opţionale care să vină
în sprijinul
dezvoltării elevilor şi
a intereselor lor.
- Pregătirea
suplimentară a
elevilor capabili de
performanţă şi a
elevilor cu probleme
in asimilarea
cunoştinţelor.
2. Formarea
cadrelor didactice
pentru utilizarea
unor metode
active de predare
şi a tehnologiei
moderne de
comunicare.

-Redactarea și
actualizarea periodică
a regulamentelor
școlare a procedurilor
de lucru și
instrucțiunilor de
lucru.
- Proiectarea si
realizarea unei oferte
curriculare care sa
corespunda
necesitatilor elevilor
si comunitatii locale
-Colaborarea şcolii cu
Casa Corpului
Didactic şi alte
instituţii abilitate în
vederea parcurgerii
de catre cadrele
didactice a unor
cursuri de formare;
- Alocarea de resurse
financiare pentru
procurarea de soft
educaţional şi alte
materiale necesare
realizării unor lecţii
moderne;
- Amenajarea de
laboratoare dotate cu
mijloace didactice
care să asigure
calitatea actului
educaţional;
- Monitorizarea
formarii personalului
didactic ,
valorificarea
competentelor
dobandite prin
cursurile de formare

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

- Cunoașerea și
aplicarea
legislației,
regulamentelor,
procedurilor și
instrucțiunilor de
lucru specifice
școlii.
- Perfectionarea
activitatii de
management al
colectivului de
elevi si a
colectivului de
parinti
- Monitorizarea
activitatii cadrelor
didactice de catre
echipa
manageriala
- Oferta
activitâților
extracurriculare să
reflecte opțiunile
tuturor
beneficiarilor
educaționali.

- Asigurarea
condițiilor igienicosanitare în spațiul
școlar.
- Realizarea
monitorizării
accesului și activității
în spațiul școlar
- Eliminarea
formalismului din
activitatea pe linie
ISU
- Asigurarea unei
baze materiale care sa
asigure conditii
optime de desfasurare
a procesului
instructiv-educativ
- Stimularea elevilor
cu perfomanțe
deosebite (școlare și
extrașcolare)

- Implicarea parintilor
si membrilor
comunitatii locale in
activitati ce sustin
asigurarea unui mediu
de siguranta pentru
elevi
- Testarea periodica a
satisfactiei
beneficiarilor prin
instrumente cat mai
diverse
- Promovarea
rezultatelor școlare ale
elevilor
- Realizarea de
parteneriate cu
institutii locale,
judetene si nationale
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in cresterea calitatii
lectiei;
- Implicarea părinţilor
şi a eventualilor
sponsori în acţiuni de
dotare cu
echipamente
moderne;
- Eficientizarea
3. Diminuarea
absenteismului în activitatii CEAC din
scoala
parteneriat cu
- Elaborarea
parintii si
documentelor
instituţiile din
sistemului de
comunitate
management al
calitatii
-Monitorizarea
absentelor lunar la
fiecare clasa;
- Orele de dirigenţie
vor aborda tema
absenteismului şcolar
şi a consecinţelor pe
care acesta le are
asupra rezultatelor
scolare, a şcolii
precum şi a
comunităţii;
-• Organizarea de
activitaţi
extracurriculare care
să stimuleze interesul
pentru şcoală;
- Acordarea elevilor
cu situaţie materială
precară a unor burse
sociale;
- Vizite la domiciliul
elevilor pentru
identificarea cauzelor
care generează
situaţiile de
absenteism
- Sesizarea serviciului
social din cadrul
primăriei si realizarea
de anchete care să
stabilească dacă
familia elevului are
nevoie de sprijin
financiar;
- Proiectarea si
4. Dezvoltarea
desfasurarea unor
dimensiunii
Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

- Formarea
personalului scolii
pentru
implementarea
sistemului de
management al
calitatii

- Dezvoltarea bazei
materiale conform
standardelor pentru
asigurarea calitatii in
educatie

- Implicarea
membrilor comunitatii
locale in proiectarea si
realizarea SMC

- Formarea
cadrelor didactice

- Identificarea unor
surse de finantare

- Implicarea agentilor
economici in
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europene a școlii
prin derularea de
proiecte și
parteneriate
locale, nationale
și europene

activitati scolare si
extrascolare
aducatoare de
venituri

in privinta
realizarii de
proiecte de
finantare

extrabugetara

activitatea scolii

V. 2. Termene de realizare:
OS

Dezvoltarea
curriculară

Dezvoltarea
resurselor umane

TR
Început
Etape

Sfârşit

Anual, în luna
februarie
1.Discutarea
propunerilor de
programeianuarie.
2. realizarea CDŞ –
ianuarie.
3. Cuantificarea
opţiunilor elevilor
4.Implementarea
CDŞ
Revizuibil anual

Responsabilităţi Comisia pentru
Curriculum,
responsabilii
catedrelor şi
comisiilor, C.A.

Anual, septembrie
Oct.- analiza
SWOT pentru
a identifica nevoile
de formare.
- Participarea
tuturor cadrelor la
cursuri de formare
şi perfecţionare

Atragerea de
Dezvoltarea
resurse financiare
relaţiilor
şi dezvoltarea
comunitare
bazei materiale
Anual, septembrie Anual,
septembrie
- rectificări
1. Proiectare.
semestriale
2. Identificarea
-conceperea
partenerilor.
bugetului anual,
3. Derularea
ianuarie
proiectelor
- finanţarea
proporţională

Ciclic

Ciclic

Responsabilul cu
perfecţionarea,
responsabilul
Comisiei de
asigurare şi
evaluare internă a
calităţii.

Serviciul
contabilitate şi
C.A.

Specific fiecărui
proiect.
Echipa
managerială şi
echipa de
proiect.

V.3. Rezultate asteptate:
Rezultate pe termen
lung
Ridicarea procentului de
promovare la cel putin
85% la examenele de
evaluare nationala
Diferente mai mari de 2
puncte dintre mediile
obtinute la matematica si
romana la ciclul
gimnazial si cele
obtinute la Evaluarea
nationala sa nu se
înregistreze la mai mult

Indicatori
rata de promovare la
evaluarea nationala

corelatia dintre mediile
anuale la matematica si
limba si literatura
romana din clasele VVIII si la examenul de
evaluare nationala

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

Referință de bază
În 2020 rata
depromovare a fost de
60,86%
In 2020 diferente mai
mari de 2 puncte dintre
mediile anuale la
matematica si romana
fata de mediile de la
evaluare nationala se
înregistrează la o parte
dintre elevii clasei a

Obiective/ținte

Asigurarea unui
demers instructiveducativ de calitate
prin accentul pus pe
invatarea în clasă prin
metode didactice
moderne, interactive,
centrate pe elev
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de 10% dintre elevii
clasei a VIII-a
Reducerea numarului de Numarul de absente si
absente si a numarului de de elevi aflati in risc de
elevi declarati repetenti
abandon scolar
ca urmare a situatiei
neincheiate la invatatura

Gradul de satisfactie al
parintilor si al elevilor sa
fie peste 85%
Participarea cadrelor la
actiuni de formare
profesionala

chestionarul aplicat
parintilor si elevilor

Participarea personalului
de conducere din unitatea
noastra scolara si
personalului didactic
aspirant la functii de
conducere la programe
de formare continua in
domeniul
managementului
educational in primii 2
ani de la numirea in
functie.
Realizarea manualului
calitatii si a procedurilor
si instrumentelor de
lucru pentru procesele
din scoala
Media generala a clasei
sa fie cel putin FB la
ciclul primar si peste

numarul de cadre
didactice participante
la cursuri de formare
continua in domeniul
managementului
educational

numarul de cadre
didactice participante
la cursuri de formare,
grade didactice, sesiuni
de comunicari,
simpozioane,
conferinte, proiecte

manualul calitatii
numarul de PO si IL
realizate pana in anul
scolar 2019-2020
rezultatatele statistice
de la sfarsitul anului
scolar 2020-2021

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

VIII-a în favoarea
mediilor anuale.
La sfarsitul anului
scolar 2012 – 2013
numarul total de
absente a fost de 309
din care 27 motivate la
ciclul primar si de
6485 din care 2449
motivate la ciclul
gimnazial, iar numarul
de elevi cu situatia
neincheiata a fost de 4.
Rezultatele
chestionarului aplicat
in mai 2019
In anul scolar 20192020 participarea a fost
urmatoarea : 4 cadre
didactice au susţinut
preinspecţii în vederea
înscrierii la concursul
pentru obţinerea
gradului didactic I, 2
cadre didactice au
susţinut concursul
pentru obţinerea
gradului didactic II.
Cursuri de formare –
14 cadre didactice au
urmat unul sau mai
multe cursuri de
formare continua
In septembrie 2019
doar un cadru didactic
a urmat
cursuri de formare
continua in domeniul
managementului
educational: director in
perioada 2017 - 2020

Refacerea prestigiului
scolii in comunitate
Asigurarea unui
demers instructiveducativ de calitate
prin accentul pus pe
invatarea în clasă prin
metode didactice
moderne, interactive,
centrate pe elev

Desfășurarea activității
din scoala pe baza
principiilor sistemului
de management al
calitatii

In anul scolar 20192020 nu exista un
manual al calitatii si
decat 8 proceduri
intocmite
Ciclul primar – 85%
Refacerea prestigiului
Ciclul gimnazial – 65% scolii in comunitate
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8,00 la gimnaziu in
procent de 75%
Obtinerea a cel putin cate numarul de participari
10 participari la fazele
la sfarsitul anului
judetene ale
scolar 2019-2020
concursurilor si
olimpiadelor scolare

80 calificari din care
71 la ciclul primar si
14 la gimnaziu

Eliminarea oricarui act
ce poate duce la
accidente si violenta in
mediul scolar

numarul actelor de
violenta si accidente la
sfarsitul anului scolar
2019-2020

Nu au fost inregistrare Realizarea unor
acte de violenta in
conditii care sa asigure
mediul scolar transmisa o siguranta maxima a
catre CJRAE Galati.
elevilor in mediul
scolar

Atragerea a cel putin
4000 de lei din resurse
extrabugetare

rapoarte contabilitate
sfarsitul anului 2019

Resurse extrabugetare
din arendari terenuri
agricole si inchirierea
salii de sport

Realizarea si intretinerea
site-ului scolii

Site scoala la sfarsit an
scolar 2019-2020

Realizarea de
parteneriate functionale
cu institutiile locale,
judetene si nationale
Realizarea planului anual
de achizitii

raport evaluare
consilier educativ
2019-2020

La sfarsitul anului
scolar 2019/2020
exista site-ul scolii
parteneriate in anul
scolar 2019/2020

planul anual de
achizitii 2020

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

Nu exista

Diversificarea si
proiectarea realista a
resurselor bugetare
pentru sustinerea unei
activitati orientata catre
satisfactia
beneficiarilor
educationali
Refacerea prestigiului
scolii in comunitate

Diversificarea si
proiectarea realista a
resurselor bugetare
pentru sustinerea unei
activitati orientata catre
satisfactia
beneficiarilor
educationali
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Tinta 1 Creşterea reală a calităţii pregătirii elevilor pentru a se integra într-o societate
aflată în permanentă schimbare și includerea tuturor elevilor într-o formă
superioară de școlarizare.

Tinta

VI. PLANUL MULTI(ANUAL) 2020 – 2021
Domeni
ul

Optiunea strategică
Reconsiderarea demersului
didactic in vederea
introducerii metodelor activparticipative în cadrul orelor
on-line

Dezvoltare curriculară



Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

Activităti

Termen

Responsabil

Indicatori realizare

Integrarea in
demersul didactic a
unor strategii
didactice activparticipative

An scolar
2020-2021
An scolar
2021-2022

Toate cadrele
didactice

Cel putin 90% din
cadrele didactice
asistate fac dovada
folosirii acestor
strategii

Folosirea in lectie a
materialelor
didactice de care
dispune scoala

An scolar
2020-2021
An scolar
2021-2022

Toate cadrele
didactice

Cel putin 80% din
cadrele didactice
folosesc la activitate
materiale didactice

Personalizarea
demersului didactic
in functie de stilurile
de invatare ale
elevilor

An scolar
2021-2022

Cadrele
didactice
Sefi de comisie
metodica

Program de
interventie
personalizata pentru
cel putin 2 elevi din
fiecare clasa

Activitati de
consiliere pentru
cadrele didactice

2020 - 2023

Director

Cel putin 50 de
asistente/an scolar

Page 39

Dovezi
Fisa de asistenta
la lectii
Portofolii
profesionale
Chestionare
aplicate elevilor
si cadrelor
didactice
Accesarea
diferitelor
platforme de
lucru
Fisa de asistenta
a lectiei
Chestionare
cadre did. si
elevi
PIP cadre
didactice
Chestionare
elevi

Fișele de
asistență

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

Dezvoltare
curriculară

Eficientizarea activitatii
comisiilor metodice la nivel
de scoala

Creşterea reală a
calităţii pregătirii
elevilor pentru a se
integra într-o
societate aflată în
permanentă
Dezvoltare
schimbare
curricularăși
includerea tuturor
elevilor într-o
formă superioară
de școlarizare.

Tinta 1

Lectia – pilon central al
activitatii didactice

Sporirea gradului de
satisfactie a
beneficiarilor
educationali fata de
lectie

Permanent

Cadre didactice 70 % elevi – acorda
bine
75 %
parinti - bine

Chestionare de
satisfactie
parinti si cadre
didactice Fisele
de asistenta la
lectii

Folosirea unor
strategii didactice
activ participative
care sa puna in
centrul invatarii
elevul

Zilnic

Cadre didactice 80 % din c.d.
folosesc

Fise de asistenta
la lectie
Chestionare
elevi

Proiectarea si
folosirea in lectie a
unor strategii de
diferentiere a
demersului didactic

Zilnic

Cadre didactice 80% din cd asigura
tratarea diferentiata
in lectie -2020-2021
80% din cd asigura
tratarea diferentiata
in lectie 2021-2022

Fisele de
asistenta la
lectie
Chestionare
aplicate cd si
elevilor

Sustinere a unor
activitati
demonstrative in
care se folosesc
metode interactive

2020 - 2023

Sefii de
comisii
metodice

Dosar comisii
metodice Fise
de asistenta
Portofolii
profesionale
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Cel putin 1 activitate
pe semestru in
primul an
Cel putin 2
activitati/semestru in
anul doi
Cate cel putin o
interasistenta

Diversificarea
formelor de
organizare a
activitatii comisiilor
metodice

2020 - 2023

Sefii de
comisii
metodice

Realizarea de
activitati comune
intre cel putin doua
comisii metodice la
nivel de scoala

2021 - 2022

Sefii de
comisii de
lucru

Realizarea unui
2021 - 2022
proiect tematic la
nivel de scoala
privind folosirea
metodelor interactive

Realizarea de
parteneriate cu
comisii de lucru din
alte scoli

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

2021 - 2022

director

Cel putin 3 forme
diferite de organizare
a activitatii – an 1
Cel putin 5 forme
diferite de organizare
a activitatii-an 2
Cel putin o activitate
comună/semestru

PM comisii
metodice
PV sedinte
Materialele
activitatilor

Proiectul
tematic sa
acopere toate
comisiile
metodice din
scoala
PM al
comisiilor sa
contina
activitatile
proiectului
Coordonator de Realizarea a cel putin Dosarul cu
proiecte si
1 parteneriat
materialele
programe
parteneriatului
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Realizarea
proiectului si
transpunerea lui in
practica

PM comisii
metodice si
program de
activitati

Dezvoltare curriculară

Creşterea reală a calităţii pregătirii elevilor pentru a se
integra într-o societate aflată în permanentă schimbare și
includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de
școlarizare.

Tinta 1 -

Reconsiderarea modului de
realizare a evaluarii

Introducerea mijloacelor
TIC in activitatea didactica

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

Folosire unor
strategii evaluative
care sa asigure
obiectivitate si sa
realizeze o evaluare
cat mai completa a
elevului

2020-2023

Cadrele
didactice din
scoala

Asigurarea
transparentei
procesului de
evaluare

permanent

Cadrele
didactice din
scoala

Realizarea unei
notari ritmice a
elevilor

permanent

Cadrele
didactice

Integrarea invatarii
Permanent
pe suport online
(platform de
invatare) in demersul
didactic

Cel putin 80% din
cadrele didactice fac
dovada folosirii a cel
putin 4 instrumente
de evaluare a
elevilor-an 1
Cel putin 80% din
cadrele didactice fac
dovada folosirii a cel
putin 6 instrumente
de evaluare a
elevilor-an 2
Afisarea in clasa sau
postarea pe site
scoala a baremelor
de corectare la testele
sumative
Cel putin doua note
sau calificative in
plus fata de numarul
de ore prevazut de
schema orara a clasei
Notele sa acopere
toate lunile din
semestru

Cadre didactice Suporturi de invatare
online (paltforme,
site, facebook) –
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Portofolii elevi
Portofolii
profesionale
Chestionare
elevi
Chestionare
cadre didactic

Baremele de
corectare Siste
scoala sau clase

Cataloagele
scolare

Facebook
Alte platforme
-demonstrat
prin clase
virtuale, conturi

si materiale
postat

director

Toate cadrele
didactice

Raport –Fișe de
monitorizare

Folosirea in lectie a
saptamanal
mijloacelor
tehnologice existente
in scoala

C.d.

Folosirea in lectii a
radio-cd,
videoproiector,
conexiune la internet,
temelor in format
digital etc

Fise asistenta
lectii
Chestionare
elevi si cd

Respectarea
etapelor din
calendarul
mobilității
personalului didactic

Director, CA,
comisia de
mobilitate

Respectarea
calendarului

metodologie

Director, CA

Încadrarea școlii,
asigurarea cu
prioritate a
completării de normă
pentru c.d. titulare

Îfișa de
incadrare pt.
anul școlar
2020/2021
Proiectul de
încadrare pt.
anul școlar
2021/2022

Tinta 1 Creşterea reală a calităţii pregătirii
elevilor pentru a se integra într-o
societate aflată în permanentă
schimbare și includerea tuturor
elevilor într-o formă superioară de
școlarizare.
Dezvoltare
resurselor umane

Desfasurarea
lectiilor in mediul
on-line

Asigurarea incadrarii scolii
cu cadre didactice calificate

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

saptamanal

Sem. II

Constituirea
Septembrie
catedrelor respectând februarie
legislația în vigoare
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Participarea c.d. la activ. de
perfect. organizate la nivel
local, zonal, judetean,
national si international

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

Acoperirea orelor
rămase neocupate cu
cadre didactice
calificate
Stabilirea cadrelor
didactice care susțin
discipline opționale
în anul școlar
2021/2022
Prevederi bugetare
care sa asigure
resursele financiare
pentru achitare
sumelor pentru
naveta cadrelor
didactice
Organizarea
concursurilor de
ocupare a posturilor
didactice in scoala in
conformitate cu
metodologiile in
vigoare
Participarea activa la
activitatile comisiilor
metodice si a
cercurilor
pedagogice

Septembrie

Director, CA

Incadrarea școlii

Fișa de
incadrare

Februarie
2021

Director, CA

Pv de la
sedințele cu
părinții, pv. CA

Februarie
2021
Februarie
2022

Director
Contabil

Toate cadrele
didactice stabilite să
predea discipline
opționale au
calificarea necesară.
Director
Contabil

anual

Presedinte CA

Organizarea
cocnursului in scoala

Dosarul
concursului
Documentele de
constituire a
comisiilor

Lunar
semestrial

Sefii de
comisii
metodice
Cadrele
didactice

Participare la cel
putin 90% din
activitatile comisiilor
de lucru pentru toate
cadrele didactice
Participarea on-line
la toate activitatile de
cerc pedagogic

Fișa de
monitorizare a
activitatii de
perfectionare
Prezenta la
activitatile de
cerc pedagogic
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Bugetul școlii

Tinta 1 Creşterea reală a
calităţii
pregătirii elevilor
pentru a se
integra într-o
societate
aflată
Atragerea
de
în
permanentă
resurse
financiare
schimbare
și
și dezvotarea
includerea
bazei materiale
tuturor elevilor
într-o formă
superioară de
școlarizare.

Asigurarea materialelor
necesare pentru scoala

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

Inscrierea si
participarea de
cursuri de formare
profesionala sau
reconversie

Anual

Cadre didactice Cel putin 5 cadre
didactice 2020-2021
Cel putin 6 cadre
didactice 2021-2022

Integrarea in
activitate a
elementelor de
noutate dobandite la
cursurile de formare
Diseminarea in
cadrul activitatilor
de consiliu
profesoral și comisii
de lucrua
informațiilor
dobândite la cursuri
Promovarea
activităților de
perfecționare pe siteul școlii

Zilnic

Cadre didactice Cel puțin 2 cadre
didactice participante
la cursuri fac dovada
elementelor de
noutate.
Cadrele
Cel puțin o activitate
didactice
de diseminare
implicate

Semestrial

Periodic

Achizitionarea de
Ianuarie –
tablete
august 2021
scolare/laptopuri/tabl
e interactive
Imprimante, scanere permanent
si copiatoare
functionale

Șef comisie
imagine școală

Director
contabil

secretar
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Întreținerea
săptămânală a siteului la rubrica
perfecționare a
activității didactice
Achiziționarea a 8
whiteboard
Cel puțin un
echipament
funcțional în școală

Certificate,
diplome,
adeverinte etc.

Facturi achiziții

Chestionare c.d.

Diversificarea surselor de
finantare pentru scoala
Realizarea si intretinerea
site-ului scolii

Dezvolta
rea
relatiilor
comunita
re

Parteneriat strategic cu
familia si Consiliul Local

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

Asigurarea
conexiunii la internet
pentru scoala
Reparații
echipamente si
materiale didactice,
dar si copiatoare,
imprimante,
calculatoare, etc
Atragerea de
sponsorizari de catre
cadrele didactice
Achitarea taxei de
rezervare si hosting
domeniu
Structura site-ului sa
contina pagini pentru
beneficiarii
educationali si
pentru cadrte
didactice

permanent

Director

Conexiune la internet Obsevare
directă

Cand este
cazul

Director
Contabil

Echipamente
reparate

anual

Cadre didactice

martie –
aprilie 2021

Director
contabil

Domeniu funcțional

aprilie –
iunie 2021

director

Pagina parintilor,
cadre didactice,
comisii scoala, elevi

Interetinerea siteului scolii

săptămânal

Director
prof. Tuduran
Ionelia

Datele postarii
materialelor pe site

Realizarea
parteneriatelor cu
Primăria şi CL

Septembrie
2020
Septembrie
2021

Consilier
educativ

Parteneriat cu
Primăria şi CL
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facturi

Contracte de
sponsorizări
facturi

parteneriatele

Dezvoltare curriculara

Tinta 2
Formarea cadrelor didactice pentru
utilizarea unor metode active de predare şi a
tehnologiei moderne de comunicare.

Proiectarea si realizarea
unei oferte curriculare din
partea cdrelor didactice,care
sa corespunda necesitatilor
elevilor si comunitatii
locale

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

Proiectarea si
incheierea
contractului
educational scoalabeneficiar
educational
Respectarea
procedurii de
stabilire a ofertei
educationale a scolii
Respectarea
procedurilor privind
măsuri de siguranță
epidemiologică
pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu
virusul SARS-CoV2 de igienă și
Procedura privind
trasarea circuitului
de acces în unitatea
școlară

Septembrie
2020
Septembrie
2021

Director
CEAC

Existenta
contractelor
educationale
incheiate

Contractele
educaționale

Septembrie
2020
2021

Director
Comisia
curriculum

Oferta educationala a
scolii
să fie întocmita
conform pasilor din
procedura – sa
reflecte nevoile
elevilor si parintilor

Oferta
educationala a
scolii
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Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

Diversificarea CDS
oferit in concordanta
cu cerintele
beneficiarilor
educationali

An scolar
2021-2022
An scolar
2022-2023

Comisia pentru
curriculum

Respectarea
procedurilor
specifice . Schemele
orare ale claselor –
realizate pe numarul
maxim de ore

Dezvoltarea
curriculum-ului la
decizia școlii

Anual
2021/2022
2022/2023
2023/2024

Director,
Comisia pentru
curriculum,
CP, CA

Se va întocmi și
aviza oferta
educațională (CDȘ),
dinamică și coerentă,
conform cu nevoile
elevilor și resursele
existente:
- realizarea ofertei
CDȘ
- consultarea elevilor
și părinților
- alegerea tipurilor de
CDȘ în funcție de
opțiunile elevilor și a
părinților
- aplicarea ofertei
curriculare la decizia
școlii
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Dosarul
comisiei pentru
curriculum
Lista CDS
scoala
Schemele orare
ale claselor

Creșterea procentului de
Eficientizarea
promovare cu calificative de activității de predare
FB și cu medii de peste 8.00 – învățare

Cadre didactice 95%din cadrele
didactice asistate
obtin calificativul FB

Săptămânal

Cadrele
didactice

Fișele de
monitorizare/progres

Proiectarea și
Saptămânal
punerea în practică a
activităților de
dezvoltare-remediere

Cadrele
didactice

Cel puțin o activitate
pe săptămână

Pv de prezențâ
la activitatea de
pregătire

Proiectarea și
realizarea
activităților de
pregătire
suplimentară pentru
concursurile școlare

Săptămânal

Cadrele
didactice

Cel puțin 3 cadre
didactice au activități
în acst sens

Program și
tematică de
pregătire și pv
de la aceste
activități

Organizarea
concursurilor
școlare/olimpiade la
nivel de școală

periodic, în Comisiile
funcție de
metodice
calendarul
concursurilo
r școlare

Organizarea a cel
puțin 4 concursuri la
nivelul scolii

Monitorizarea
traseului evaluativ al
elevilor

Creșterea numărului de
elevi calificați la fazele
județene ale concursurilor
școlare/olimpiade

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

Fișele de
asistență

Zilnic
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Cel puțin 10 elevi
calificați la etapele
locale și cel puțin 5
la fazele judetene

Formarea cadrelor
didactice pentru
utilizarea unor metode
active
de predare
şi a
Dezvoltarea
resurselor
tehnologiei
moderne de
umane
comunicare.

Tinta 2

Oferta activitâților
extracurriculare să reflecte
opțiunile tuturor
beneficiarilor educaționali.

Perfectionarea activitatii de
management al colectivului
de cadre didactice, de elevi
si a colectivului de parinti

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

Realizarea
planificării
activităților
extracurriculare de
câtre fiecare
înv./diriginte

Anual

Învățători/dirig
inți

Toate clasele

Planificările
activităților
extracurriculare

Activitățile
extracurriculare ale
clasei să reflecte
opțiunile părinților și
elevilor

Anual

Învățători/dirig
inți

Cel puțin 4 activități
propuse de
elevi/părinți să se
regăsească în
planificări

Pv ședințe cu
părinții

Realizarea de
Anual/seme
proiecte educaționale strial
și transpunerea lor în
practică

Coordonator de Cel puțin 3 proiecte
proiecte și
educaționale
programe
desfășurate la nivel
de școală

Desfasurarea de
activitati tematice in
CP

2021-2022

director

4 activitati tematice
diferite ca forme de
organizare

Solicitare catre
CJRAE privind
repartizarea unui
psiholog scolar

2020 - 2021

Director, CA

Existenţa a cel putin
unei solicitari
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Materialele
prezentate
PV de la
sedintele de CP
Adresa catre
CJRAE

Monitorizarea activitatii
cadrelor didactice de
catre echipa manageriala

Tinta 2
Formarea
cadrelor
didactice
pentru
utilizarea
unor
Atragerea
metode
de resurse
active
de
financiare
predare
si şi
adezvoltare
tehnologi
a bazei
eimateriale
moderne
de
comunica
re.

Asigurarea unei baze
materiale care sa asigure
conditii optime de
desfasurare a

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

Infiintarea asociatiei
de parinti cu statut
juridic

202 - 2023

director

Existenta asociatiei
de parinti cu
personalitate juridica

Actul
constitutiv,
statutul,
hotararea
judecatoreasca,
cif, stamplia

Realizarea
asistentelor la ore si
consilierea cd

săptămânal

Director
Sefi de comisie
metodica

20 de
asistente/semestru

Fisele de
asistenta

Realizarea planului
de activitati/an
scolar

Sept. 2020
Sept. 2021

director

Existenta planului de
activităţi

Planul de
activităţi

Realizarea si
respectarea doc.
proiective
management

octombrie

Director
Presedinte CA

Existenta
documentelor

PO, PM, grafic
de control,
revizie PDI,
tematica CP si
CA

Revizuirea fiselor
postului si de
evaluare

Sept

Director , CA

Adaptarea fiselor
postului si revizuirea
fisei de evaluare

Fisa postului
Fisa de evaluare

Asigurarea
necesarului de
material pentru
igienizare scoala

trimestrial

Comisia de
achiziţii,
contabil

Gradul de acoperire
conform planului de
achizitii

Facturi, referate
necesar
materiale
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procesului instructiv educativ

Stimularea elevilor cu
perfomanțe deosebite
(școlare și extrașcolare)
Implicarea agentilor
economici in activitatea
scolii

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

Asigurarea
necesarului de
combustibil solid

Mai 2021
Mai 2022

Comisia de
achiziţii,
contabil

Cantitatea necesara
de lemne

Facturi de
achzitie

Achizitionarea de
material didactice

semestrial

Sefi de comisii
metodice
Comisia de
achiziţii,
contabil

Materiale didactice
necesare

referate de
necesitate,
facturi de
achizitie

Atragerea de resurse
financiare si
extrabugetare pentru
marirea fondului de
burse pt. elevi

August
2021

Director

Majorarea fondului
de burse

Pv CA şi CEAC

Realizarea
procedurii de alocare
a burselor de merit
pentru elevi

August
2021

CEAC,
Comisia de
acordare a
burselor

Realizarea procedurii

Procedura de
alocare a
burselor de
merit pentru
elevi
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Regulamentele,
procedurile si
instructiunile de
lucru precizate si
aprobate de CEAC si
CA

Dezvoltarea relatiilor comunitare

Testarea periodica a
satisfactiei beneficiarilor
prin
instrumente cat mai
diverse

Promovarea rezultatelor
școlare ale elevilor

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

Alocarea de premii
pentru elevii cu
rezultate deosebite

Iunie 2021

Director

Alocarea de premii
pt. rezultatele
deosebite din
activitatea scolară si
extrașcolară pentru
elevi, cu finantare
din bugetul scolii

Realizarea
procedurilor privind
testarea satisfactiei

Mai – iunie
2021

Responsabil
CEAC

Cele doua
proceduri

Conceperea si
folosirea unei
colectii de
instrumente de
testare

Iunie 2021

Responsabil
CEAC

Procedura privind
satisfactia
beneficiarilor
educationali
Procedura privind
satisfactia
c.d.
Cel putin cate 3
instrumente de
testare pentru fiecare
categorie (elevi,
parinti, cd)

Concep. si folosirea
unei colectii de instr.
de centralizare

Iunie 2021

Responsabil
CEAC

Formulare tip de
centralizare pentru
chestionarele folosite

Formularele in
format digital

Realizarea unei
pagini speciale pe
site-ul școlii și
întreținerea aceseia

Săptămânal

Director

Cel putin o postare
pe săptămână

Site-ul scolii
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Colectia de
instrumente

Transpunerea in
practica a
parteneriatelor
incheiate de scoala

2021 - 2022

director

Imagini de la
activitati

Grafic activitati
chestionare

Eficientizarea
activitatii
CEAC din
scoala

Realizarea bazei de
date cu legislatia
Aracip

periodic

Responsabil
CEAC

Baza de date

Dosar legislatie
CEAC

Realizarea şi
popularizarea
procedurilor si
instructiunilor de
lucru din scoala

Cand se
aproba o
procedura
noua

Responsabil
CEAC

Procedurile specifice

Pv sedinta CP

Încărcarea
documentelor pe
platformă
Completarea RAEI
in format digital

2020 - 2021

Director
Responsabil
CEAC

Completarea cu toate
materialele solicitate

aracip.calitate.e
u

Amenajarea unui
spațiu pentru
desfășurarea
activității CEAC

1 aprilie
2021

Director,
responsabil
CEAC

Spațiu amenajat

Redactarea
strategiei CEAC
privind calitatea

Ianuarie
2021

Responsabil
CEAC

Realizarea strategiei
si aprobarea in
CEAC si CA

Dezvoltare curriculara

Diminuarea manifestărilor ce conduc la abandon școlar, violență și
absenteism

Tinta 3

Realizarea de parteneriate
cu institutii locale, judetene
si
nationale

Elaborarea documentelor
sistemului de management
al calitatii

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

Page 54

Strategie CEAC
PV CA

Dezvoltarea resurselor
umane

Diminuarea absenteismului în parteneriat cu
parintii si instituţiile din comunitate

Tinta 3

Organizarea de activitaţi
extracurriculare care să
stimuleze interesul pentru
şcoală

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

Redactarea
procedurilor
conform Manualului
calitatii

Semestrul II CEAC
an scolar
2020 - 2021

Toate procedurile
potrivit manualului
calitatii

Procedurile
intocmite

Realizarea
instrumentelor de
lucru pentru calitate

anual

CEAC

Toate instrumentele
de lucru in cf cu
manualul calitatii

Instrumentele
de lucru

Realizarea modelelor Aug 2021
de tipizat folosite in
scoala

CEAC

100 % modelele de
tipizat

Modelele de
tipizat

Monitorizarea
absentelor lunar la
fiecare clasa

Dec 2020

Final 2022

Acordarea elevilor cu
situaţie materială
precară a unor burse
sociale; • Vizite la
domiciliul elevilor
pentru identificarea
cauzelor care
generează situaţiile
de absenteism
Conturi pe paltforma
pentru cadre
didactice
Sustinerea tuturor
activitatilor
planificate 50% din
activitati sa abordeze
SMC

anchete care să
stabilească dacă
familia elevului
are nevoie de
sprijin
financiar;

Sustinerea de
activitati tematice
CP privind SMC

Orele de
dirigenţie vor
aborda tema
absenteismului
şcolar şi a
consecinţelor
pe care acesta
le are asupra
rezultatelor
scolare, a şcolii
precum şi a
comunităţii
director
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Tematica CP
Materialele
prezentate

Atragerea de resurse financiare
si dezvoltarea bazei materiale

Realizarea
procedurilor de catre
comisii si cd

Final 2022

CEAC

Cel putin 10 cadre
Procedurile
didactice din scoala
participa la realizarea
procedurilor

Dezvoltarea profesionala in
domeniul managementului
educational

Participarea
2020/2021
personalului de
2021/2022
conducere la
programe de formare
continua in domeniul
managementului
educational

director

certificate

Dezvoltarea bazei
materiale conform
standardelor
pentru asigurarea calitatii in
educatie

Alocarea resurselor
anual
financiare necesare
pentru asigurarea
respectarii
normativelor minime
pentru ciclul
prescolar
anual
Alocarea resurselor
financiare necesare
pentru asigurarea
respectarii
normativelor minime
pentru ciclul primar
si gimnazial

Director, CA

Inventar
gradinita,
facturi achizitii

Director, CA

Inventar şcoală
facturi achizitii

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica
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Dezvoltare curriculara

Tinta 4
Dezvoltarea dimensiunii europene a
școlii prin derularea de proiecte și
parteneriate locale, nationale și
europene

Dezvoltarea relațiilor comunitare

Implicarea membrilor
comunității locale în
proiectarea și realizarea
SMC

Proiectarea si desfasurarea
unor activitati scolare si
extrascolare aducatoare de
venituri

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

Participarea unui
reprezentant al școlii
la toate ședințele de
CL în care se discută
probleme ale școlii

Cand este
cazul

Director,
reprezentanți
CA

Participarea la
ședințele CL

Atragerea
reprezentanților
părinților și
comunității locale în
integrarea sistemului
de management al
calității

Periodic

Responsabil
CA

Participarea la cel
puțin realizarea a
două
proceduri/instrument
e de lucru

Pv de la
activitati

Coordonator
proiecte si
programe

Atragerea de resurse
extrabugetare de
2000 lei

Pv de la
activitati

Proiectarea si
realizarea de
acttivitati scolare
care sa atraga
finantare

Atragerea de resurse
extrabugetare prin
activitati
extracurriculare

semestrial

Cadre didactice Existenţa
contractelor de
sponsorizare
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Contracte de
sponsorizare

Dezvoltarea resurselor
umane

Formarea cadrelor didactice
in
privinta realizarii de
proiecte de
finantare

Atragerea de resurse financiare si
dezvoltarea bazei materiale

Identificarea unor surse de
finantare extrabugetara

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

Participarea cadrelor
didactice la
programe de formare
pentru accesarea de
resurse
extrabugetare
Popularizarea
exemplelor de buna
practica

anual

Comisia
formare
profesionala

Cel putin 1 cadru
didactic participa la
astfel de cursuri

Acte
doveditoare

semestrial

director

Cel putin 2
activitati/an

Materialele
folosite

Atragerea de resurse
financiare prin
accesarea unor
programe europene
Realizarea unei
proiectii bugetare
realiste-extrabugetar

2021-2022

Coordonator
proiecte si
programme
europene
Director
contabil

Demersuri pentru
programe

Materiale
doveditoare

75% din proiectia
bugetara sa se
regaseasca in bugetul
aprobat de CL

Proiectul de
buget Bugetul
aprobat

Director , C

Contractul de
arendare Incasari de
cel putin 4000 lei

Contractul de
arendare

Director
Contabil

Realizarea a 65% din
planul anual de
achizitii

Planul de
achizitii

Dec 2020
Dec 2021

Reinnoirea
contractului de
arendare pentru
terenul arabil al
scolii
Realizarea planului
anual de achizitii
tinand cont de
prioritatile scolii

Feb 2021
Feb 2022
Feb 2023
Feb 2024
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VII : MONITORIZARE ŞI EVALUARE
VII. 1. Monitorizarea proiectului
Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate didactică şi managerială şi evaluări interne
realiste ale factorilor implicaţi.
Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni in stabilirea priorităţilor la un moment dat.
Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza managerială semestrială şi vor fi aduse în
discuţia consiliului educaţional al şcolii.
Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne adresăm şi la care ne raportăm: elevii
părinţii, cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii.
Ca instrumente de monitorizare se folosesc :
- observaţiile;
- discuţiile cu elevii;
- asistenţa la ore;
- sondaje scrise şi orale;
- întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, Consiliu de administraţie, Consiliu profesoral, etc.
Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor stabiliţi.
VII.1.1 Monitorizarea interna
Nr. Actiunea
crt.
1.

Responsabil

Elaborarea si
afisarea
-Director
proiectului
-Responsabil
de dezvoltare CEAC
institutionala

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

Parteneri

Termen

-responsabilii comisiilor
metodice
-comisia pentru evauarea
si asigurarea calitatii

noiembrie

Intregistrare a
rezultatelor

Instrumente

Indicatori

-produsul final

-fisa de
apreciere

- criteriile de
realizare a
PDI

20202024
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2.

3.

Inscrierea la
cursuri de
formare

Curriculum
la decizia
scolii:
proiectare si
aplicare

4.
Proiecte de
parteneriat in
derulare sau
in pregatire

- Responsabil
Comisie de
formare si
perfectionare

-CCD, ISJ, alte institutii
abilitate

Comisia de
Curriculum

-sefii comisiilor de lucru

6.

Imaginea
scolii
reflectata in
comunitate

In baza de date a
scolii

analize,
rapoarte de
sfarsit de
semestru/an
scolar

In baza de date a
scolii

-fise de
evaluare

20202024
Director
Consilier educativ

Responsabil cu proiecte
si programe educationale
Cadrele didactice

Director
Responsabil cu
problemele
administrativgospodaresti

Primaria Comuna CuzaVoda
Consiliul Local CuzaVoda
-cadre didactice,
-personal auxiliar si
nedidactic

Director
Consilier educativ

In baza de date a
scolii

analize, fise
de evaluare

Numar
proiecte

analize,
rapoarte
contabilitate

Volumul
cheltuielilor
pentru
reparatii
curente

20202024

Responsabil cu
promovarea imaginea
scolii

in baza de date a
scolii
20202024

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

Numar de
cadre
didactice
inscrise

standardele de
evaluare

20202024

5.
Starea de
functionare a
cladirii

20202024
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situatii
statistice

VII.1.2. Monitorizarea externa – fi realizata de reprezentantii ISJ Galati, MEC
VII.2. Evaluarea PDI se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la finele anului şcolar 2020- 2021 când se vor inventaria
indicatorii de performanţă şi se vor face corecturile necesare pentru un plan de acţiune al şcolii viitor adaptat evident situaţiilor ce se
impun la momentul potrivit.
Instrumente de evaluare
Evaluarea acestui proiect îşi propune proceduri prin care să se poată stabili următoarele :
• raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate;
• acţiuni corective în situaţii când performanţa mai mică decât aşteptările.
Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, folosind ca instrumente de evaluare următoarele:
• autoevaluare;
• interevaluări;
• declaraţii de intenţii
• interviuri de evaluare;
• observaţii folosind ghiduri de observaţie;
• fişe de apreciere;
• diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului.
În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor din prezentul proiect al şcolii, se va acorda atenţie următoarelor elemente :
• respectarea misiunii şi a viziunii;
• urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect;
• analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte;
• corelaţia dintre resurse si obiectivele alese;
• stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare în cadrul fiecărei ţinte
Responsabilităţile pentru actul de evaluare menit să furnizeze factorilor care gestionează activitatea de învăţământ, informaţiile privind
modul şi etapele de realizare a obiectivelor propuse, sunt distribuite astfel :
• Managerul pentru obiectivele legate de oferta educaţională, evoluţia în carieră a cadrelor didactice, creşterea performanţelor şcolare
şi parteneriate
Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica
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• Responsabilii comisiilor metodice pentru creşterea randamentului şcolar.
• Consilierul educativ pentru problemele de educaţie din şcoală, cât şi pentru cele legate de activităţile extraşcolare şi extracurriculare.
VII.2. 1. Evaluare interna
Nr. Actiunea
crt.

1.

2.

Cresterea
calitatii
procesului
de predare
invatare
reflectata in
rezultatele
elevilor

Responsabil

Parteneri

Director

-comisia pentru
evaluarea si asigurarea
calitatii
-Responsabili comisie
metodica
- Responsabil Comisie
de formare si
perfectionare

- Comisia de
Curriculum

3.

4.

5.

Disciplinele
optionale
realizate in
urma
chestionarii
elevilor si
parintilor
Proiecte de
parteneriat
realizate
Situatia
spatiilor de
invatamant

Director
Consilier
educativ

- Director
Responsabil cu
problemele
administrativgospodaresti

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica

-responsabilii comisiilor
metodice
-comisia pentru
evaluarea si asigurarea
calitatii

Responsabil cu proiecte
si programe
educationale
Cadrele didactice

Termen

Intregistrare a Instrumente
rezultatelor

Indicatori

semestrial In baza de date
a scolii

Analiza,
statistici

Numarul cadrelor
didactice formate,
numarul elevilor
promovati/
mediocri si cu
rezultate de
performanta

La finalul
actiunii

-fise de analiza
a
documentelor,
chestionare,
fise de
apreciere

- descriptori de
performanta,
numar persoane
chestionate,
numar discipline
optionale
realizate

analize

Numarul de
proiecte de
parteneriat
aprobate

In baza de date
a scolii

semestrial
In baza de date
a scolii

semestrial
In baza de date
a scolii
20202024

In baza de date

analize,
rapoarte de
sfarsit de
semestru/an
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cresterea/scaderea
cheltuielilor de

si a
cladirilor
scolare
Realizari ale
scolii
reflectate in
comunitate

-comisia pentru
evaluarea si asigurarea
calitatii
Director
Consilier
educativ

a scolii

scolar

intretinere

rapoarte
statistice

Numar de aparitii
pozitive in mass
media

Responsabil cu
promovarea imaginea

VII.2. 2. Evaluarea externa – fi realizata de reprezentantii ISJ Galati, MEC
VIII. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
Planurile operaţionale sunt elaborate pe termen scurt –maxim un an, pe domenii funcţionale şi reprezintă mijloacele prin care
vor fi atinse ţintele strategice, respectând opţiunile strategice.
La elaborarea acestora s-a avut în vedere dezvoltarea instituţiei prin proiectarea activităţilor care să contribuie la ridicarea
standardelor educaţionale şi obţinerea performanţei şcolare pe toate domeniile de activitate. Se urmăreşte nu numai accederea elevilor
noştri în instituţia de învăţământ liceală ci şi participarea si obtinerea unor rezultate bune la concursurile şi olimpiadele şcolare pe
diverse discipline. Planul nostru include propuneri de activităţi specifice echipei manageriale de la nivelul instituţiei, dar şi activităţi
elaborate de echipele de lucru la nivelul ariilor curriculare

Director,
Prof. Armencea Florentina

Director, prof. Armencea Florentina
Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica
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