor calificări pe piaţa
fortei de muncă

PLAI
PRAI

Noiembrie
2015

Participarea la sedinte de
analiza ale Consiliului Local
privind perspectiva
socio-economică din zonă si
implicarea in activitătile
derulate de Primaria Luncavţta
prin proiecte care vizează
formarea forţei de muncă in
domeniul mesteşugurilor
specifice zonei

Adaptarea ofertei educaţionale la
strategia privind dezvoltarea
economică din zonă

Strategia de
dezvoltare a
Comunei
Luncaviţa
2015-2020

Sem I an
scolar
2015-2016

Responsabilul
comisiei de
consiliere si
orientare
profesionala
AJOFM
Director
Primaria
Consiliul Local
Rezervatia
Muntii
Macinului
Rezervatia
Biosferei Delta
Dunarii
Societati
economice din
zona

Actiuni/strategii de
implementare
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O.S.1

O.S.1

O.S.1

O.S.1

O.S.1

Elaborarea şi implementarea
unei proceduri de
identificare a cererilor de
meserii pe piaţa muncii,
inclusiv a meseriilor nou
solicitate şi a meseriilor
nesolicitate. Adresarea de
chestionare, privind nevoile de
calificare, elevilor claselor
terminale, parintilor acestora,
agentilor economici, altor
reprezentanti ai comunitatii
locale
Intâlniri cu reprezentanţi ai
agentilor economici in vederea
elaborarii planului de
scolarizare

Informarea in legatură cu nevoile de
calificare ale beneficiarilor de educaţie

Adaptarea ofertei educaţionale la
cerinţele agenţilor economici

Elaborarea propunerilor de
calificări profesionale in
vederea stabilirii planului de
scolarizare in acord cu piaţa
muncii
Fundamentarea planului de
scolarizare pentru anul scolar
viitor
Aprobarea ofertei educationale
stabilita in parteneriat cu agentii

Noiembrie
2015

Dirigintii

Chestionare de
interese

Decembrie
2015

Corelarea ofertei educationale cu
cererea de pe piata muncii

Proiectul de
propuneri pentru
planul de
şcolarizare

Decembrie
2015

Conducerea
scolii
Reprezentantii
agentilor
economici din
zona
Consiliul de
administratie
ISJ, agenti
economici

Adaptarea proiectului de şcolarizare al
nevoilor identificate ale beneficiarilor
de educaţie

Proiectul de
şcolarizare
2016-2017

Decembrie
2015

Consiliul de
administratie
ISJ Tulcea

Adaptarea proiectului de şcolarizare al
nevoilor identificate ale beneficiarilor

Proces verbal al
CA

Decembrie
2015

Consiliul de
administratie

Procedura de
identificare a
cererii de pa piata
forţei de muncă
Chestionare de
interese

Psihologul
şcolar
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O.S.1

O.S.2

O.S.2

economici in Consiliul de
Administratie al scolii
Continuarea demersurilor de
acreditare a scolii pentru
pentru nivelul - liceu
tehnologic, calificarea
Tehnician in agroturism
Târgul de ofertă educatională

Organizarea caravanei de
popularizare a ofertei
educaţionale a liceului

de educaţie

Agentii
economici

Acreditarea scolii pentru desfasurarea
invatamantului liceal, filiera
tehnologica, calificarea Tehnician in
agroturism

Documentaţie
specifcă acreditării

Sem II,an
scolar
2015-2016

Realizarea planului de şcolarizare la
liceu

Materiale
promoţionale

Mai 2016

Realizarea planului de şcolarizare la
liceu

Materiale
promoţionale
Microbuzele şcolii

Mai 2016

Directori
CA
ARACIP
Director adjunct
ISJ Tulcea
Comisia pentru
imaginea scolii
Conducerile
unitatilor de
invatamant din
zona

Conducerile
unitatilor de
invatamant din
zona

O.G.8 Adaptarea CDŞ-ului si a C.D.L.-ului la nevoile beneficiarilor de educaţie
O.S.1 Asigurarea unei oferte de CDS/CDL care să asigure formarea competenţelor de interes pentru calificarea pentru care sunt
calificaţi elevii prin Liceul Tehnologic”Simion Leonescu”
O.S.2 Asigurarea accesului tuturor beneficiarilor de educaţie la oferta de CDŞ/CDL
Rezultat aşteptat
Resurse
Orizont
Responsabili
Obiec
Actiuni/strategii de
legislative/material de timp
/parteneri
implementare
e
tive
Responsabil
O.S.1
Adresarea de chestionare de
Identificarea intereselor beneficiarilor
Chestionare de
Sem I
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interese elevilor , parintilor,
agentilor economici

de educatie privind CDS/CDL-uri

interese

An scolar
2015-2016

comisie
curriculum
Psihologul scolii
Cadre didactice
de specialitate
Agenti economici
CCD Tulcea
ISJ
MECS

Elaborarea programelor pentru
CDS-uri si CDL-uri dupa
reperele metodologice in
vigoare

Asigurarea competenţelor de interes
pentru beneficiarii de educaţie

Programe CDS si
CDL

Cf
calendarului

O.S.1

Prezentarea programelor CDS
/CDL in CP si in rândul
colectivelor de elevi, părinţi

Informarea beneficiarilor de educaţie în Procese verbal al
legătură cu ofera de CDS/CDL
CP, activităţilor de
informare în
rândul
beneficiarilor

Sem II
2015-2016

O.S.1

Aprobarea CDS / CDL selectate
de către elevi in CA

Realizarea ofertei de CDS si CDL la
nivelul scolii

Proces verbal al
CA

Sem II, an
scolar
2015-2016

O.S.1

Prezentarea, spre aprobare a
CDS si CDL la ISJ Tulcea

O.S.1

Relizarea parteneriatelor cu
agenti economici care vor
asigura formarea competentelor
cheie, generale si specializate

Existenţa CDS/ CDL-urilor aprobate de Programe
ISJ
CDS/CDL
aprobate de ISJ
Asigurarea bazei materiale pentru
Contracte de
formarea competenţelor vizate de
colaborare
CDS/CDL

Sem II an
scolar
2015-2016
Sem I,
2015-2016

Comisia de
curriculum ,
cadre didactice,
reprezentanti ai
agentilor
economici
Resp comisii
metodice
Agenti
conomici
Părinţii
Consiliul Local
Responsabilul
comisiei de
curriculum
CA
Director
ISJ Tulcea

O.S.1

Director adj
Maistrul
instructor
Agenti
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O.S.2

pentru elevii de liceu
Asigurarea accesului tuturor
beneficiarilor de educaţie la
oferta de CDS/CDL

Realizarea motivaţiei pentru învăţare
prin selectarea CDS/CDL-ului de
interes pentru beneficiari

Afişaje
Pliante
Site-ul şcolii
Articole in mass
media

Permanent

economici
Resp comisie
de curriculum
Cadrele
didactice
propunătoare

O.G.9 Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social
O.S.1

Imbunătăţirea calităţii educaţiei prin cooperarea cu parteneri din sistemul de educaţie, din mediul social,economic, cultural, juridic
Rezultat aşteptat

Resurse
Orizont
legislative/material de timp
e

Identificarea partenerilor de
interes pentru unitatea şcolară

Atragerea in procesul educaţional a
partenerilor care să susţină demersul
didactic de formare şi dezvoltare la
elevi a competenţelor cheie, generale şi
de specialitate

Protocoale/partene
riate/contracte de
colaborare

Anul şcolar
2015-2016

O.S.1

Formularea obiectivelor, a
tintelor si a actiunilor.
Incheierea acordului de
parteneriat

Planuri de actiuni
şi evaluare a
activitaţilor

Anul şcolar
2015-2016

O.S.1

Implicarea colectivelor de elevi

Redactarea unui plan comun de
actiune, scoala-partener care să aibă ca
obiectiv principal îmbunătăţirea
calităţii educaţiei şi creşterea motivaţiei
pentru învăţare
Ocuparea constructivă a timpului liber

Planuri de

Anul şcolar

Obiec
tive
O.S.1

Actiuni/strategii de
implementare

Responsabili
/parteneri

Comisile
metodice
Unitati scolare
Institutii de
cultura si de
protectie a
mediului
Agenti
economici
locali etc
Partile
implicate in
parteneriat

Partenerii din
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O.S.1

in activitatile specifice
prevazute prin parteneriatele
incheiate

al elevilor, pentru dezvoltarea
diferitelor tipuri de inteligente si pentru
formarea competentelor vizate de
programele scolare

Participarea la reuniunile de
lucru cu partenerii in vederea
monitorizării si ameliorarii
programului de parteneriat

Stabilirea de măsuri ameliorative

activităţi
Portofoliile
proiectelor,
activităţilor
derulate

2015-2016

mediul
socio-economi
c, cultural,
sportive etc
Echipele de
lucru
Părtile
implicate in
parteneriat

DIRECTOR,
Prof ARCUŞ ANA
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