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Situația cu care se confruntă Uniunea Europeană, ca urmare a efectelor globalizării şi dezvoltării
economiei bazate pe cunoaştere a fost analizată de către Consiliul European de la Lisabona din Martie
2000 care a fixat drept țintă ca Uniunea Europeană să devină cea mai dinamică şi mai competitivă
economie bazată pe cunoaştere, capabilă să-şi asigure o creştere a calității educației si a sistemelor de
formare și o mai mare coeziune socială. Pe lângă o transformare radicală a economiei europene s-a
subliniat necisitatea realizării unui program de modernizare a sistemelor de educație şi formare
profesională. Astfel, Strategia de la Lisabona consideră educația și formarea profesională un domeniu
prioritar. În acest sens, obiectivele cheie ale educației conform agendei Lisabona sunt:
1. Formarea profesorilor și a formatorilor.
2. Dezvoltarea competențelor de bază.
3. Dezvoltarea abilităților de comunicare în limbi străine.
4. Dezvoltarea abilităților TIC.
5. Dezvoltarea abilităților pentru matematică, știință şi tehnologie.
6. Utilizarea eficientă a resurselor.
7. Mobilitate şi cooperare europeană.
8. Atractivitatea învățării şi legarea ei de viața activă.
9. Cetățenie activă şi incluziune socială.
10. Consiliere şi orientare pe tot parcursul vieții.
11. Recunoasterea învățării non-formale şi informale.
12. Măsurarea progresului prin indicatori şi benchmarks.
13. Flexibilitatea sistemelor şi accesul la educație – lifelong learning
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Raportul referitor la obiectivele concrete ale sistemelor de educație şi formare profesională au
fost prezentate la Consiliul European de la Stockholm în martie 2001, fiind stabilite următoarele trei
obiective strategice:
I. Îmbunătățirea calității şi eficienței sistemelor de educație şi formare profesională;
II. Facilitarea accesului tuturor la educație şi formare profesională;
III. Deschiderea sistemelor de educație şi formare profesională spre societate
Consiliul European a subliniat determinarea sa de a furniza un răspuns cuprinzător la provocările
societății cunoaşterii, globalizare şi procesul de lărgire a Uniunii Europene şi a stabilit obiective
ambițioase dar realiste:
 În domeniul educației şi formării profesionale se va atinge cel mai înalt nivel de calitate iar
Europa va fi recunoscută ca nivel de referință pe plan mondial pentru calitatea şi relevanța sistemelor şi
instituțiile sale de educație şi formare profesională.
 Sistemele de educație şi formare profesională vor ajunge la un grad de compatibilitate suficient
pentru a permite cetățenilor să se mişte liber şi să profite de diversitate.
 Posesorii de calificări, cunoştințe şi deprinderi dobândite oriunde în Uniunea Europeană, vor fi
în stare vor fi în situația ca acestea să le fie validate atât pentru practicarea ocupației cât şi pentru acces
la continuarea educației şi formării profesionale.
 Europenii, indiferent de vârstă, vor avea acces la educație continuă (lifelong learning).
 Europa va fi deschisă pentru colaborare reciproc benefică cu alte zone din lume şi va constitui
destinația preferată a studenților, elevilor şi cercetătorilor din alte regiuni.
Articolele 149 şi 150 ale Tratatului de la Maastricht stabilesc clar că Statele Membre au întreaga
responsabilitate pentru conținutul şi organizarea sistemelor lor de educație şi formare profesională. De
aceea, în primul rând Statele Membre sunt cele care vor acționa, în mod specific, pentru implementarea
concluziilor summitului de la Lisabona.
În conformitate cu strategia de postaderare a Ministerului Educației, obiectivele generale şi
specifice care vizează învățământul preuniversitar sunt:
1. Asigurarea egalității de şanse şi creşterea participării la educație:
- Asigurarea condițiilor echitabile de igienă şi educație pentru sănătate în mediul rural.
- Facilitarea accesului elevilor din zonele izolate la servicii educaționale de calitate.
2. Dezvoltarea învățământului obligatoriu:
- Asigurarea infrastructurii, a resurselor umane calificate, a dotărilor şi a facilităților obligatorii.
- Promovarea evaluării instituționale criteriale, prin activitatea organismului ARACIP.
- Asigurarea calității serviciilor educaționale în educația timpurie şi în învățământul pentru copiii
şi elevii cu cerințe educaționale speciale.
3. Descentralizarea şi autonomia sistemului de învățământ preuniversitar:
- Aplicarea prevederilor legislative şi a formulei de finanțare experimentale.
- Extinderea, la nivel național, a procesului de formare a managerilor şcolari.
- Aplicarea procedurilor descentralizate privind managementul resurselor umane în județele pilot.
- Diseminarea bunelor practici şi a expertizei din județele pilot.
- Generalizarea la nivel național a procesului de descentralizare.
- Monitorizarea procesului la nivel național.
4. Dezvoltarea educației permanente din perspectiva instituțională:
- Stimularea consilierii pentru cariera şi performanța în carieră.
- Dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaționale instituționale.
- Încurajarea participării la educația adulților a persoanelor cu nivel scăzut de calificare.
- Recunoaşterea şi certificarea învățării non-formale si informale.
5. Corelarea sistemului de educație şi a celui de cercetare, dezvoltare şi inovare cu
obiectivele şi reperele europene în învățământul preuniversitar:
- Compatibilizarea competentelor dobândite în sistemul educațional național cu cele europene. Adoptarea Cadrului European al Calificărilor (EQF).
- Implementarea Sistemului de Credite pentru învățământul Profesional si Tehnic (ECVET).

6. Creşterea calității în educație şi cercetare pentru formarea resurselor umane creative:
- Revizuirea sistemului național de evaluare şi examinare a elevilor în context european.
- Transpunerea în practică a prevederilor de la Bologna.
- Aplicare de concepții novatoare în sistemul educațional primar: ISCED 1
- Formarea si promovarea culturii antreprenoriale inovative.
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Legea 1/2011 – legea educaţiei naţionale
Legea 53/2003 – Codul muncii actualizat 2017
Ordinul nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea
unităților de învățământ preuniversitar;
Ordinul 3125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021;
Ordinul nr. 6143/1.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii
personalului didactic şi didactic auxiliar, modificat și completat cu OMEC 4247/13.05.2020;
Legea 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
Ordinul nr. 6141/1.11.2011 privind aprobarea structurii şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea învăţământului preuniversitar;
Legea 269/16.06.2004 şi Hotărârea nr. 1.294/13.08.2004 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in
vederea stimulării achiziţionării de calculatoare;
Ordinul nr. 3062/19.01.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare a claselor din
învăţământul preuniversitar în regim simultan;
Ordinul nr. 5545/06.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a
claselor cu frecvenţă redusă în învăţământul preuniversitar obligatoriu;
Ordinul nr. 3654/29.03.2012 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru
învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a
şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul
primar, ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a;
Ordinul nr. 5460/2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului
didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordinul nr. 5485 din 29.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului
profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei
funcţii didactice;
Ordinul nr. 5564/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare
periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceștia;
Ordinul nr. 5562/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare,
recunoaștere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile;
Ordinul nr. 5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a
personalului din învăţământul preuniversitar;
Ordinul nr. 4247/21.06.2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului Naţional al Elevilor;
Ordinul comun al Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului de Interne şi Ministerului
Educaţiei şi Cercetării nr. 4703/349/5016/2002 privind intensificarea activităţilor de ordine
publică şi creşterea siguranţei civice în zona unităţilor de învăţământ;
Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
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H.G. 128/ 1994 privind măsurile pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a
elevilor şi studenţilor;
Legea nr. 61/ 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire
socială, a ordinii şi liniştii publice;
Ordinul nr. 5567/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a
unităţilor care oferă activitate extraşcolară;
Ordinul nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și
desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse
în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare;
Ordinul nr. 5565/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii
şi al documentelor școlare gestionate de unitățile de învăţământ preuniversitar;
Ordinul nr. 5574/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de
sprijin educațional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerințe educaționale special integrați în
învăţământul de masa;
Ordinul nr. 5529/4.10.2011 privind aprobarea programelor școlare pentru educația de bază din
cadrul programului „A doua șansă” pentru învăţământul secundar inferior;
Ordinul nr. 3060/3.02.2014 privind aprobarea Condițiilor de organizare a taberelor,
excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ
preuniversitar;
Ordinul nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a
consiliului de administrație din unitățile de învățământpreuniversitar;
Ordinul nr. 5231 din 14.09.2015 pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului
elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România;
Ordinul nr. 5232 din 14 septembrie 2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a
predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar;
Ordinul nr. 3393/28.02.2017 privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul
gimnazial;
Ordinul nr. 3623/11.04.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a
activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de
învățământpreuniversitar;
Ordinul
privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în
învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021;
Ordinul nr. 4371/13.07.2017 privind aprobarea Metodologiei privind Managementul Sistemului
Innformatic Integrat al Învăţământului din România ( SIIIR ) pentru activităţile din
învăţământul preuniversitar;
Ordinulnr. 5434/31.08.2020 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi
desfăşurare a examenului national de definitivare în învăţământ;
Ordinul5455/31.08.2020
privind Organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru
absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar2020-2021;
Ordinul 5457/31.08.2020 privind Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal
de stat pentru anul şcolar 2021-2022;
Ordinul nr. 5061/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea
omologării utilizării mijloacelor de învățământ înînvățământulpreuniversitar;
Ordinul nr. 5066/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea
utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar;
ORDIN Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
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MOTIVAȚIE
Prezentul document reprezintă proiectarea activităţii de învăţământ la nivelul Colegiului
Naţional „Nicu Gane ”Fălticeni, pentru anul şcolar 2020-2021, fundamentată pe actele normative în
vigoare, diagnoza mediului intern şi extern (Analiza SWOT pentru anul şcolar 2019-2020), pe direcţiile
de acţiune şi priorităţile programului de guvernare, şi pe politicile şi strategiile stabilite de M.E.C. și
I.Ș.J. Suceava pentru următoarea perioadă.
Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni este o instituție de învățământ de tradiție a cărei
deziderat este promovarea unei educații moderne, fundamentată pe principii şi valori europene,
capabilă să formeze caractere neschimbătoare şi puternice, premisă a reuşitei în plan academic,
ocupațional şi social a tuturor elevilor săi, să stimuleze şi să încurajeze creativitatea acestora în
perspectiva adaptării la climatul competitiv generat de integrarea în Uniunea Europeană.
Principiile acceptate la temelia acestei proiecții sunt: afirmarea liberă a personalității, formarea
şi exersarea spiritului critic, formarea şi afirmarea demnității umane. Cultivarea atitudinilor are legătură
directă cu dezvoltarea sistemelor de valori personale, iar valorile sunt cele care durează cel mai mult.
Valorile ce vor fi urmărite în calitate de standarde abstracte în definirea şi construirea atitudinilor
considerate ca dezirabile în această viziune sunt: libertatea, demnitatea, responsabilitatea, toleranța,
prietenia, iubirea, frumosul, dreptatea, modestia, unitatea, camaraderia. Prin intermediul acestora dorim
ca absolvenții colegiului să dobândească trăsături de caracter stabile şi durabile precum cinstea,
altruismul, spiritul de răspundere, disciplina, sârguința, spiritul de inițiativă, modestia, încrederea în
sine, sentimentul demnității personale, etc în consecință să devină cetățeni competenți, autonomi,
responsabili, factori activi în zidirea şi consolidarea democrației în țara noastră.
Colegiul îşi propune de asemenea să dezvolte o cooperare şi un parteneriat reale între toți actorii
implicați în acest demers: profesori, părinți, comunitatea locală, autoritatea locală, agenți economici.
În această perspectivă şcoala este în egală măsură preocupată de crearea unui climat favorabil
studiului şi învățării continue atât pentru elevi, cât şi pentru personalul şcolii. Sunt încurajate
cercetarea, studiul individual, competența şi perfecționarea continuă a cadrelor didactice care predau în
şcoală, condiții sine qua non ale formării deprinderilor prin dezvoltarea competențelor transferabile şi a
atitudinilor bazate pe valori.
În acest context, ne propunem să oferim şanse europene absolvenților noştri prin asumarea şi
transformarea în imperativ a următoarei misiuni: „să oferim educație pentru toți cei dispuși să o
primească”. Suntem convinşi că o educație autentică, clădită pe abilitățile şi aptitudinile individuale,
care oferă încrederea în posibilitățile proprii prin cunoaşterea de sine şi cultivarea respectului de sine,
constituie resursa necesară reuşitei într-o lume aflată întrun dinamism accelerat şi în care singurele
repere durabile sunt cele interioare.
Considerăm că, astfel, oferim fiecărui tânăr instrumentele absolut necesare pentru a-şi maximiza
posibilitățile de progres intelectual pe tot parcursul vieții, competențele şi valorile necesare pentru a fi
cetățeni activi, toleranți şi responsabili, educați în spirit de echipă, precum şi aptitudinile necesare
construirii unei cariere de succes.
Punctul de plecare în acest demers trebuie să îl constituie conştientizarea ideii că fiecare
„ganist” este, într-un fel, purtătorul unui însemn nobiliar, invizibil, care nu îi dă drepturi în plus, ci
înalte datorii: să fie printre primii care să atace culmile ştiinței şi artei.
Obiectivul strategic al şcolii devine astfel generarea sustenabilă a unei resurse umane înalt
competitive, capabile să funcționeze eficient în societatea actuală şi viitoare. Un asemenea deziderat
este imposibil de realizat fără un management adecvat al calității educației din colegiul nostru.
Calitatea, echitatea şi eficiența sunt cei trei piloni ai reformelor educaționale din ultimele
decenii din Europa şi din lume, care sunt în vederea construirii sistemelor de management si de
asigurare a calității din fiecare instituție de învățământ europeană, inclusiv a celor din România.
Aceasta aliniere a managementului educațional şi a calității educației din Colegiul Național „Nicu
Gane” Fălticeni este necesară nu numai pentru a se asigura o integrare reală şi funcțională, din punct de
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II.

vedere educațional, a şcolii fălticenene în sistemul educațional al Uniunii Europene, ci şi pentru ca
absolvenții colegiului, beneficiarii direcți ai acestei educații, să aibă şanse reale de reuşită în competiția
europeană universitară şi a forței de muncă în care vor intra după terminarea colegiului.
III. PRIORITĂȚI STRATEGICE
Diagnoza activității pe anul şcolar 2019-2020 a condus la identificarea priorităților strategice
pentru anul şcolar în curs, priorități ce se identifică cu cele ale planului de dezvoltare instituțională pe
următorii 5 ani:
1. Conceperea şi implementarea unui sistem de management şi de asigurare a calității în
Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni
2. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei pentru realizarea unei educații
centrate pe elev
3. Formarea corpului profesoral pentru aplicarea metodelor active, de grup (munca în echipă)
4. Adaptarea ofertei educaționale la nevoile de dezvoltare personală a elevilor ținând cont de
perspectiva evoluției socio-economice şi de relația cu comunitatea
5. Asigurarea mijloacelor umane, materiale şi didactice necesare formării abilităților de
cunoaştere ştiințifică.
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Obiectivele ce decurg din aceste priorități sunt:
1. Conceperea şi implementarea unui sistem de management şi de asigurare a calității în
Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni
Obiectiv 1.1.: Perfecționarea managementului educațional în domeniul asigurării calității
educației;
Obiectiv 1.2.: Creşterea eficienței exercitării funcțiilor manageriale şi orientarea acestora spre
obținerea de rezultate;
Obiectiv 1.3: Continuarea procesului de dezvoltare a unui management bazat pe delegarea de
competențe, concomitent cu construcția unui optim motivațional pentru întregul personal (apartenență,
recunoaştere, autorealizare);
Obiectiv 1.4: Crearea condițiilor optime desfăşurării activității în colegiu şi asigurarea protecției
şi securității personalului angajat;
Obiectiv 1.5: Aplicarea normelor privind descentralizarea financiară şi administrativă a
învățământului preuniversitar;
Obiectiv 1.6: Asigurarea calității serviciilor educaționale prin dezvoltare instituțională;
Obiectiv 1.7: Monitorizarea personalului din subordine conform standardelor profesionale;
Obiectiv 1.8: Realizarea strategiilor şi a procedurilor pentru implementarea principiilor de
asigurare a calității;
Obiectiv 1.9: Realizarea strategiilor privind inițierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a
programelor şi activităților desfăşurate;
Obiectiv 1.10: Realizarea unor proiecte de accesare de fonduri nerambursabile în vederea dotării
liceului cu dispozitive electronice moderne
2. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei pentru realizarea unei
educații centrate pe elev
Obiectiv 2.1.: Asigurarea resurselor, a bazei logistice şi a condițiilor pentru o educație centrată
pe elev de calitate;
Obiectiv 2.2.: Activitate didactică şi educativă în conformitate cu documentele normative şi
bazată pe o metodologie centrată pe elev;
Obiectiv 2.3.: Realizarea progresului optim pentru fiecare elev în parte şi menținerea
rezultatelor şcolare la un nivel ridicat;

Obiectiv 3.1.: Formarea inițială şi continuă a personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în
vederea desfăşurării procesului instructiv-educativ la un nivel calitativ ridicat;
Obiectiv 3.2.: Asigurarea pregătirii continue a cadrelor didactice în domeniul didactic şi
pedagogic cu accent pe munca în echipă;
Obiectiv 3.3.: Planificarea şi realizarea în echipă a activităților didactice şi educative şcolare şi
extraşcolare;
Obiectiv 3.4.: Susținerea şi promovarea inițiativelor personale având ca scop creşterea calității
educației oferite şi a muncii în echipă;
Obiectiv 3.5.: Diversificarea metodelor de evaluare şi standardizarea la nivel local (a catedrelor
şi a şcolii) a evaluării elevilor;
Obiectiv 3.6.: Realizarea unei politici de personal optime în contextul unei societăți
educaționale şi democratice;
4. Adaptarea ofertei educaționale la nevoile de dezvoltare personală a elevilor ținând cont
de perspectiva evoluției socioeconomice şi de relația cu comunitatea
Obiectiv 4.1.: Asigurarea orientării şcolare şi profesionale a elevilor;
Obiectiv 4.2.: Asigurarea comunicării interne şi externe a instituției şcolare;
Obiectiv 4.3.: Adaptarea CDȘ la cerințele beneficiarilor direcți – elevii şi părinții – şi indirecți –
comunitatea locală;
Obiectiv 4.4.: Respectarea Regulamentului de organizare şi funcționare a unităților din
învățământul preuniversitar şi a Standardelor de comportament interne;
Obiectiv 4.5.: stabilirea unui cadru organizatoric pentru colaborarea cu instituțiile de cultură, de
artă, cu ONG-uri;
Obiectiv 4.6.: Promovarea imaginii publice a Colegiului Național „Nicu Gane” Fălticeni;
Obiectiv 4.7.: Implicarea părinților în activitățile Colegiului Național „Nicu Gane” Fălticeni;
Obiectiv 4.8.: Implicarea elevilor, cadrelor didactice și a părinților în organizarea și
desfășurarea de activități extracurriculare și extrașcolare;
Obiectiv 4.9.: Formarea competențelor cheie europene, specifice unei societăți democratice și a
motivației pentru participare la viața socială în vederea asigurării coeziunii sociale
5. Asigurarea mijloacelor umane, materiale şi didactice necesare formării abilităților de
cunoaștere științifică.
Obiectiv 5.1.: Organizarea și administrarea olimpiadelor, a concursurilor școlare, a examenelor
naționale;
Obiectiv 5.2.: Dezvoltarea infrastructurii și dotarea cu mijloace moderne de învășare, în
concordanță cu standardele europene;
Obiectiv 5.3.: Construirea de mijloace didactice atractive și adecvate însușirii cunoașterii
științifice;
Obiectiv 5.4.: Realizarea unor grupe de performanță în vederea pregătirii elevilor cu potențial
intelectual ridicat.
Obiectiv 5.5.: Utilizarea oportunităţilor oferite prin realizarea de proiecte care să vizeze
accesarea fondurilor europene nerambursabile în vederea modernizării bazei didactico-materiale a
școlii.

ANALIZA SWOT
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fondurilor europene şi realizarea unei selecţii a cursanţilor ţinând cont de nevoile reale de
formare ale acestora.
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6.Utilizarea oportunităţilor oferite prin programe de formare finanţate cu accesarea

PUNCTE SLABE
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 Eficiența scăzută a activităților de
formare continuă la nivelul
comisiilor metodice din şcoală şi
cercurilor pedagogice, cauzată de
formalism în organizarea acestora
şi de interes scăzut pentru
participare manifestat de unele
cadre didactice
 Neimplicarea unor profesori în
viața şcolii
 Număr mare de elevi navetişti
 Sincope în funcționarea unor
comisii permanente
 Nerespectarea
formatelor,
instrumentelor
de
lucru
și
termenelor de raportare
 Lipsa de echitate în modul de
repartizare a claselor la nivelul
anumitor catedre
 slaba pregătire a unor cadre
didactice în ceea ce privește
învățământul online
 Conservatorismul
unor
cadre
didactice
privind
aspecte
precum:organizarea și desfășurarea
lecțiilor,
centrarea
activității
didactice pe nevoile elevului
 Câteva disfuncții în activitatea unor
profesori (cazuri de neprezentare la
ore, nerespectarea procedurilor de
învoire)
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ANALIZA SWOT 2019-2020
PUNCTE TARI
 Prestigiul, tradiția CNNG
 Organizarea
şi
desfăşurarea
procesului de învățământ în
conformitate
cu
respectarea
legislației în vigoare şi cu
reglementările M.E.N. cuprinse în
regulamentele şi metodologiile
specifice
 Rezultate bune şi foarte bune
obținute de elevi la sfârşitul anului
şcolar şi la examenele naționale
(EN- 100% şi bacalaureat-100%)
 Numărul mare de elevi participanți
şi premiați la olimpiadele şi
concursurile
şcolare
județene,
interjudețene,
naționale
şi
internaționale
 Participarea cadrelor didactice la
forme de perfecționare moderne
(seminarii şi simpozioane județene,
naționale, internaționale, conferințe
județene şi sesiuni de comunicări)
 Încadrarea cu personal didactic
calificat la toate disciplinele de
învățământ
 Număr mare de profesori cu înaltă
pregătire metodico-ştiințifică 46 cu
gr I, 10 cu doctorat şi un număr de
24 gradații de merit
 Număr important de formatori
naționali,
regionali,
județeni,
mentori, metodiști, șefi de cerc
pedagogic, membri în Consiliu
consultativ al disciplinei la nivel
județean și național
 Profesori doctori, profesori cu
masterat
 Implicarea unui număr din ce în ce
mai mare de profesori și elevi în
derularea proiectelor europene
Erasmus+( 5 KA2 și 1 KA1)
 Inițierea şi derularea unor programe
şi proiecte educative şi extraşcolare
proprii
 Învățământ într-un singur schimb
 Existența internatului şi cantinei
 Cabinet medical
 Sistem de securitate sporit prin
camere video , sisteme de alarmă şi
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VIZIUNE
Colegiul Național “Nicu Gane” se va menține ca primă opțiune pentru elevii din Fălticeni şi
zona Fălticeni, care doresc să urmeze studii universitare după absolvire. Colegiul va oferi o bază
materială modernă, adaptată standardelor de calitate şi un colectiv de cadre didactice competitiv,
capabil să răspundă tuturor provocărilor unui învățământ modern, european. Dorim să realizăm un
învățământ de nivel european, acces la educație pentru toți elevii, cadre didactice motivate , colaborare,
cooperare, toleranță şi deschidere.
Colegiul Național „Nicu Gane” este şi va fi o veritabilă instituție de educație şi cultură.
Prestigiul şcolii e susținut de activitățile şi performanțele profesionale ale cadrelor didactice şi de
rezultatele elevilor. Şcoala noastră va asigura prin activitățile elevilor şi prin informațiile pe care le va
furniza comunității locale, o şansă pentru transformarea capitalului uman de care dispunem. De aceea
avem în vedere în continuare concentrarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire
generală bună şi foarte bună, cunoştințe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră,
competențe necesare inserției sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăța pe tot
parcursul vieții. Întreaga activitate va fi organizată de aşa manieră încât să creeze în Colegiul Național
„Nicu Gane” un mediu educațional profesionist, la standarde profesionale şi morale înalte, conform
cerințelor europene ale pieței muncii.
Viziunea Colegiului Naţional ”Nicu Gane” derivă din nevoile de educaţie identificate la nivelul
societăţii şi al comunităţii, evidențiind următoarele aspecte:
1. Dezvoltarea individuală a elevului
Pornind de la premisa că profesorul este furnizorul de servicii educaţionale pentru elev, accentul
proiectelor şcolare şi al programelor educative din cadrul catedrelor şi comisiilor metodice se va pune
pe o ofertă educaţională care urmăreşte dezvoltarea individuală a elevului. „Rezultatul obținut” în urma
acestui „efort” comun școală – familie – comunitate va conduce la formarea unui cetăţean european
bine pregătit pentru competiţie profesională şi socială cu principii morale sănătoase şi cu personalitate
bine dezvoltată. Școala noastră va oferi elevului cadrul pentru dezvoltare, formare, socializare plecând
de la cunoașterea particularităților individuale și de vârstă specifice fiecărei etape de dezvoltare, prin
proiectarea unei strategii și prin realizarea unui demers didactic riguros, având la bază o programă, o
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prin gardian plătit pe spezele
Primăriei
 Cabinet psihopedagogic şcolar
 Stația de radioficare
 Colaborarea bună cu autoritățile
județene
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
 Renumele şcolii
 Scăderea populației şcolare
 Disponibilitatea autorităților locale
 Situația socio-economică precară a
şi județene, a agenților economici
familiilor din care provin unii copii/
pentru dezvoltarea şi susținerea
elevi
actului educațional
 Migrația familiilor din oraș și din
zonă
 Modernizarea bazei materiale
 Existența Asociației APCNNG
 Falsele modele de succes oferite de
societate care erodează valorile
 Relația de colaborare cu instituții şi
organisme la nivelul județului: IȘJ
culturale, ştiințifice şi morale
Suceava, CJRAE, CCD Suceava
 Resursele educaționale variate ce
pot fi utilizate selectiv şi creativ în
activitatea didactică şi educativă
 Proiectele europene Erasmus+
(KA1 și KA2)
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planificare, resurse educaționale, metode și strategii didactice menite să ducă la realizarea obiectivelor
și a scopului propus.
2. Crearea unui climat stimulativ de muncă si de învăţare
Colegiul își propune să încurajeze atât spiritul de echipă (lucru în echipă), cât şi rezultatul
individual în activitatea educativă. Mediul stimulativ este generat de o bază materială bună şi prin
posibilitatea de a obţine burse oferite de la bugetul de stat (burse de merit, bursă de studiu), dar şi burse
private pentru rezultate deosebite la învăţătură. Creând un climat de muncă stimulativ, în care toţi au
succes şi îşi utilizează întregul potenţial în beneficiul organizaţiei, Colegiul Naţional „Nicu Gane" va
satisface nevoile formabilului de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis întru
schimbare şi întru învăţarea şi respectarea convieţuirii într-o societate democratică.
Lucrul în echipă va fi încurajat prin implicarea elevilor atât în activitățile extrașcolare propuse
de către școală, cât și în parteneriatele educaţionale naţionale sau europene (de ex., POSDRU, SEE
Grants, eTwinning şi Erasmus+).
3. Garantarea pregătirii specializate în liceu
Datorită unui corp profesoral stabil, implicat în diverse proiecte de educație formalĂ și non-formală
şi bine pregătit profesional va fi garantată pregătirea profesională de calitate. Programele naţionale şi
internaţionale în care şcoala s-a angajat şi continuă să activeze se finalizează cu atestate şi diplome
recunoscute pe plan european (testări ECDL, CISCO, Cambridge, IELTS). în plus, certificatele de
mobilitate Europass pe care elevii școlii noastre le-au primit în urma stagiilor de pregătire profesională
Erasmus+ KA1-VET vor oferi elevilor care le-au obținut o mai bună inserție pe piața europeană a
muncii. Astfel, rezultatele deosebite dau posibilitatea accederii spre diferitele specializări din
învăţământul superior, fiind o garanţie a calităţii pregătirii din liceu.
4. Siguranța mediului în care se desfășoară activitatea educativă
Educaţia elevilor se realizează într-un mediu sigur, atât în sensul „securităţii personale”, cât şi în
sensul „formării permanente”. Parteneriatele cu Jandarmeria, Poliţia, firma de pază și protecție, dar și
proiectele care au drept scop prevenția și combaterea traficului de substanțe halucinogene, traficului de
persoane sau consumului de alcool și stupefiante, având ca parteneri Poliția, ISJ sau Organizația
„Salvați Copiii” stau garanţie în acest sens. Mai mult, consilierea personală și colectivă este facilitate
de cadre didactice cu o bogată experienţă psihopedagogică.
5. Decizia de a oferi societăţii absolvenţi pregătiţi, activi si eficienţi, apţi de a se integra în
viata societăţii
Oferta educaţională bogată şi diversificată, dublată de calitatea unui corp profesoral stabil şi
calificat, întăresc decizia de a oferi absolvenţi capabili de a se integra rapid în viaţa socială. Oferta
educaţională specifică unui liceu teoretic este diversificată prin ore de CDȘ, care vizează formarea
acelor competențe cheie recomandate de Comisia Europeană (Dezbatere, oratorie și retorică,
Competență în mass-media, Web-design și e-commerce, Succesul professional ș.a.).
Pe lângă pregătirea profesională solidă este urmărită şi dezvoltarea profilului moral-social pentru
un viitor cetăţean european, activ şi eficient. În şcoală există diverse cluburi/ cercuri, (Clubul Sportiv
Școlar – cu diverse performanțe la nivel național și internațional, Clubul de Dezbateri „Logos”, Cercul
de jurnalism – atât în limba română, dând viață revistei școlii „Revista Noastră”, cât și cea în limba
engleză – „Crossing Borders” sau cea în limba franceză – „Tete a tete”, Clubul de informatică Bit,
Cercul de istorie Clio, Trupa de teatru Birlic) ce asigură o educaţie non-formală deosebită, ţinând cont
de multitudinea de proiecte la care pot participa elevii, dar şi de tematica diversificată care este
abordată.
6. Calificarea forţei de muncă în funcţie de specificul unităţii şcolare
La finalul studiilor liceale, elevii de la clasele matematică-informatică primesc un certificat de
atestare a competenţelor profesionale de informatică, în urma unui examen. Preocupările noastre
privind creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi continue au fost, sunt și vor fi
întărite de dezvoltarea şi valorizarea colaborării în plan educaţional la nivel european.
Preocupările noastre privind creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale inițiale și
continue au fost întărite în ultimii ani de dezvoltarea şi valorizarea colaborării în plan educaţional la

nivel european. Astfel, parteneriatele derulate de școala noastră cu diferite organizații europene în
cadrul unor proiecte finanțate de Uniunea Europeană, au contribuit la:
•
•
•
•
•

aplicarea şi dezvoltarea programelor educaţionale de formare a competenţelor cheie,
profesionale şi personale
ale elevilor pentru a deveni competitivi pe piaţa europeană a muncii şi pentru o bună integrare
într-o societate a cunoaşterii şi învăţării permanente;
promovarea și formarea în rândul elevilor, a cadrelor didactice, a părinților și membrilor
comunității locale a valorilor europene și a dialogului intercultural;
dezvoltarea programelor de formare continuă a cadrelor didactice;
optimizarea capacităţii manageriale în concordanţă cu nevoile de educaţie la nivel european.
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DIRECȚII DE ACȚIUNE PENTRU PRIORITĂȚILE STRATEGICE
Direcții de acțiune şi priorități ale colegiului național „Nicu Gane” Fălticeni în anul şcolar 2020-2021:
 Implementarea curriculum-ului şcolar bazat pe competențele cheie ale U.E.;
 Modernizarea bazei didactico-materiale a școlii;
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MISIUNE
Colegiul Naţional “Nicu Gane” este un colegiu teoretic, angajat în educarea si formarea de
persoane responsabile, capabile să răspundă rapid şi competent noilor cerinţe ale societăţii româneşti în
context european. Colegiul își propune an de an asigurarea implementării standardelor de calitate în
învăţământ, aplicabile la cerinţele europene în domeniul educatiei. În acest context, studierea sistemelor
educationale europene şi preluarea elementelor de progres devin o obligaţie nu doar morală, ci și
profesională faţă de tânăra generaţie.
În acest context, CNNG are în vedere iniţierea şi organizarea unor activităţi care să conducă la
aceste standarde. Împreună cu comunitatea locală dorim elaborarea unei oferte educaţionale în
conformitate cu standardele naţionale şi europene, capabile să promoveze valori precum: democraţia,
libertatea, egalitatea de șanse, solidaritatea, demnitatea umană, spiritul tolerant, pacea socială,
cooperarea, cetățenia activă, interculturalitatea, favorizarea asumării responsabilităţii şi respectarea
legilor. Această ofertă va putea crea premisele pentru modelarea unui elev educat şi instruit, capabil de
inserţie profesională şi socială rapidă, cu o mare putere de adaptare şi flexibilitate la schimbările
impuse de o societate dinamică.
Finalitatea educațională propusă constă în dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim.
Astfel, vom pune accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii şi a
competenţelor cheie care îi permit inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Misiunea Colegiului Naţional „Nicu Gane” Fălticeni constă în promovarea excelenţei în
educaţie, exprimată în termeni de valoare adăugată şi valoare creată, prin dezvoltarea fiecărui elev la
potenţialul său maxim, educaţia fiind înţeleasă ca valoare pentru cel ce învaţă. Astfel, demersurile
educaţionale vor fi centrate pe: a învăţa să ştii; a învăţa să faci; a învăţa regulile convieţuirii; a
învăţa să fii.
Eforturile şcolii se vor concentra pe căutarea oportunităţilor de îmbunătăţire a fiecărui produs
sau serviciu, pentru furnizarea unor experienţe de învăţare de înaltă calitate. Pentru a răspunde
exigenţelor acestui nivel de învăţământ şi specificului de vârstă al elevilor, liceul trebuie să asigure
adolescentului: formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe
baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii. Considerăm că, prin educaţie, prin cultivarea unor
valori-cheie precum încrederea, onestitatea, competenţa, performanţa, curajul acţiunii civice, prin
educarea drepturilor omului, influenţăm infrastructura mentală a comunităţii, în acord cu schimbările
generate de apartenența ţării noastre la Uniunea Europeană.

 Acces egal, nediscriminatoriu, la educație;
 Susținerea formării continue a resurselor umane;
 Susținerea elevilor capabili de performanță;
 Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistență psihopedagogică;
 Asigurarea educației complementare (educație pentru sănătate, educație civică, educație
antreprenorială şi tehnologică,educație prin sport etc.);
 Dezvoltarea unui parteneriat comunitar şi internațional la standarde europene;
 Dezvoltarea culturii organizaționale, consolidarea valorilor culturii organizaționale și exercitarea
unei influențe reale și consistente la nivel comunitar (reprezentare, promovare, organizare de
evenimente, parteneriate specifice).
o

o
o
o

PRIORITĂȚILE STRATEGICE (din corelarea punctelor slabe cu amenințările)
Creşterea eficienței seviciilor educaționale adresate elevilor şi cadrelor didactice: aplicarea
curriculum-ului şcolar centrat pe dobândirea competențelor cheie ale Uniunii Europene, activității
instructiv-educative, asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de
asistență psihopedagogică, reorganizarea programelor de pregătire a elevilor pentru performanță;
Fundamentarea planului de şcolarizare împreună cu partenerii sociali pe baza analizei de nevoi
educaționale ale elevilor şi intereselor părinților acestora, a evaluării evoluției pieței muncii.
Extinderea parteneriatelor educaționale interinstituționale la nivel local, județean, național în
vederea diversificării ofertei de programe şi activități complementare şi alternative de învățare;
Promovarea valorilor interculturalității, sprijinirea programelor/ proiectelor focalizate pe
cunoaşterea, respectarea şi valorificarea diversității culturale.
ȚINTE STRATEGICE (scopurile)
T1Crearea unei culturi a calității instituționale şi educaționale, care să asigure tinerei
generații însuşirea cunoştințelor, formarea şi dezvoltarea competențelor, valorilor şi
atitudinilor necesare integrării pe piața muncii atât în țară, în țările Uniunii Europene sau pe
alte
continente
T2Sporirea gradului de atractivitate a şcolii prin calitatea facilităților oferite beneficiarilor
T3Creşterea prestigiului şcolii pe plan județean şi național
T4 Utilizarea unui sistem eficient de comunicare

I. Domeniul funcțional: CURRICULUM
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OBIECTIVE SPECIFICE PE DOMENII FUNCȚIONALE:
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OBIECTIVE GENERALE
1. Optimizarea conducerii operaționale şi asigurarea unui management eficient;
2. Creşterea calității procesului de predare-învățare-evaluare, serviciilor educaționale (curriculare şi
extracurriculare), de orientare şcolară şi profesională;
3. Stabilirea ofertei educaționale, prin raportare la nevoile de dezvoltare personală a elevilor şi
cerințele pieței muncii;
4. Asigurarea condițiilor corespunzătoare de infrastructură şcolară şi a bazei didactico-materială pentru
desfăşurarea procesului educațional;
5. Realizarea de demersuri care să îmbunătățească permanent condițiile de lucru și starea spațiilor
școlare
6. Creşterea gradului de participare a partenerilor educaționali în soluționarea problemelor şcolii;

Obiective specifice I:
1. Creşterea calității actului didactic în scopul satisfacerii aşteptărilor beneficiarilor direcți şi indirecți.
2. Implementarea curriculumului național şi a celui propus prin CDŞ.
3. Cunoaşterea finalităților şi aplicarea documentelor de politică educațională.
4. Diversificarea şi adaptarea CDŞ în funcție de interesele şi nevoile beneficiarilor.
5. Transformarea evaluării într-un proces continuu, integrat organic în structura proceselor de
instruire, cu rol de orientare a demersului didactic în scopul rectificării, adaptării, ameliorării,
optimizării, reglării şi autoreglării predării şi învățării.
6. Asigurarea complementarității educației informale – formale – nonformale.
7. Pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare asigurând şanse egale pentru toți elevii.

Page
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8. Monitorizarea şi stimularea cadrelor didactice pentru inițierea şi implementarea unor programe şi
proiecte educaționale, de colaborare şi de parteneriat.

I.1. PROIECTARE/ ORGANIZARE

2.

Întocmirea schemelor orare pe clase şi a
orarului pentru toate formele şi ciclurile
de învățământ

3.

Întocmirea planificărilor calendaristice
Director
anuale, semestriale, pe unități de învățare Director adjunct
Responsabilii
de catedre
Proiectarea unităților de învățare,
Responsabilii de
întocmirea schiței lecției
catedre

4.

Responsabilități

Întocmirea rapoartelor de analiză a Responsabilii
activității instructiv-educative pentru de
anul şcolar 2019-2020 la nivelul catedre/comisii
catedrelor/comisiilor

Termen

Resurse

septembrie
2020

Raportări, date
statistice, programe
de activități

Director adjunct
septembrie
Comisia
pentru 2020
curricululm,
comisia
pentru
întocmirea orarului

5.

Redactarea documentelor comisiilor şi
catedrelor

Responsabilii de
catedre/comisii

6.

Cunoaşterea şi respectarea actelor
normative, a legislației şcolare,
a precizărilor MEC

Director
Director adjunct

septembrie
2020
Sem.I şi II

Indicatori de realizare
şi de performanță.
Rapoarte de analiză
a activității ale
catedrelor/comisiilor

Planuri cadru
Proiectul
CDŞ
Proiectul de
încadrare

Scheme orare
Orarul şcolii

Programele şcolare

Planificări calendaristice
Registrul planificărilor

Programele şcolare
Manuale şcolare
Auxiliare curriculare
septembrie- Date actuale,
octombrie
propuneri,
2020
regulamente
metodologii,
document
e
anul şcolar Note
informative,
legislative
2020-2021 precizări
ISJ,
MEC, legislația
şcolară

Proiectările unității de
învățare
Schițe de lecții
Documentele din
portofoliul cadrelor

Gradul de aplicare

14

Activități

Page

Nr.
crt.
1.

9.
10.

Responsabilități

Termen

Resurse

Parcurgerea sistematică a programelor
şcolare, analiza stadiului parcurgerii
programelor şcolare în comisii şi
catedre
Adaptarea strategiilor didactice în funcție
de particularitățile individuale şi de grup
ale elevilor precum şi de cerințele
specifice disciplinelor de învățământ
prin:
- îndrumarea elevilor în învățarea
individuală şi de grup
organizarea
de
asistențe,
interasistențe, prezentarea concluziilor
în catedre cu stabilirea unor măsuri
ameliorative
Utilizarea unor metode didactice cu grad
înalt de participare şi motivare a elevilor

Responsabilii de
catedre şi comisii

semestrial

Directori
Responsabilii
de catedre
Fiecare
cadru
didactic

anul şcolar
2020-2021

Planificări
calendaristice,
condica de prezență,
caietele elevilor
Ghiduri metodice
Materiale didactice

Fiecare cadru
didactic

anul şcolar
2020-2021

Utilizarea unor mijloace de învățământ
Fiecare cadru
moderne,
performante,
variate, didactic
antrenante pentru elevi, astfel încât
procesul didactic să fie centrat pe elevi,
pentru a stimula comportamentul creativ

anul şcolar
2020-2021

Indicatori de realizare
şi de performanță.
Rapoarte cu privire
la stadiul parcurgerii
programelor şcolare
Proiectele unităților de
învățare
Programe
de
consultații
Planuri de remediere
Rezultatele învățării

Ghiduri metodice
Rezultatele învățării
Materiale didactice
Lecții interactive
Mijloace de învățământ Rezultatele învățării
caracteristice fiecărei
discipline
Auxiliare curriculare

15

8.

Activități

Page

Nr.
crt.
7.

Nr.
crt.

Activități

Responsabilități

11.

Evaluarea rezultatelor învățării cu
scop de orientare şi optimizare a
învățării
- Evaluare inițială cu caracter
prognostic
- Evaluare curentă pe tot parcursul
anului
şcolar
cu
caracter
preponderant formativ
- Evaluare sumativă la sfârşit de
capitol, de semestru, de an şcolar, cu
caracter de bilanț
Evaluarea are ca scop: cunoaşterea
nivelului comportamental cognitiv
initial și verificarea gradului de
atingere a obiectivelor
- reglarea proceselor de formare
a elevului
ameliorarea
rezultatelor
învățării
-Folosirea
stabilirea
unui aprogram
de
în principal
unor strategii
educație
remedială
evaluative
criteriale sau prin obiective:
- utilizând instrumente de
evaluare
tradiționale
şi
alternative
-ponderea probelor orale, scrise şi
practice să fie adecvată disciplinei
şi obiectivelor propuse

Fiecare
cadru anul şcolar
didactic
2020-2021
Responsabilii
de
catedre
Director
Director adjunct

Ghiduri, auxiliare
curriculare,
proiectările unităților
de învățare

Responsabilii de
anul şcolar
catedre
2020-2021
Fiecare cadru didactic

Proiectările unităților de Bancă de instrumente
învățare, ghiduri
de evaluare
metodice,
auxiliare
curriculare

Indicatori de
realizare
şi de performanță.
Instrumentele de
evaluare utilizate
Rapoarte de analiză
a rezultatelor
evaluării

16

Resurse

Page

12.

Termen

13.

Notarea ritmică a elevilor

14.

Efectuarea propunerilor de discipline
opționale şi elaborarea programelor

15.

Formarea loturilor de elevi pentru
olimpiadele şcolare

16.

Organizarea unor concursuri şcolare,
sesiuni de comunicări şi referate,
simpozioane

17.

Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea
examenelor naționale: Evaluarea
Națională şi Bacalaureatul

Responsabilități

Termen

Resurse

Indicatori de
realizare
şi de performanță.
Fiecare cadru didactic anul şcolar
Instrumente de evaluare Nr. de note/elev
2020-2021
în conformitate
cu ROFUIP
Cadrele didactice
ianuarie Logistică
Oferta disciplinelor
Comisia
aprilie 2021
opționale Programele
pentru
disciplinelor
curriculum
opționale
Cadrele didactice
Responsabilii
de catedre
Comisia pentru
concursuri şcolare
Echipa managerială
Responsabilii
de catedre
Comisia pentru
curriculum
Comisia pentru
concursuri
şcolare

octombrienoiembrie
2020

Umane, temporale

Loturile olimpice

anul şcolar
2020-2021

Logistică

Număr de concursuri
organizate

Echipa managerială
Responsabilii
de
catedre
Profesorii
de
specialitate
Comisia pentru
curriculum

Calendar
propriu de
pregătire
Calendar
examene

Programele şcolare pt. Gradul de cunoaştere şi
examenele
naționale aplicare a metodologiei
Metodologia de
Programe de pregătire
organizare şi desfăşurare
Logistică

17

Activități

Page

Nr.
crt.

Responsabilități

Termen

18.

Organizarea
şi
desfăşurarea
activităților educative şcolare şi
extraşcolare în concordanță cu
obiectivele programului educativ la
nivelul unității şcolare

Director adjunct
anul şcolar
Comisia diriginților
2020-2021
Comisia pentru
activități extraşcolare

19.

Organizarea unor schimburi
experiență între diriginți

20.

Încheierea unor protocoale de
colaborare cu poliția, ONG-uri,
instituții culturale, alte unități de
învățământ

21.

22.

Resurse
Programul activităților
educative

anul şcolar
2020-2021

Umane, logistică

Echipa managerială

anul şcolar
2020-2021

Logistică

Organizarea şi desfăşurarea
examenelor de diferență, corigență
şi de încheiere de situații şcolare

Echipa managerială

Vacanțe
ROFUIP
intersemestriale ROF
Vacanța
de
vară
Primele
săptămâni ale
sem.II

Organizarea examenelor de atestare
profesională IT şi lingvistică

Director
Profesorii
informatică
limbi străine

Sem. II

de Comisia diriginților

de
şi

Indicatori de
realizare
şi de performanță.
Număr de activități
organizate

Număr de activități
organizate
la
nivelul comisiei
Protocoale de
colaborare

Respectarea
programului

Metodologia de
gradul de respectare a
organizare şi
metodologiei
desfăşurare
a
atestatelor profesionale

18

Activități

Page

Nr.
crt.

I. 2. COORDONARE/ MONITORIZARE/ CONTROL/EVALUARE/ COMUNICARE/ MOTIVARE
Termen

Resurse

Verificarea documentelor examenelor de Director
corigență şi încheiere de situație şcolară Director adjunct

septembrie
2020

24.

Verificarea documentelor examenelor de Director
diferențe în cazul transferurilor
Director adjunct

septembrie
2020

25.

Verificarea planificărilor calendaristice
anuale şi semestriale

octombrie
2020

26.

Monitorizarea şi îndrumarea cadrelor
didactice prin asistențe la ore

anul şcolar
2020-2021

Subiecte probe scrise
şi orale, borderouri de
corectare şi examinare
Subiecte probe scrise
şi orale, borderouri de
corectare şi examinare
Planificări calendaristice
Programe şcolare
planuri cadru
Planificări, proiectări
Fişe de observație

anul şcolar
2020-2021

Fişe de parcurgere a
programelor şcolare

Note de constatări

anul şcolar
2020-2021

Cataloage

Note de constatări

anul şcolar
2020-2021

-

Date statistice prelucrate

anul şcolar
2020-2021

Programe de pregătire

Rezultatele examenelor şi
olimpiadelor
Date statistice

octombrie
2020- iunie
2021

Rapoarte de analiză a
rezultatelor
evaluării inițiale şi
finale

Plan de acțiune pentru
ameliorarea rezultatelor
învățării

27.
28.
29.

30.

31.

Responsabilități

Director adjunct

Echipa managerială
Responsabilii de
catedră
Verificarea periodică a stadiului de
Comisia pentru
parcurgere a programelor şcolare
curriculum
CEAC
Monitorizarea ritmicității notării
Comisia pentru
notare ritmică
CEAC
Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor Comisia pentru
elevilor la evaluările inițiale, curente
curriculum
şi sumative, examene, concursuri
Director
şcolare
adjunct CEAC
Monitorizarea şi coordonarea pregătirii
Comisia pentru
examenelor
naționale
şi
a
curriculum
olimpiadelor şcolare
CEAC
Echipa managerială
Ameliorarea rezultatelor evaluării inițiale Comisia pentru
şi finale la nivelul catedrelor şi în
curriculum
cadrul CP şi elaborarea unui plan de
CEAC
acțiune pentru ameliorarea rezultatelor
şcolare

Indicatori de realizare
şi de performanță.
Gradul de respectare a
programelor şcolare
Aprecieri referitoare la
orele asistate
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Activități

Page

Nr.
crt.
23.

Director
Director adjunct

decembrie
2020
februarie
2021

Portofoliile catedrelor şi Note de control
diriginților

20

Verificarea portofoliilor catedrelor şi a
diriginților

Page

32.

Responsabilități

33.

Cunoaştere, extinderea, încurajarea
şi popularizarea experienței pozitive

Echipa managerială anul şcolar
2020-2021

34.

Monitorizarea şi coordonarea activității Director adjunct
Consiliului Elevilor
Consilier educativ
Responsabil CE

anul şcolar
2020-2021

35.

Stimularea elevilor câştigători ai
concursurilor şi olimpiadelor şcolare

Director

Periodic,
conform
calendarului
specific

36.

Premierea elevilor cu rezultate foarte
bune la învățătură şi disciplină

Comisia diriginților Sfârşitul
anului şcolar

37.

Acordarea de diplome de merit, de
Echipa managerială Periodic,
onoare şi de excelență cadrelor
conform
didactice implicate activ în viața şcolii,
calendarului
cu rezultate foarte bune în activitatea
specific
didactică
Perfectarea fluxului de informații
Echipa managerială anul şcolar
direcțiune-cadre didactice-părinți-elevi
2020-2021

38.

39.

Termen

Motivarea cadrelor didactice de a
Echipa managerială anul şcolar
publica articole şi lucrări de
2020-2021
specialitate, de a participa la schimburi
de experiență
şi de bune practici etc.

Resurse

Indicatori de
realizare
şi de performanță.

Exemple
de
bună practică

Ghidul CE

Preocese verbale ale
şedințelor
Nr. activităților
Consiliului
Sponsorizări, donații,
Număr de premii,
resurse
extrabugetare diplome
APCNNG
Sponsorizări, donații,
Premii, diplome
resurse
extrabugetare
APCNNG
Resurse extrabugetare

Diplome

Site-ul şcolii, înştiințări
scrise,verbale,avizierul
profesorilor, avizierul
elevilor şi părinților
Logistică,
resurse
financiare

Informare rapidă şi
eficientă
Nr. de articole, lucrări
publicate

21

Activități

Page

Nr.
crt.

II.
Domeniul
EDUCAȚIONAL

funcțional:

MANAGEMENT

INSTITUȚIONAL

ŞI

Obiective specifice II:
1. Eficientizarea activității manageriale printr-un management participativ.
2. Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea atingerii scopurilor stabilite.
3. Reducerea fenomenului absenteismului
4. Îmbunătățirea comunicării interne şi externe.
5.Îmbunătățirea activității Consiliului de Administrație, Consiliului Profesoral, Consiliilor claselor şi a
Consiliului Elevilor.
6. Dezvoltarea programelor guvernamentale în domeniul educației.
7. Optimizarea relației şcoală – familie – comunitate.
8. Crearea condițiilor optime de studiu pentru elevii din unitatea de învățământ.
9. Creşterea rolului şcolii în prevenirea şi combaterea violenței/agresivității şcolare.
10. Perfectarea activității de monitorizare, îndrumare, control şi evaluare la nivelul unității de învățământ.
11. Consilierea cadrelor didactice.
12. Acordarea de audiențe persoanelor interesate.
13. Îmbunătățirea activității compartimentelor funcționale.
14. Intensificarea activității educative în vederea dezvoltării personale a tuturor elevilor.
15. Transmiterea informațiilor şi actelor normative emise de MEC sau alte instituții tuturor cadrelor didactice.

II.1. PROIECTARE/ ORGANIZARE
Nr.
crt.

Activități

Responsabilități

1.

Întocmirea raportului privind starea Director
învățământului în CNNG
pentru anul şcolar 2019-2020
Director adjunct

Termen

Resurse

Indicatori de realizare şi de
performanță

septembrieoctombrie
2020

Rapoarte de analiză
cadre/comisii

Raport privind starea învățământului
pentru anul şcolar 2019-2020

Date statistice
2.

3.

Elaborarea planului managerial
Director
anual şi a celor operaționale
pentru anul şcolar 2020-2021
Director adjunct
Elaborarea programului managerial
pentru activități educative 20202021

Elaborarea graficului şi a tematicii
CA şi CP

Director
Director adjunct

Plan managerial al
IȘJ

Planul managerial şi planuri
operaționale

septembrieoctombrie
2020

Date analitice

Graficul şi tematica CA şi CP

septembrie
2020

-

octombrie
2020

Rapoarte

Membrii
4.

Întocmirea graficului de serviciu
pentru profesori şi elevi la nivel
de şcoală, internat

Director adjunct

Graficul serviciului

Termen

Resurse

Indicatori de realizare şi de
performanță

Constituirea catedrelor/comisiilor Director
de lucru şi completarea acestora cu
noi membri
Director adjunct

septembrie
2020

-

Catedre/Comisii

6.

Refacerea organigramei CNNG

octombrie
2020

-

Organigrama refăcută

7.

Elaborarea de proceduri în vederea Director
eficientizării activității în general.
Director adjunct
Elaborarea graficului de control
CEAC

sem. I, II

Legislație specifică,
acte normative

Număr de proceduri elaborate

8.

Realizarea proiectului planului de Director
şcolarizare pentru anul şcolar 20212022
Director adjunct

noiembrie
2020

9.

Realizarea proiectului de încadrare Director
cu personal didactic pentru anul
şcolar 2021-2022
Director adjunct

10.

Elaborarea proiectului CDŞ pentru
anul şcolar 2021-2022

Nr.
crt.

Activități

5.

Responsabilități

Director

Director adjunct
Comisia
pentru
curriculum

Legislație specifică,
acte normative ale
MEC,
studii
efectuate
de
CNNG
ianuarieLegislație specifică,
februarie 2021 acte normative ale
MEC

Schița proiectului de şcolarizare

ianuarieaprilie
2021

Proiectul CDŞ

Oferta opționalelor
Fişe de interese
educabili

Schița proiectului de încadrare

Activități

Responsabilități

Termen

11.

Supunerea spre dezbatere a ROI
pentru modificări şi completări

Director

octombrie
ROI anterior
2020
(dacă
este ROFUIP
cazul)
ROF
Legislația actuală

ROI reactualizat

septembrieoctombrie
2020

Legislație specifică

Procedura operațională pentru anul
şcolar
2020-2021

Anul şcolar
2020-2021

Documente
informative,
metodologii, date
statistice anterioare,
fişe
psihopedagogice

Nr. activități de informare şi
consiliere

semestrial

Date, probleme
identificate ROI
ROFUIP

Acțiuni efectuate

Director adjunct
Resp. de catedre
12.

13.

14.

Elaborarea planului de măsuri şi a
Procedurii specifice pentru
asigurarea securității elevilor,
prevenirii
şi
combaterii
pandemiei de coronavirus, a
violenței şcolare,
Creşterea eficienței activității de
Consiliere şi orientare prin:
- acțiuni de informare a elevilor
şi părinților
- acțiuni de consiliere a elevilor
şi părinților

Director
Director adjunct

Director adjunct
Consilierul
psihopedagog
Diriginții

Analizarea cauzelor care determină Director
unele abateri disciplinare şi
stabilirea de măsuri şi acțiuni
Director adjunct
care să elimine aceste fenomene
Comisia de
disciplină
CE

Resurse

Indicatori de realizare şi de
performanță

Nr.
crt.

Resurse

Indicatori de realizare şi de
performanță

Director
septembrieDiriginții claselor 5, octombrie
9
2020

Foi, toner

Parteneriatele educaționale

Elaborarea raportului de analiză a
rezultatelor evaluării inițiale
şi finale şi elaborarea
planului de acțiuni în scopul
ameliorării
rezultatelor
şcolare

Director

octombrie
2020

Rapoarte de analiză la Rapoartele evaluării inițiale şi finale
nivelul catedrelor

iunie 2021

Date statistice

Elaborarea unui plan de măsuri în
scopul
eficientizării
activității didactice în urma
analizei:
· Notelor elevilor
· Rezultatele testelor aplicate
· Rezultatele la concursuri
şi olimpiadele şcolare
· Rezultatele
examenelor naționale

Director

Sem. I, II

Date statistice

Nr.
crt.

Activități

Responsabilități

15.

Încheierea parteneriatului
educațional director-părinte-elev
la clasele 5, 9

16.

17.

Termen

Director adjunct

Director adjunct
Responsabili
catedre

Disfuncționalități

Plan de măsuri

Indicatori de realizare şi de
performanță

Nr.
crt.

Activități

Responsabilități

Termen

Resurse

18.

Informatizarea actului didactic

Director
Director adjunct
Responsabili
de catedre
Informatician

Sem. I, II

Softuri
Gradul de informatizare a
educaționale
activităților organizate
INTERNET
cadrul lecțiilor
Platforma
Google
Classroom

Organizarea şi desfăşurarea în bune
condiții a: Evaluării Naționale
la
clasa
a
VIII-a,
a
Bacalaureatului, admiterii în
clasa a IX-a, examenelor pentru
atestarea
competențelor
profesionale
Organizarea acțiunilor legate de
începerea şi încheierea anului
şcolar

Director

Sem. II

Metodologii, ghiduri, Gradul de cunoaştere a
proceduri
metodologiilor

Director
Director adjunct

septembrie
2020 - iunie
2021

Resurse
materiale Deschiderea şi închiderea festivă a
resurse umane
anului şcolar

Actualizarea comitetelor de părinți
la nivelul claselor şi al şcolii

Director

septembrieoctombrie
2020

Resurse umane

Comitetele de părinți pe clase şi pe
şcoală

Anul şcolar:
2020-2021

Situații statistice

Raportări la termen

Anul şcolar:
2020-2021

Resurse umane

Documente CEAC

19.

20.

21.

Director adjunct

Diriginți
22.

Efectuarea raportărilor către ISJ şi
MEC

Director
Director adjunct

23.

Constituirea unor grupuri de
îmbunătățire a calității

în

Secretar
CEAC

II. 2. MONITORIZARE/ COORDONARE/ CONTROL/ EVALUARE/ MOTIVARE/ COMUNICARE
Resurse

Indicatori de realizare şi de
performanță

Nr.
crt.

Activități

Responsabilități

Termen

24.

Monitorizarea situației absențelor

Director
Director adjunct
Diriginți
Responsabili comisie

Sem. I, II

Director
Director
adjunct
Profesori de serviciu
Gardieni
Director
Director adjunct
Responsabilii
comisiilor şi
catedrelor

Sem. I, II

Camere video

Sem. I şi II

Legislația în domeniu Gradul de respectare a legislației

Date statistice clare
Raportări lunare
ale nr. de absențe
înregistrate

25.

Monitorizarea elevilor în pauze

26.

Monitorizarea gradului de
respectare a legislației în vigoare

Nr.
crt.

Activități

Responsabilități

Termen

Resurse

27.

Monitorizarea activității educative

Director
adjunct
Consilierul educativ
Comisia diriginților

Sem. I, II

Programul
Număr de activități organizate
activităților educative
2020-2021

28.

Urmărirea performanțelor cadrelor
didactice în activitatea didactică,
ştiințifică şi de formare precum şi
a gradului de implicare în viața
şcolii

Director
Director adjunct
Responsabili de
comisii şi catedre

Sem. I, II

Reglementări legale

Scăderea numărului de cazuri de
indisciplină

Indicatori de realizare şi de
performanță

Gradul de performanță şi de
implicare

29.

Evaluarea corectă, parțială şi finală CA
a activității fiecărui compartiment
de muncă prin analize semestriale CP
şi anuale. Pe bază de portofolii se
evaluează activitatea cadrelor Organizația sindicală
didactice în vederea acordării
calificativelor, gradațiilor de merit,
acordării de diplome de merit, de
excelență etc.

Anul şcolar Dovezi ale activității
2020-2021 didactice, rapoarte
de
autoevaluare,
colegiale,
fişele
posturilor

Personal didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic evaluat

30.

Perfectarea fluxului informațional

Anul şcolar 2020-2021

În funcție de transmiterea
informațiilor de către ISJ şi MEC

Director
Director adjunct
Responsabilii de
catedre şi comisii

III. Domeniul funcțional: RESURSE UMANE – MANAGEMENT ŞI DEZVOLTARE

Obiective specifice III:
1. Promovarea unui management participativ şi de socializare, în ceea ce priveşte resursele umane.
2. Participarea activă a personalului didactic şi didactic auxiliar la programele de formare continuă în scopul ridicării calității serviciilor
educaționale.
3. Difuzarea şi diseminarea tuturor actelor normative, ordine, metodologii privind activitatea didactică, încadrarea, mişcarea personalului
didactic, acordarea gradațiilor de merit şi evaluarea personalului didactic, didactic – auxiliar şi nedidactic.
4. Consilierea şi sprijinirea personalului, în general, referitor la activitatea desfăşurată.
5. Eficientizarea comunicării şi colaborării cu toți angajații unității de învățământ.
6. Stimularea şi sprijinirea cadrelor didactice în ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiințifică şi metodică sau de c olaborare cu alte
instituții din țară şi străinătate.
7. Asigurarea echității în educație, drepturi şi şanse egale pentru toți elevii.

Termen

Resurse

Director adjunct

Permanent

Legislație

ianuariefebruarie
2021

Legislația specifică, Proiectul de încadrare
acte normative
pentru 2021-2022
MEN

Elaborarea proiectului de încadrare cu
Director
personal didactic pentru anul şcolar 2021 Director adjunct
2022

Indicatori de realizare
şi de performanță.
Formularele realizate
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2.

Responsabilități

Page

III.1. PROIECTARE/ ORGANIZARE
Nr.
Activități
crt.
1.
Elaborarea
formularelor
tip
de
raportare (electronic şi tipărite) şi a
altor formulare (situația absențelor,
situația elevilor, analiza activității
instructiv-educative,
portofoliul
dirigintelui,
opțiunile
elevilor
pentru
teze,
analiza
rezultatelor evaluării
inițiale, fişe de interese ale educabililor
, fişe individuale ale elevilor, fişe cu
evoluția performării claselor etc.)

4.

Identificarea intereselor de formare a
cadrelor didactice

5.

Asigurarea personalului de predare,
repartizarea orelor, a diriginților.
Definitivarea situației
suplinitorilor

Nr.
crt.
6.

Activități

Responsabilități

Termen

Resurse

Organizarea claselor de elevi, desemnarea
reprezentanților în CE

Diriginți
Directori

septembrie
2020

-

7.

Organizarea
catedrelor

septembrie
octombrie
2020

-

comisiilor

de

lucru

Director
Director
adjunct
Secretar
Responsabilul
comisiei
Comisia pentru
perfecționare
Director
Director
Director adjunct

şi Director
Director adjunct
Responsabilii
de
comisii/catedre

noiembrie
2020

Dosarele personale
Portofoliile
cadrelor didactice

Evidența cadrelor
didactice

noiembrie
2020

-

Lista intereselor de
formare

augustseptembrie

Proiectul de
încadrare,
legislația specifică,
decizii de
numire

Gradul de acoperire a
normelor
cu
personal calificat

Indicatori de realizare
şi de performanță.
Responsabilizarea elevilor

Responsabilizarea
cadrelor didactice
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Realizarea bazei de date privind evidența
personalului didactic referitor la
vechime, grad didactic, participarea la
stagii de perfecționare

Page

3.

Director
Director adjunct
Inginer de sistem
Responsabil site

Permanent

-

Cadre didactice, elevi,
părinți informați
Site revizuit și funcțional

Director
Director adjunct
Fiecare
cadru
didactic

anul şcolar
2020-2021

Literatură de
specialitate

Note de control

32

9.

Revizuirea siteu-lui școlii. Asigurarea
funcționării sistemului de gestionare
a informațiilor prin:
- acces on-line la site-ul şcolii cu
posibilitatea trimiterii de feed-back-uri
- acces la internet prin wireless
- difuzarea unor note informative cu privire
la legislația în vigoare
Pregătirea temeinică a cadrelor didactice
pentru ore, în ceea ce priveşte
cunoştințele
de
specialitate,
psihopedagogice, metodica predării,
domeniul evaluării rezultatelor învățării

Page

8.

Responsabilități

Termen

Resurse

Indicatori de realizare
şi de performanță.
Numărul
cadrelor
didactice implicate
în activitățile de
perfecționare

Perfecționarea tehnicii didactice, a
practicii şi deprinderilor de lucru,
creşterea capacității de creație şi
inovație didactică prin participarea la:
- simpozioane, conferințe, workshop-uri,
sesiuni de comunicări, strategii de
formare continuă şi dezvoltare
personală
- forme de perfecționare prin
proiecte
Comenius-mobilități
individuale, programe de reconversie
profesională, cursuri masterale,
doctorale etc.
- examenele pentru acordarea
definitivatului şi gradelor didactice
- schimburi de experiențe între cadrele
didactice la nivelul catedrelor, şcolii
sau între şcoli

Director
Director adjunct
Comisia pentru
perfecționare
Responsabilii de
catedre

anul şcolar
2020-2021

-

11.

Participarea cadrelor didactice la
consfătuirile
pe
specialități
şi
activitățile metodice organizate la
nivelul şcolii şi cercurilor metodice
zonale

Director
Director adjunct
Fiecare
cadru
didactic

Sem.I, II

-

Numărul cadrelor
didactice participante

12.

Dezbaterea în consiliile profesorale a
Director
problemelor ridicate de: programe, Director adjunct
manuale, curriculum local, evaluare,
managementul clasei, siguranța elevilor,
violența
şcolară,
ROI,
proiecte
educaționale

anul şcolar
2020-2021

Tematica CP
Doc.
specifice

Procese-verbale CP
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Activități

Page

Nr.
crt.
10.

Responsabilități

Termen

13.

Elaborarea la nivelul catedrelor a fişelor de
lucru, de laborator, instrumentelor de
evaluare etc.

Responsabilii de
catedre

anul şcolar
2020-2021

14.

Organizarea şi desfăşurarea unor activități
formativ-educative: cercuri, cluburi,
vizionări de filme, spectacole, excursii
tematice, concursuri, vizite etc.
Realizarea unor investigații sociologice

Responsabilii de
catedre

anul şcolar
2020-2021

-

Numărul de
activități organizate

Director
Consilier
psihohopedag
Director
og

anul şcolar
2020-2021

Chestionare

Interpretări,
dezbateri

anul şcolar
2020-2021

Director
Director adjunct

Permanent

Metodologia
mişcării
personalului didactic
Criterii de calitate,
rapoarte

Nr. de dosare
primite aprobate de
ISJ
Nr. de gradații de
merit

15.
16.

Sprijinirea şi consilierea cadrelor didactice
referitor la mobilitatea personalului didactic

17.

Creşterea ponderii personalului didactic cu
performanțe deosebite

Resurse

Indicatori de
realizare
şi de performanță.
Literatura de
Bancă de fişe,
specialitate,
instrumente
de
manuale
şcolare, evaluare
la
auxiliare
nivelul fiecărei
curriculare, variante catedre
de
subiecte
examene naționale
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Activități

Page

Nr.
crt.

18.

Şcolarizarea tuturor copiilor de vârstă
şcolară prin acțiuni ca:
- integrarea în învățământul de masă a
copiilor cu CES( dacă este cazul)
- reintegrarea elevilor cu eşec şcolar
- atragerea familiei şi altor factori cu rol
educativ în activitățile şcolare
- prevenirea tendințelor de abandon
şcolar
- identificarea unor sponsori care să
sprijine elevii cu situație material
precară
- acordarea unor ajutoare sociale

anul şcolar
2020-2021

Suport de
Nr. elevi integrați,
specialitate,
reintegrați şi recuperați
ajutoare materiale
şi financiare

19.

Implicarea elevilor la întărirea ordinii şi CE
disciplinei, la diversificarea activităților Director adjunct
extraşcolare cu efecte pozitive în Consilier educativ
educația şi formarea tineretului şcolar

anul şcolar
2020-2021

-

20.

Completarea fişelor posturilor cu
atribuțiile diriginților

septembrie
2020

Fişele posturilor,
legislația în vigoare

Resurse

Director
Director adjunct
Consilier
psihohopedagog
Diriginți

Director
Director adjunct

Participarea elevilor la
actul decizional în cadrul
CA,
comisia
de
disciplină, comisia pentru
asigurarea
securității
elevilor,
consiliile
claselor, CEAC
Număr de fişe completate

III.2. MONITORIZARE/ COORDONARE/ CONTROL/EVALUARE
Responsabilități

Termen

Indicatori de realizare
şi de performanță.
Cadre didactice informate

Monitorizarea etapelor procesului de
mişcare a personalului didactic

Director

22.

Evaluarea personalului unității de
învățământ

Director
Director adjunct
CA
Responsabilii
de catedre

Semestrul II Calendarul
şi
metodologia
mişcării
Septembrie Fişe
de autoevaluare
personalului
didactic Număr personal evaluat
2020
şi
evaluare
colegială Rapoarte
argumentative,
dovezi
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Activități

Page

Nr.
crt.
21.

23.

Verificarea zilnică a prezenței
Director adjunct
personalului, precum şi a prezenței la ore Profesorul
a elevilor
de serviciu
Cadrele didactice

permanent

Condica de prezență
Registrul
de
proceseverbale
Cataloage

III.3. COMUNICARE /MOTIVARE/ NEGOCIERE ŞI REZOLVAREA CONFLICTELOR

Responsabilități

Termen

Resurse

Indicatori
de
realizare
Feed-back
operativ
şi de performanță.

Operativitatea comunicării interne şi
externe

permanent

Internet, e-mail, PPT,
site-ul şcolii, comunicări
scrise,
verbale,
electronice

25.

Evidențierea şi valorificarea exemplelor
de bună practică

Director
Director adjunct
Secretar
Inginer
de
sistem
Director
Director adjunct

anul şcolar
2020-2021

Site-ul şcolii
Anuarul şcolii

Număr accesări site

26.

Rezolvarea promptă a situațiilor
problemă, luarea unor decizii corecte,
în
spiritul
legii
şi
interesul
învățământului

Director
Director adjunct
Comisia
de
disciplină

permanent

Legislație

Conflicte mediate,
rezolvate
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Activități

Page

Nr.
crt.
24.

IV. Domeniul funcțional: RESURSE MATERIALE
Obiective specifice IV:
1. Gestionarea şi dezvoltarea resurselor existente
2. Implementarea programelor guvernamentale sociale
3. Continuarea programelor de reabilitare/ de reparații capitale
4. Asigurarea condițiilor optime pentru începerea noului an şcolar
IV.1. PROIECTARE/ ORGANIZARE
Nr.
crt.

Activități

Responsabilități

Termen

Resurse

Indicatori de realizare şi
de
performanță
Situația în teren

Finalizarea igienizării şcolii, a
reparațiilor necesare, repararea
mobilierului şcolar

Director

2.

Amenajarea sălilor de clasă

Anul şcolar
Septembrie
Comitetele de părinți 2020

Materialele necesare

Nr. clase amenajate

3.

Pregătirea internatului pentru
primirea elevilor, asigurarea
condițiilor igienice de servire
a mesei în cantină

Director adjunct

29 august-9
septembrie
2020

Materialele necesare

Autorizații de funcționare

Asigurarea documentelor şcolare:
cataloage, carnete de elev,
imprimate, acte de studii,
registre matricole etc.

Director

septembrie
2020aprilie 2021

Plan de necesar

Documentele şcolare existente în
dotare

Proiect de reparații

Situația în teren

1.

4.

5.

Administrator
patrimoniu
Diriginți

Administrator

Secretar

Reparații în incintă, în funcție de Director adjunct
nevoi
Administrator

29 august - 6
septembrie
de 2020

Septembrie
2020

Materiale de
igienizare, reparații

Nr.
crt.
6.

Activități

Responsabilități

Asigurarea manualelor şcolare
Responsabilul cu
alegerea manualelor alternative şi manualele şcolare
efectuarea comenzilor pe clase şi
pe discipline de învățământ
Diriginții

Termen
septembrie
2020

Indicatori de realizare şi
de
performanță
Necesarul de manuale Manuale distribuite
şcolare
Manuale comandate
Resurse

Cadrele didactice
7.

Repararea mobilierului școlar

Director adjunct

6 septembrie
2020

Necesarul de materale Mobilier reparat

octombrie
2020

Cereri

Administrator
8.

Aprobarea nominală a tuturor
categoriilor de burse pentru elevi

Director
Comisia pentru burse

Tabel nominal cu elevii care
beneficiază de burse

Documente
justificative

9.

Derularea programelor
guvernamentale sociale: „Laptele
şi cornul”, ” Bani de liceu”

Director adjunct

anul şcolar
2020-2021

Documente
justificative

Nr. de elevi care beneficiază de
programele guvernamentale sociale

10.

Realizarea rectificării bugetare în
vederea asigurării fondurilor pe
trimestrul IV

Director

septembrie
2020

Proiectul de buget
pentru anul 2021

Fonduri alocate pentru trim. IV

Contabil şef

Nr.
crt.

Activități

Responsabilități

Termen

Resurse

Indicatori de realizare şi
de
performanță
Proiectul de buget, de venituri şi
cheltuieli

11.

Întocmirea proiectului de buget, de Director
venituri şi cheltuieli pentru anul
2020
Contabil

octombrienoiembrie
2020

Legislație

12.

Realizarea proiectelor privind
nevoile instituției în ceea ce
priveşte lucrările de reparații
curente, investiții, igienizare
Întocmirea contractelor de
închiriere a spațiilor disponibile
Stabilirea
cuantumului
pentru mesele servite pe o zi
la cantină, precum şi a
regiilor de internat şi cantină
pentru elevii internişti

noiembrie
2020

Legislație, necesar de Fonduri pentru reparații, investiții,
materiale, manoperă igienizare

în funcție de
cereri
octombrie
2020

Solicitări închiriere

Venituri proprii

Legislație

Preț masă/zi, regie cantină, regie
internat

13.
14.

Director
CA
Director
CA
Director
CA

15.

Asigurarea eficienței bibliotecii în Director
pregătirea elevilor şi cadrelor
didactice prin:
Bibliotecar
· îmbogățirea fondului de
carte
· asigurarea utilizării fondului
de carte
· realizarea evidenței stricte
a cititorilor, a ritmului de
solicitare a cărților

anul şcolar
2020-2021

Necesarul de cărți

Nr. de cititori, nr. de volume

Fişe de împrumut

16.

Asigurarea serviciilor medicale
pentru educabili

Asistenta şcolii

anul şcolar
2020-2021

Cabinetul medical

Nr. de elevi care au solicitat servicii
medicale

17.

Asigurarea securității tuturor celor
implicați în activitatea şcolară,
în timpul desfăşurării
programului

Director

anul şcolar
2020-2021

Legislație

Proceduri de gestionare a situațiilor
de criză
Acces pe bază de carnet de
elev, emblemă
Instructaje, norme PM şi PSI

Director adjunct
Profesori de
serviciu
Personal de pază

IV.2. COORDONARE/MONITORIZARE/CONTROL-EVALUARE

Nr.
crt.
18.

19.

20.

Activități

Responsabilități

Termen

Resurse

Indicatori de realizare şi
de performanță

Consilierea părinților privind
Director adjunct
documentele necesare acordării
burselor şcolare, Bani de liceu
Comisia pentru
acordarea
Verificarea calității lucrărilor de
Director
burselor adjunct
reparații şi de igienizare efectuate
Administrator

septembrie
- octombrie
2020

Legislație

Număr dosare pentru burse

01-06
septembrie
2020

Conform normelor

Situația în teren

Verificarea sectoarelor de activitate Director adjunct
din punctul de vedere al curățeniei
Administrator

Permanent

Conform normelor
sanitare

Situația în teren

V. Domeniul funcțional: RELAȚII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT
(proiecte educaționale şi programe comunitare)

Obiective specifice V:
1. Consolidarea colaborării CNNG cu diferite instituții și organizații
2. Stimularea cadrelor didactice pentru inițierea şi implementarea unor proiecte educaționale, de colaborare şi
de parteneriat intern sau internațional.
3. Asigurarea complementarității educației informale – formale – nonformale.
4. Implicarea elevilor în viața şcolii, în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranță, respectul
de sine şi față de alții, respectarea drepturilor omului etc.
5. Întărirea parteneriatelor educaționale existente şi promovarea altor relații de parteneriat – deschiderea şcolii
spre comunitate, spre societate.
6. Formarea unei conduite participative la viața de grup în şcoală şi în afara ei.
7. Intensificarea spiritului de competiție între elevi.
8. Creşterea prestigiului şcolii în comunitate.
9. Implicarea părinților în viața şcolii, optimizarea relației şcoală – părinți.

V.1. PROIECTARE/ORGANIZARE
Nr.
crt.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Activități

Termen

Elaborarea programului
managerial al activității educative
pe componente educative pentru
anul şcolar 2020 - 2021
Elaborarea tematicii orelor de
dirigenție
Încheierea protocoalelor de
colaborare cu instituțiile statului,
administrația locală, ONG-uri,
unități de învățământ, asociații
profesionale, instituții culturale
Consolidarea
şi
menținerea
etc.
relațiilor
Organizarea
şi desfăşurarea
cu media locală
şi județeană
activităților educative în funcție de
nevoile educative ale colectivelor
de elevi şi în concordanță cu
prioritățile în educație la nivel
local, județean şi național
Elaborarea proiectelor educaționale
şi completarea formularelor de
aplicație pentru CAEN și CAER

Director adjunct
Comisia diriginților

septembrie
- octombrie
2020

Propuneri, CAE

Comisia diriginților

septembrie
2020
anul şcolar
2020-2021

Ghiduri, materiale
ajutătoare, internet
Protocoale de
parteneriat

Programul orelor de dirigenție/clase

Director
Director adjunct
Director adjunct
Consilier educativ
Comisia diriginților

permanent

Informări

Număr apariții în presă

anul şcolar
2020-2021

Programul educativ
Număr de activități educative
2020-2021
organizate
Propunerile elevilor
şi părinților
CAEN și CAER

Director adjunct

noiembrie
2020

Formulare de
aplicație

Număr proiecte incluse în CAEN și
CAER 2020-2021

Antrenarea elevilor în proiecte
cultural-artistice, sportive,
ecologice, de educație civică şi
de promovare a sănătății

Director adjunct
Consilierul educativ

anul şcolar
2020-2021

Programul educativ

Număr elevi implicați

Director
Director adjunct

Resurse

Indicatori de realizare şi
de
performanță
Program managerial

Responsabilități

Număr colaborări

Nr.
crt.

Activități

Responsabilități

Termen

Resurse

Indicatori de realizare şi
de
performanță
Număr mobilități

8.

Asigurarea mobilității elevilor
pentru schimburi profesionale
de idei şi experiențe de viață

Director adjunct
Consilier educativ

anul şcolar
2020-2021

9.

Participarea elevilor la diferite
activități competiționale

Director adjunct
Cadrele didactice

anul şcolar
2020-2021

10.

Colaborarea cu instituțiile şi
autoritățile centrale şi locale,
asociații profesionale, instituții
culturale, ONG-uri, unități
şcolare şi alte instituții care
activează în interesul sistemului
educațional

Director
Director adjunct

anul şcolar
2020-2021

Programe proprii de
parteneriat sau
oferte de parteneriat
ale colaboratorilor

Număr de activități şi proiecte

11.

Organizarea de concursuri locale,
județene, regionale, naționale

anul şcolar
2020-2021

Calendar activități

Număr de evenimente

anul şcolar
2020-2021

Calendar activități

Număr de evenimente

anul şcolar
2020-2021

Materiale necesare
amenajării sălilor
de clasă

Număr de clase amenajate

semestrial

regulamente

Număr probleme rezolvate

12.

13.

14.

Director
Director adjunct
Echipele de proiect
Antrenarea părinților în organizarea Director
şi desfăşurarea activităților
Director adjunct
educative
Diriginți
Comitetele de părinți
Atragerea şi antrenarea părinților în Director
activități de amenajare a sălilor de Director adjunct
clase
Diriginți
Comitetele de părinți
Analizarea cauzelor care determină Comisia de
unele abateri disciplinare şi
disciplină Comisia
stabilirea de măsuri şi acțiuni
pentru securitatea
care să elimine aceste fenomene
elevilor Comisia
diriginților

Programul educativ

În funcție de
concursuri

Numărul de concursuri, statistici,
rezultate

Nr.
crt.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

Activități
Participarea
diriginților
la
activități comune cu consilierul
psihopedagog
Organizarea unor activități pentru
părinți – întâlniri cu consilierul
psihopedagog
Organizarea activităților pentru
consilierea carierei, orientare
şcolară şi profesională
Realizarea unor proiecte şcoală –
comunitate

Responsabilități

Director
adjunct
Consilier
Director
adjunct
psihopedagog
Consilier
psihopedago
Director
adjunct
g
Consilier
psihopedago
Director
g
Director adjunct
Cadre didactice
Elaborarea, organizarea şi
Director
desfăşurarea programului „Şcoala Director adjunct
Altfel” şi a proiectului „Zilele Responsabilii de
Şcolii”
comisii specifice
Organizarea şi desfăşurarea
Director
şedințelor cu părinții la nivelul
Director adjunct
tuturor claselor şi întâlniri
Diriginți
commune ale părinților pe ani de
studiu unde se vor prezenta:
· Metodologiile
examenelor naționale şi
admiterea în
învățământul liceal
· Oferta educațională,
consultarea în legătură
cu CDŞ
· Modalități de eficientizare
a relației şcoală – părinți
· Măsuri pentru dezvoltarea
bazei didactico - materiale

anul şcolar
2020-2021

Materiale specifice

Indicatori de realizare şi
de
performanță
Număr activități organizate

anul şcolar
2020-2021

Materiale specifice

Număr activități organizate

anul şcolar
2020-2021

Materiale specifice

Număr activități organizate

anul şcolar
2020-2021

Materiale specifice

Număr proiecte

2020-2021

Propuneri ale elevilor, Activități organizate
cadrelor didactice,
părinți

anul şcolar
2020-2021

Metodologii

Termen

Resurse

Ofertă educațională

Gradul de diseminare
Proiect CDŞ

Nr.
crt.

Activități

Responsabilități

Termen

Resurse

21.

Promovarea imaginii instituției
prin:
· Anuar
· Revista noastră
 Revista de istorie
 Revista de l. engleză
 Revista de l. franceză
· Site-ul şcolii
· Interviuri mass – media
· Articole
în
cotidienele locale şi
județenee

Director
Director adjunct
Inginer de sistem
Cadre didactice

anul şcolar
2020-2021

Rapoarte de analiză
Date statistice
Activități educative
organizate

22.

Promovarea ofertei educaționale –
marketing educațional

Director
Director adjunct
Consilier
psihopedagog

anul şcolar
2020-2021

Date statistice
Rezultate
Activități intrate
în tradiția şcolii
Ofertă educațională

Indicatori de realizare şi
de
performanță
Reviste proprii, site-ul şcolii,
articole, interviuri

Broşuri, interviuri cu elevi şi părinți,
marketing publicitar

V.2.MONITORIZARE/COORDONARE/CONTROL/EVALUARE/COMUNICARE/
MOTIVARE
Nr.
crt.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

Activități

Responsabilit
ăți
Monitorizarea şi
Director
coordonarea
Director
aplicării
adjunct
programului
Consilier
educativ
educativ
Monitorizarea aplicării Director
proiectelor
Director
educative
şi
de
adjunct
parteneriat
locale,
Consilier
regionale, naționale
educativ
Diseminări
Director
informații pentru elevi,
Director
părinți şi cadre
adjunct
didactice privind
Consilier
programele educative
educativ
derulate
Monitorizarea
şi Director
evaluarea
Director
articolelor din media
adjunct

Termen

Resurse

Permanent

Calendarul
activităților

Permanent

Programe
activități

Permanent

Mijloace de
diseminare

Gradul de diseminare
a informațiilor

Permanent

Revista presei

Număr de articole

Controlarea şi evaluarea
derulării
proiectelor educative pe
tot parcursul desfăşurării
lor

semestrial

Raportări,
dovezi

Număr de
parteneriate, rapoarte

anual

Premii
Diplome

Număr de
acordate

Premierea elevilor
cadrelor didactice
rezultatele foarte bune

Director
Director
adjunct

Indicatori
de
realizare şi de
Număr
performanță acțiuni
educative

de Număr de proiecte
implementate

Coordonator
i
de

proiecte
şi Director
cu

premii

Page

Opțiunile strategice se transpun la nivel tactic prin programe care pot viza una sau mai multe
ținte strategice.
Programe
Denumirea programului
Ținte
strategice
vizate
de program
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6. bune
PROGRAME
înregistrate DE DEZVOLTARE PE FIECARE DOMENIU FUNCȚIONAL
Sunt vizate acțiuni complementare în cadrul celor patru opțiuni strategice de bază:
A. Investiție în resurse umane.
B. Dezvoltare curriculară.
C. Finanțare şi dotare.
D. Dezvoltare relații comunitare.

1. Perfecționarea și formarea continuă a personalului
2. Ofertă educațională dinamică şi coerentă
3. Dezvoltarea şi îmbunătățirea spațiilor de şcolarizare
4. Finanțare şi achiziții
5. Dezvoltarea relațiilor comunitare

1-4
1,2,3
1-4
1-4
1-4

Page
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Pentru economia redactării, sunt utilizate în text următoarele abrevieri (ordine alfabetică):
CNNG
Colegiul Național “ Nicu Gane”
CA
Consiliul de administrație
CC
Consiliul pentru curriculum
CE
Consiliul elevilor
Comisia pentru perfecționare, formare continuă şi dezvoltare
CDP
profesională
CEAC
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității
CP
Consiliul profesoral
CRP
Consiliul reprezentativ al părinților
ISJ
Inspectoratul Şcolar Județean Suceava
PMF
Primăria Municipiului Fălticeni
AsociațiaAbsolvenții și Prietenii Colegiului Național Nicu Gane
APCNNGF
Fălticeni
SN
Săptămâna N din anul şcolar respectiv (cu început fixat la 01.09)
Coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
CPPESE
extraşcolare

GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONTROL
pentru anul școlar 2020-2021
Monitorizarea şi controlul personalului şcolii şi al compartimentelor funcționale vor constitui
premisa eficientă şi optimă în vederea unei evaluări corecte şi motivantă a resursei umane din unitatea
şcolară, a activității instructive – educative, dar şi a oportunităților de dezvoltare a şcolii.
Atingerea țintelor strategice a cerut identificarea unor obiective specifice / operaționale, regăsite în
planul operațional, obiective ce necesită o monitorizare eficientă.

Conform
graficului de
monitorizare
pe comisii
metodice

Îndrumare şi
control a
cadrelor
didactice
debutante

FACTORII
IMPLICAȚI

CINE
EFECTUEAZĂ
CONTROLUL

Clasa de
elevi

Cadrele
didactice din
comisiile
metodice

Responsabilii
de arii
curriculare

Conform
graficului de
monitorizare
pe comisii
metodice

Participarea
conducerii la
şedințele
comisiilor
metodice
Conform
graficului de
monitorizare
de asistențe la
ore

Comisiile
metodice

- Clasa de
elevi.

Eficientizarea
activității de
predare –
învățare –
evaluare.

- Cadrele
didactice
responsabile din
comisiile
metodice

Director;
- Director
adjunct;
Responsabilii
ariilor
curriculare

Cadrele
didactice.

Director;
- Director
adjunct;
Responsabilii
ariilor
curriculare

EVALUARE /
FINALIZARE

Discuții
individuale şi pe
comisii
metodice;
- Conform fişei
de asistență sau
fişei postului;
- Informarea
Consiliului de
administrație;
- Plan de măsuri
pentru
remedierea
deficiențelor
(acolo unde este
cazul);

- Conform fişei
de asistență;
- Analize în
Comisii
metodice,
Consiliul
profesoral şi
Consiliul de
administrație;
- Plan de măsuri
pentru
remedierea
deficiențelor
(acolo unde este
cazul).
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PERIOADA

MEDIUL
ŞCOLAR

Page

TEMA ŞI
OBIECTIVUL
CONTROLULUI

Zilnic

Unitatea
Verificarea
şcolară
ținutei şi a
comportamentu
lui elevilor în
unitatea
şcolară.

Zilnic

Verificarea
stării de
curățenie şi
igienei

Zilnic

Unitatea
şcolară

Elevi;
- Personal
didactic;
- Personal
nedidactic;
- Comisii de
lucru

- Director;
- Director
adjunct;
Responsabilii
comisiilor de
lucru

Analiza
activității în
Consiliul de
administrație şi
dispunerea
măsurilor
corespunzătoare.

- Elevi;
- Profesori de
serviciu;
- Comisia
pentru
prevenirea
violenței;
- Paznici.

Director;
- Director
adjunct;
- Profesori de
serviciu;
Administrator;
Responsabilii
comisiilor

Măsuri pentru
remedierea
deficiențelor
constatate –
Comisia
diriginților

Unitatea
şcolară

- Personalul de
îngrijire;
- Administrator.

- Director;
- Director
adjunct;
- Profesori de
serviciu;
Administrator.

Măsuri pentru
remedierea
deficiențelor
constatate –
Administrator.

Şcoală

- Profesorii de
serviciu

Director
adjunct;
- Membrii
Consiliului de
administrație

Analiza
activității în
Consiliul de
administrație
(stabilirea
măsurilor
corespunzătoare).

Şcoală

- Personalul
şcolii

Director;
- Director
adjunct;
- Membrii

- Analiza
activității în
Consiliul de
administrație

Verificarea
activității
profesorilor de
serviciu

Lunar

Verificarea
fișelor de
/prezențăcondi
cii şi a
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Verificarea
prin sondaj a
respectării
normelor PSI, ,
de securitatea
şi sănătatea în
muncă

Page

Lunar şi
conform
graficului de
activități

Lunar

septembrie –
octombrie
2020

Septembrie –
octombrie
2020

Verificarea
Cataloage cataloagelor –
pe grupe de
frecvență şi
clase
notarea ritmică.

- Monitorizarea Şcoală
derulării
bugetului de
venituri şi
cheltuieli;
Evidența
fondurilor
extrabugetare
Verificarea
Şcoală
planificărilor

Elaborarea
Şcoală
planurilor
manageriale
pentru
directori,
responsabilii de
arii curriculare,
colective de

(stabilirea
măsurilor
corespunzătoare);
- Consemnări în
roşu.

Cadre didactice; - Director;
- Diriginți;
- Director
- Elevi
adjunct;
- Consilier
educativ;
Responsabilii
comisiilor de
monitorizare a
frecvenței şi
notare ritmică.

- Monitorizări
lunare,
- Informări
lunare către
director.

Compartimentul - Director;
contabilitate
- Contabil şef.

Informări
periodice către
Consiliul de
administrație

- Cadre
didactice

- Director;
- Director
adjunct;
- Responsabili
de arii
curriculare şi
comisii de
lucru;

Director
adjunct;
- Responsabili
de arii
curriculare.

Director;

Informări
periodice către
Consiliul de
administrație

Informări
periodice şi
aprobarea de
către Consiliul de
administrație.
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Lunar

Consiliului de
administrație

Page

prezenței
cadrelor
didactice,
personalului
didactic
auxiliar şi
nedidactic

Aprovizionarea
cu manuale şi
asigurarea
distribuirii lor
către elevi.

septembrie –
octombrie
2020

Informări
periodice către
Consiliul de
administrație

Pentru
fiecare clasă

- Bibliotecar
(suplinitor)
- Diriginți.

Director;

Pentru
fiecare clasă

- Diriginți;
- Consilier
educativ.

- Director;
- Consilier
educativ.

Verificarea
proceselor
verbale de la
şedințele cu
părinții de către
Consilierul
educativ şi
informarea
conducerii şcolii.

- Comisia
pentru formarea
continuă şi
dezvoltarea
profesională a
personalului
didactic;
- Serviciul
secretariat.

Director;
Responsabilul
Comisiei
pentru
formarea
continuă şi
dezvoltarea
profesională a
personalului
didactic.

Verificarea
dosarelor /
documentelor
înaintate la ISJ

- Director;
- Director
adjunct;
- Consilier
educativ.

Verificarea
cataloagelor şi
informarea
directorului
colegiului.

Monitorizarea
efectuării
şedințelor cu
părinții

1 – 30
octombrie
2020

Monitorizarea
înscrierii
cadrelor
didactice la
examenul de
definitivat şi
grade didactice

Cadre
didactice
candidate

1 – 10
octombrie
2020

Verificarea
stadiului
completării
cataloagelor

Pentru
fiecare clasă

- Diriginți.
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Septembrie –
octombrie
2020

- Responsabili
compartimente.

Page

lucru,
compartimente
– predarea şi
aprobarea
acestora

Ariile
curriculare şi
comisiile
metodice

Responsabilii
ariilor
curriculare

26 octombrie
– 29
noiembrie
2020

Verificarea
actualizării
procedurilor
CEAC

Şcoală

Comisia de
evaluare şi
asigurare a
calității

Director

Informări şi
aprobări în cadrul
Consiliului de
administrație

15 – 30
noiembrie
2020

Verificarea
documentelor
de evidență
şcolară

Serviciul
secretariat

Secretar şef

Director

Informare în
Consiliul de
administrație

Noiembrie –
decembrie
2020

Verificarea
procedurilor de
inventariere şi
casare a
mijloacelor
fixe şi
obiectelor de
inventar

Serviciul
Administrator;
administrativ, - Contabil şef.
financiarcontabil

Director
- Comisia
pentru
selectarea,
recepția,
inventarierea
si casarea
bunurilor
materiale

- Informare în
Consiliul de
administrație;
- Întocmirea
listelor de
inventariere şi
casare, precum şi
aprobarea lor în
Consiliul de
administrație.

Octombrie,
noiembrie,
decembrie
2020–
ianuarie,
februarie,
martie 2021

Verificarea
sistemului de
încălzire –
(centrale
termice)

Şcoală;
Internat;
Sala de sport;
Cantină;

- Director
- Informarea
adj.;
Consiliului de
administrație.
Administrator.

- Administrator;
- Personal
muncitor –
fochişti.

- Director
adjunct;

Page

Verificarea
documentelor
ariilor
curriculare
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Informări şi
aprobări în cadrul
Consiliului de
administrație

21 – 31
octombrie
2020

Ianuarie 2021

15 – 26
ianuarie 2021

Evaluarea
activității
personalului
nedidactic
Verificarea
activității /
documentele
bibliotecii,
Centrului de
documentare şi
informare

februarie 2021 Verificarea
activității /
documentelor
laborantului

Permanent

Monitorizarea
derulării
parteneriatelor
şcolare şi a
proiectelor
educative.

Director

- Spațiul
şcolar

Personal
nedidactic

- Membrii
Consiliul de
administrație

- Analiză în
Consiliul de
administrație

Centrul de
documentare
şi informare;
- Elevi.

- Bibliotecar;
- Diriginți;
- Cadre
didactice

- Director;

- Informări în
Consiliul de
administrație
privind evidența
activităților;
- Registrul de
evidență.

Laboratoare

- Laborant

- Director
adjunct

- Informarea
Consiliului de
administrație.

Şcoală

- Consilier
educativ;
- Cadre
didactice
implicate.

- Directori;
- Consilier
educativ.

- Măsuri
organizatorice;
- Pliante, CD-uri,
documente
specifice;
- Informări în
Consiliul
profesoral şi
Consiliul de
administrație.

- Informări
periodice;
- Planuri de
măsuri;
- Informări în
Consiliul
profesoral şi
Consiliul de
administrație.
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Verificarea şi
monitorizarea
activității
Comisiei de
prevenire a
violenței în
şcoală

Spațiul şcolar Membrii
comisiei

Page

Lunar

Iunie 2021

Şcoală

- Diriginți;
- Consilier
educativ;

- Director
adjunct.
- Consilier
educativ.

Informări în
Consiliul
profesoral şi
Consiliul de
administrație.

Şcoală

Administrator;
- Personal de
întreținere;
- Diriginți.

Director;
Administrator

- Informări în
Consiliul
profesoral şi
Consiliul de
administrație;
- Măsuri de
recuperare a
daunelor
conform
articolelor
ROFUIP ŞI ROI

Personal
didactic

Responsabilii
ariilor
curriculare

- Director;
- Director
adjunct

Informare în
Consiliul
profesoral şi
Consiliul de
administrație –
restrângeri de
activitate,
completări de
normă,
pensionare,
pretransfer etc.

Verificarea
modului de
utilizare şi
întreținere a
bazei materiale

Ianuarie –
martie 2021

Încadrarea cu
personal
didactic pentru
anul şcolar
2020– 2021

Sem. II

Verificarea
organizării
examenului de
bacalaureat

Elevii
claselor
terminale

- Profesorii
îndrumători
- Diriginții.

- Director
adjunct

Discuții
individuale şi
colective;
- Măsuri de
remediere

15 – 30 martie

Verificarea

- Cataloage;

- Diriginți;

- Director;

Măsuri de
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Verificarea
activităților la
nivelul
Comisiei
diriginților

Page

Noiembrie
2020
Martie 2021
Mai 2021

2021

documentelor
şcolare

- Registre
matricole;
- Condici de
prezență.

- Secretariat

- Comisia de
control a
documentelor
şcolare.

remediere

Sem. II

Verificarea
organizării
examenului de
certificare a
competențelor
profesionale

Elevii
claselor
terminale

- Profesorii
îndrumători de
proiect;
- Diriginții.

- Director
adjunct;
- Responsabil
aria
curriculară
Informatică

Discuții
individuale şi
colective;
- Măsuri de
remediere

Aprilie 2021

Sondaj privind
respectarea
programului şi
îndeplinirea
sarcinilor de
serviciu

Şcoală

- Personal
didactic
auxiliar;
- Personal
nedidactic;
- Administrator.

Mai 2021

Asigurarea
dobândirii
cunoştințelor
teoretice şi
practice în
vederea
participării la
examenul de
bacalaureat.

Clasele de
elevi din anii
terminali

- Elevi;
- Cadrele
didactice care
predau
discipline de
examen

Director;
- Director
adjunct;
- Membrii
Consiliului de
administrație
Responsabilii
de arii
curriculare.

- Informare în
Consiliul
profesoral şi
Consiliul de
administrație;
- Stabilirea
măsurilor
remediale

Mai 2021

Monitorizarea
şi controlul
evaluării
activităților de
predare -

Clasele de
elevi

- Cadre
didactice;
- Responsabilii
de arii
curriculare.

Director;
- Director
adjunct;
- Consilier
educativ

- Informări în
comisiile
metodice şi
prezentarea în
Consiliul
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- Director;

- Discuții
individuale şi
colective
conform fişei
postului;
- Măsuri
corespunzătoare.

învățare

profesoral şi
Consiliul de
administrație;
- Măsuri ce se
impun la nivelul
clasei şi a
cadrelor
didactice.

Iunie – iulie
2021

Verificarea
documentelor
şcolare

- Cataloage,
- Registre
matricole;
- Condici de
prezență.

- Cadre
didactice;
- Diriginți;
- Serviciul
secretariat.

- Director;
- Comisia de
control a
documentelor
şcolare.

Măsuri de
remediere

Septembrie
2021

Evaluarea
activității
personalului
didactic

Şcoală

- Cadre
didactice,
- Responsabilii
de arii
curriculare.

Responsabilii
de arii
curriculare;
- Membrii
Consiliului de
administrație.

Analiză în
Consiliu
profesoral şi în
Consiliul de
administrație

Conform planificărilor
Rapoarte șefi de catedre
15 noiembrie-planificare
Rapoarte șefi de catedre

1 întâlnire pe lună
Raport
șef
comisia
diriginților
Profesori cl. a XII-a, a VIII-a și Conform programului MEC
diriginți
Rapoarte șefi de catedre
Verifică și raportează șefii de
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Organizare simulări

TERMEN
15 noiembrie
Rapoarte șefi de catedre
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PLAN DE MĂSURI EXAMENE
ACȚIUNE
RESPONSABILITATE
Planificare
recapitulări Profesori cl. a XII-a, a VIII-a
Bac, EN8
Verifică și raportează șefii de
catedră
Realizare recapitulări Bac, Profesori cl. a XII-a, a VIII-a
EN8, conform planificării Verifică și raportează șefii de
catedră
Organizare consultații elev Profesori cl. a XII-a, a VIII-a și
cu risc ridicat
diriginți
Verifică și raportează șefii de
catedră
Informare părinți privind Diriginți cl. a XII-a, a VIII-a
situația elevilor
Verifică și raportează șef comisie

catedră
Realizarea unei baze de Profesori cl. a XII-a, a VIII-a
15 noiembrie
date cu subiecte
Verifică și raportează șefii de Rapoarte șefi de catedre
catedră

Planul managerial al C.N. Nicu Gane Fălticeni pentru anul şcolar 2020-2021 a fost aprobat în Consiliul de
Administraţie al instituţiei în data de
30 octombrie 2020
Planul managerial poate suferi modificări pe parcursul anului școlar determinate de schimbări obiective.

Director ,
Prof. Vasiliu Anișor
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Director adj.,
Prof. Caulea Ioan

