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CONTEXT GEOGRAFIC, SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL 

 

 

Municipiul Satu Mare este situat în partea de nord-vest a Transilvaniei, beneficiind de condiţii naturale 

favorabile pentru locuire şi pentru dezvoltarea economicǎ. 

Reşedinţa judeţului Satu Mare, oraş important centru urban din Transilvania, municipiul Satu Mare are o 

populaţie de peste 100 000 locuitori.  

Una dintre şcolile de prestigiu ale municipiului Satu Mare este Liceul Teologic Ortodox ,,Nicolae 

Steinhardt ’’, cea mai nouă şcoală româneascǎ din oraş, înfiinţatǎ în anul 2006. Liceul este situat  pe strada George 

Călinescu numǎrul 51 şi şcolarizează elevi la toate ciclurile de învăţământ : preşcolar, primar, gimnazial, liceal. La  

nivel liceal sunt aprobate două filiere, una vocaţională, profil teologic şi una teoretică, profil filologie, constituind 

un cadru propice desfăşurării eficiente a învăţământului de profil pedagogic. 

În ceea ce priveşte accesul la şcoalǎ, prin poziţia pe care o are, Liceul Teologic Ortodox ,, Nicolae 

Steinhardt ’’ se aflǎ la 2 km distanţǎ de garǎ şi statie de autobus chiar în faţa şcolii. 

Încă de la început ne dorim să realizăm o şcoală de renume, un învăţământ de cea mai bună calitate. 

Elevii şcolii provin în marea majoritate din mediul urban, din toate cartierele municipiului, fapt care 

confirmă înscrierea liceului nostru printre instituţiile de învăţământ preuniversitar de elită. De asemenea, în 

unitatea noastră învaţă şi elevi proveniţi din mediul rural. 
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Mediul social din care provin elevii este variat; majoritatea elevilor provin din familii de intelectuali, dar se 

regăsesc şi din familii de muncitori şi agricultori. Numărul elevilor din familii cu dificultăţi economice şi 

educaţionale (familii dezorganizate, monoparentale, şomeri etc.) este relativ redus. Părinţii, familia în general, vor 

fi atraşi, prin oferta educaţională a şcolii, ca parteneri în procesul instructiv-educativ. 

 

 

VIZIUNEA ŞCOLII 

 

 

 

 

Principiul fundamental al şcolii se subînscrie idealului de personalitate armonioasă care vizează toate 

dimensiunile educaţiei: intelectuală, morală, profesională, civică, religioasă, axiologică, având în vedere contextul 

socio-cultural contemporan.  

Idealul nostru educaţional presupune: 

     formarea profilului moral-religios al persoanei 

     promovarea calităţii actului educaţional 

 încurajarea performanţelor; 

 încrederea în posibilităţile proprii prin cunoaşterea de sine şi cultivarea respectului de sine; 
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 abilitatea de a folosi cunoştinţele, deprinderile, atitudinile, aptitudinile dobândite/formate în şcoală 

pentru a se integra rapid în societatea complexă şi dinamica actuală; 

 promovarea responsabilităţii faţă de un stil propriu de viaţă armonioasă şi faţă de ceilalţi; 

 formarea competenţelor necesare exercitării profesiei didactice. 

  

Şcoala noastră îşi propune să adapteze tradiţia la cerinţele educaţiei moderne, cultivând valorile spiritului 

european, pentru a oferi societăţii personalităţi puternice, competente, dispuse a se integra rapid în comunitate şi a 

răspunde exigenţelor unei societăţi globale. 

 

 

MISIUNEA ŞCOLII 

 

 

Identitatea Liceului Teologic Ortodox  ,, Nicolae Steinhardt”  s-a cristalizat în jurul următoarelor valori: 

- tradiţie 

- formare şi informare 

- disciplină 

- competenţă 
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- rigurozitate 

- exigenţă 

- seriozitate 

- moralitate 

în conduita dascălilor şi cultivate elevilor, toate având drept consecinţă implinirea profesională şi o “deschidere de 

porţi” în diverse domenii ( religios, educaţional, cultural ).  

 Pe termen mediu, şcoala noastră îşi propune: 

 menţinerea standardelor înalte de exigenţă educaţională, prin păstrarea şi atragerea unor cadre 

didactice calificate, pe toate posturile existente, cu preocupări pentru o continuă perfecţionare; 

 îmbunătăţirea ofertei educaţionale prin autorizarea profilului pedagogic, având în vedere 

solicitările formulate de populaţia şcolară de nivel gimnazial şi necesităţile existente în 

domeniul educaţiei contemporane ; 

 imbunătăţirea ofertei educaţionale, prin conceperea şi derularea unor cursuri opţionale atractive,  

adaptate specificului şcolii, a unor cercuri şi proiecte de parteneriat şcolar, precum şi prin 

acreditarea unui noui profil vocaţional nou – pedagogic şi autorizarea profilului filologie; 

 perfecţionarea continuă a strategiilor de predare, învăţare, evaluare; 

 obtinerea unor rezultate bune si foarte bune la examenele finale, concursuri si olimpiade 

scolare; 
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 ofertarea unei game diversificate de activitati extracurriculare, implicand elevii in actiuni 

complementare celor didactice, instructiv-educative; 

 asigurarea unor standarde inalte de pregatire, care sa permita absolventilor continuarea studiilor 

in unitati de invatamant superior, precum si o buna integrare in comunitate si pe piata muncii; 

 consilierea individuala si de grup a elevilor si parintilor in cadrul cabinetului de asistenta 

psihopedagogica si consiliere a carierei; 

 atragerea de resurse bugetare si extrabugetare pentru modernizarea bazei materiale  a scolii, 

intretinerea si imbogatirea acesteia; 

 derularea de proiecte scolare Comenius in parteneriat cu scoli din Europa sau in vederea 

perfectionarii cadrelor didactice, colaborarea cu diverse institutii din comunitatea locala si cu 

alte unitati scolare din judet si din tara; 

 educarea elevilor in spiritul respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, al 

demnitatii si tolerantei, al schimbului liber de opinii, prin asigurarea dimensiunii europene a 

educatiei. 

 

 

 

 



7 

 

DINAMICA STRUCTURII SCOLARE 

 

 

 In unitatea noastra scoalara isi desfasoara activitatea un numar de 447 elevi repartizati pe urmatoarele 

cicluri: 

 Ciclul prescolar: 133 copii organizati in 6 grupe 

 Ciclul primar: 73 elevi organizati in 4 lcase 

 Ciclul gimnazial: 102 elevi organizati in 5 clase 

 Ciclul liceal: 139 elevi organizati in 7 clase 

 

 

ANALIZA DIAGNOSTICA 

 

 

I. PUNCTE TARI 

 

1. MANAGEMENT 

 Proiectarea activitatilor manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste, cu tinte 

strategice care sa vizeze proceduri de asigurare a calitatii in educatie; 
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 Constituirea de echipe de lucru, care sa permita o eficientizare a activitatii manageriale si a actului 

decizional prin delegare de sarcini, pe criteriul competentei; 

 Realizarea analizei diagnostice SWOT la nivelul catedrelor, in vederea identificarii corecte a 

obiectivelor planurilor manageriale si sporirea eficientei activitatii profesorilor;  

 Proiectarea activitatii catedrelor prin elaborare de planuri manageriale ce vizeaza obiective deduse din 

analiza SWOT. 

 Desfasurarea procesului instructive-educativ al scolii intr-un singur schimb (dimineata). 

 

2. CURRICULUM SI EVALUARE 

 Imbunatatirea ofertei educationale a scolii, prin derularea unor cursuri optionale, menite sa 

consolideze specificul scolii pe piata de oferte si servicii educative precum si prin acreditarea unui 

profil nou de filologie; 

 Exigenta si standarde inalte, reflectate in continuarea studiilor academice de catre majoritatea elevilor; 

 Evaluarea cunostintelor elevilor, bazata pe un sistem propriu de testare si simulare a examenelor 

nationale, in scopul parcurgerii ritmice a materiei; 

 Rezultate bune la examenele finale, concursuri si olimpiade scolare; 

 Editarea anuala sau bianuala a revistei scolii; 
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 Desfasurarea unui numar mare de activitati extracurriculare si implicarea in proiecte educationale in 

parteneriat cu diverse institutii din sistemul de invatamant si din comunitatea locala 

 Depistarea elevilor cu cerinte educationale speciale si adaptarea demersului didactic in acest sens, 

precum si evaluarea progreselor acestor elevi; 

 Consilierea individuala si de grup a elevilor si parintilor, cu derulare permanenta, reflectata in 

desfasurarea actului educational. 

 

3. RESURSE UMANE 

 Cadre didactice calificate pe toate posturile existente, majoritatea titulari si cu continuitate in scoala; 

 Interes pentru o politica de perfectionare continua a personalului didactic si obtinerea gradelor 

didactice; 

 Preocupari pentru cercetare, participari la sesiuni de comunicari stiintifice la nivel local, judetean, 

national si international; 

 Incurajarea dezvoltarii personale a elevilor prin abordarea unor teme adecvate in cadrul orelor de 

dirigentie. 

 

4. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

 Amenajarea unui cabinet de religie; 
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 Amenajarea cabinetelor de fizica-chimie, biologie, limba si literatura romana ; 

 Existenta unui laborator de informatica, dotat cu aparatura moderna specifica, cu conectare la internet 

(20 de calculatoare Pentium IV );  

 Amenajarea salilor de clasa cu mobilier modern, adecvat unor activitati interactive; 

 Functionarea unei biblioteci amenajata cu mobilier modern, dotata cu un numar de aproximativ 

14.000volume:, din care: 9500 volume beletristica ( literatura romana si literatura straina ), atat pentru 

adulti cat si pentru copii; 4500 volume impartite pe domenii de specialitate: filozofie, psihologie, 

religie ( aproximativ 350 de volume si achizitia de carte se axeaza mai nou pe acest domeniu ), 

economie, drept, etnografie si folclor, astronomie, matematica, fizica, chimie, biologie, medicina, 

informatica, arta, istorie, geografie; 

 Atragerea de fonduri extrabugetare prin inchirierea unor spatii, in afara programului scolar; 

 

5. PARTENERIATE – RELATII CU COMUNITATEA 

 Depunerea aplicatiilor in proiecte de formare Comenius 2.2, pentru doua cadre didactice; 

 Derularea de activitati in parteneriat cu unitati scolare si institutii din comunitatea locala; 

 Incheierea unui parteneriat cu parintii, in vederea implicarii acestora in dezvoltarea institutionala pe 

mai multe domenii functionale: curriculum, resurse umane, baza materiala, parteneriate cu 

comunitatea; 
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II. PUNCTE SLABE 

 

1. MANAGEMENT 

 Insuficienta implicare in activitatea manageriala a unor membri din consiliul de administratie 

 

2. CURRICULUM SI EVALUARE 

 Insuficienta implicare a profesorilor in aplicarea unor metode de predare si strategii didactice 

moderne, centrate pe elev 

 

3. RESURSE UMANE 

 Fluctuatie de personal didactic la anumite catedre; 

 Insuficienta pregatire metodica a tinerilor profesori debutanti; 

 Existenta unui numar insuficient de persoane specializate in asigurarea securitatii elevilor pe parcursul 

desfasurarii activitatii scolare; 

 Insuficienta incadrare cu personal nedidactic si didactic auxiliar; 

 

4. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

 Insuficienta amenajare a spatiului de care dispune scoala, in vederea obtinerii de venituri proprii; 
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 Identificarea de noi resurse pentru obtinerea de venituri extrabugetare. 

 

5. PARTENERIATE – RELATII CU COMUNITATEA 

 Implicarea unui numar mai mare de cadre didactice si elevi in proiecte in parteneriat cu institutii din 

Uniunea Europeana, inclusiv Comenius. 

 

 

III. OPORTUNITATI 

 

1. MANAGEMENT 

 Constituirea unei echipe manageriale care sa eficientizeze comunicarea la nivelul organizatiei, 

astfel incat rezultatele in urma aplicarii strategiei de dezvoltare institutionala sa fie cele asteptate. 

 

2. CURRICULUM SI EVALUARE 

 Flexibilitatea curriculumului in perspectiva generalizarii invatamantului de 10 clase; 

 Prevenirea esecului scolar prin programe specifice de consiliere a elevilor si parintilor 

 Deschiderea tot mai evidenta fata de studiul limbilor straine; 

 Evaluarea si autoevaluarea neconventionala prin interactiuni cu parteneri straini; 
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 Extinderea accesului la informatie prin conexiunea existenta la internet. 

 

3. RESURSE UMANE 

 Standardele inalte in activitatea didactica, precum si rezultatele bune ale elevilor scolii, asigura 

prezenta unei populatii scolare cu nivel intelectual ridicat; 

 Climatul educativ din scoala induce corpului didactic un ritm alert de dezvoltare profesionala; 

 

4. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

 Politica manageriala bine gandita pentru identificarea unor surse de finantare proprii; 

 

5. PARTENERIATE – RELATII CU COMUNITATEA 

 Strategia de dezvoltare a scolii vizeaza accentuarea dimensiunii europene a actului educational, prin 

implicarea in programe scolare, in parteneriat cu institutii din Uniunea Europeana 
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IV. RISCURI 

 

1. MANAGEMENT 

 Capacitatea de adaptare la dinamica accelerata  a sistemului educational si legislative, impuse de 

reforma invatamantului, in vederea aderararii la structurile europene; 

 

 

2. CURRICULUM SI EVALUARE 

 Curriculumul supraincarcat la anumite discipline, centreaza actul educational pe aspectul informativ, 

teoretic, in defavoarea celui formativ, practic; 

 

3. RESURSE UMANE 

 Diminuarea populatiei scolare, urmare a deficitului demografic (spor natural negativ); 

 Accentuarea efectelor negative in educatia elevilor, datorita unei comunicari tot mai dificile cu familia; 

 Cresterea violentei fizice si verbale in randul tinerilor; 

 Scaderea motivatiei elevilor pentru studiu, ca urmare a perturbarilor aparute in sistemul de valori al 

societatii romanesti, ce le ofera tot mai multe modele negative. 
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4. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

 Viteza mare in uzura morala a aparaturii electronice si informatice. 

 

5. PARTENERIATE – RELATII CU COMUNITATEA 

 Intreruperea derularii parteneriatelor din motive independente de scoala. 

 

TINTELE STRATEGICE ALE PROIECTULUI 

 

1. Reconsiderarea managementului la nivelul scolii si al clasei in perspectiva egalizarii sanselor de adaptare 

a tuturor elevilor la standardele educationale ale scolii. 

 

2. Participarea tuturor cadrelor didactice la programele de formare continua, asigurate de institutiile 

abilitate, in functie de nevoile identificate. 

 

3. Implementarea de programe educationale extracurriculare ce vizeaza educatia moral-religioasa, educatia 

interculturala etc., care sa asigure formarea elevilor in spiritul valorilor europene. 
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4. Asigurarea unui climat optim desfasurarii activitatilor instructiv-educative si asigurarea calitatii in 

educatie. 

 

5.Stimularea si valorificarea creativitatii elevilor prin participarea la activitati in cadrul unor proiecte si 

programe scolare, atribuindu-se astfel o dimensiune europeana actului educativ. 

 

6.Dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a scolii.  

 

 

OPTIUNI STRATEGICE  

prin care sunt realizate tintele strategice 

 

1.Reconsiderarea managementului la nivelul scolii si al clasei in perspectiva egalizarii sanselor de adaptare 

a tuturor elevilor la standardele educationale ale scolii 

o Management 

- Identificarea elevilor cu probleme in adaptarea la standardele educationale ale scolii. 

o Curriculum 

- utilizarea de catre cadrele didactice a unor metode de lucru diferentiate, specifice. 
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o Resurse umane 

- participarea cadrelor didactice la cursuri de formare organizate de instituitii abilitate si care sa vizeze 

insusirea de metode si strategii didactice care sa faciliteze demersul didactic diferentiat. 

o Resurse materiale 

- achizitionarea de softuri educationale si de materiale didactice moderne. 

o Parteneriate si relatii cu comunitatea 

- implicarea familiei si a psihologului scolar in identificarea cauzelor care favorizeaza esecul scolar si 

gasirea de solutii pentru normalizarea situatiei. 

2. Participarea tuturor cadrelor didactice la programele de formare continua, asigurate de institutiile 

abilitate, in functie de nevoile identificate. 

o Management 

- identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice si facilitarea accesului la oferta de cursuri a 

institutiilor abilitate. 

- elaborarea unor criterii de evaluare ale activitatii cadrelor didactice care sa stimuleze implicarea acestora 

in perfectionare. 

o Curriculum 

- includerea in strategia didactica a lectiilor a metodelor activ-participative care sa centreze demersul 

didactic pe elev. 
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o Resurse umane 

- participarea periodica a cadrelor didactice la cursuri de formare care sa-i permita  “conectarea” la 

ultimele noutati in domeniu. 

o Parteneriate si relatii cu comunitatea 

- colaborarea cu institutii de invatamant superior, cu CCD si cu organizatii abilitate in formarea continua. 

3. Implementarea de programe educationale extracurriculare ce vizeaza educatia ecologica, educatia 

interculturala etc., care sa asigure formarea elevilor in spiritul valorilor europene. 

o Curriculum 

- includerea in curriculumul la decizia scolii a unor optionale interdisciplinare si transdisciplinare adecvate. 

- organizarea unor programe educative in scoala, menite sa atraga elevii in activitati extracurriculare.  

o Resurse materiale 

- achizitionarea de materiale informative si accesul la documentatia specifica fiecarei activitati in parte. 

o Parteneriat si comunitate 

- identificarea institutiilor si organizatiilor partenere care sa conlucreze  pentru atingerea obiectivelor 

activitatii. 

4. Asigurarea unui climat optim desfasurarii activitatilor instructiv-educative si asigurarea calitatii in 

educatie. 
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o Management 

- organizarea si asigurarea functionarii comisiei pentru asigurarea calitatii in educatie. 

o Curriculum 

- preocuparea constanta a profesorilor pentru pregatirea elevilor, menita sa faciliteze progresul si 

dezvoltarea personala a acestora si obtinerea de rezultate superioare.  

- organizarea de activitati in cadrul orelor de consiliere si dirigentie menite sa asigure o buna cunoastere a 

regulamentelor scolare si abordarea unor teme adecvate  care sa incurajeze dezvoltarea personala a 

elevilor.  

o Resurse umane 

- preocuparea pentru o buna organizare a activitatii scolare in vederea mentinerii la cursuri a tuturor 

elevilor si a diminuarii absenteismului scolar. 

o Resurse materiale 

- achizitionarea unui sistem de securitate pentru scoala. 

o Parteneriate si relatii cu comunitatea 

- incheierea unor contracte de colaborare si organizarea de masuri specifice cu institutii abilitate (Politie, 

Jandarmerie etc.). 
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5. Stimularea si valorificarea creativitatii elevilor prin participarea la activitati in cadrul unor proiecte si 

programe scolare, atribuindu-se astfel o dimensiune europeana actului educativ. 

o Management 

- proiectarea unor activitati curriculare si extracurriculare menite sa asigure o dimensiune europeana 

actului educativ din scoala. 

o Curriculum 

- realizarea de activitati menite sa asigure accesul elevilor la problematica integrarii in Uniunea Europeana. 

- aplicarea la nivelul scolii a unui numar cat mai mare de proiecte Comenius. 

o Resurse umane 

- dezvoltarea interesului la profesori in implicarea in proiecte in cadrul programului Socrates.  

- asigurarea accesului a cat mai multor cadre didactice la perfectionarea continua din cadrul proiectului 

Comenius 2.2. 

o Resurse materiale 

- accesul la documentatia necesara aplicarii proiectelor europene prin accesul permanent la  internet. 

- amenajarea unei sali multimedia dotata corespunzator. 

o Parteneriate si relatii cu comunitatea 

- identificarea de scoli partenere pentru derularea proiectelor europene 
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6.Dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a scolii. 

o Management 

-     identificarea si atragerea de noi surse de finantare proprii. 

- elaborarea de programe de investitii pe termen mediu si lung. 

o Resurse umane 

- implicarea intregului colectiv al scolii (elevi, profesori, personal nedidactic si didactic auxiliar) in 

dezvoltarea, modernizarea si intretinerea bazei materiale. 

o Resurse materiale 

- achizitionarea de mijloace fixe si mobile moderne, menite sa contribuie la o buna desfasurare a activitatii 

scolare. 

o Parteneri 

- colaborarea cu Primaria, Consiliul local pentru asigurarea bugetului optim si a realizarii efective a 

activitatilor de reparatii curente si de igienizare. 

- implicarea Comitetului de parinti in dezvoltarea bazei materiale a scolii. 
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OBIECTIVE 

 

OBIECTIVUL GENERAL 

 

Imbunatatirea accesului elevilor la un invatamant de calitate prin ofertarea unor servicii educative 

performante, prin cresterea gradului de autonomie si a  capacitatii de elaborare si gestionare a proiectelor la 

nivelul scolii.  

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 

1. CURRICULUM 

 Cresterea calitatii si eficientei procesului de predare-invatare 

 Asigurarea sanselor egale de acces la educatie 

 Centrarea demersurilor didactice pe formarea si dezvoltarea competentelor functionale de 

baza, necesare continuarii studiilor sau pentru incadrarea pe piata muncii 

 Abordarea unor strategii didactice centrate pe elev, menite sa faciliteze progresul si 

dezvoltarea profesionala a acestuia, precum si obtinerea de rezultate superioare 

 Armonizarea C.D.S. in functie de nevoile si  interesele elevilor si ale comunitatii 
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 Stimularea si valorificarea creativitatii elevilor prin participare la proiecte scolare, 

atribuindu-se o dimensiune europeana actului educativ 

 

2. RESURSE UMANE 

 Recrutarea, selectia si motivarea personalului cu rezultate deosebite 

 Perfectionarea continua a cadrelor didactice 

 Crearea in scoala a unui climat (fizic si psihologic) optim desfasurarii activitatilor instructiv-

educative 

 Dezvoltarea competentelor pentru activitati interdisciplinare, a deprinderilor de lucru in 

echipa, atat pentru elevi cat si pentru profesori si facilitarea accesului la sistemul European 

de educatie 

 

3. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

 Dezvoltarea si modernizarea bazei materiale si a infrastructurii scolii 

 Realizarea unor proiecte de atragere a unor resurse financiare extrabugetare 

 Realizarea unor proiecte de investitii in vederea extinderii spatiilor pentru activitati scolare 

si extrascolare  
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4. DEZVOLTAREA RELATIILOR COMUNITARE 

 Facilitarea comunicarii scoala-familie prin utilizarea unui format electronic  

 Dezvoltarea comunicarii interorganizationale, stabilirea de parteneriate, colaborari, lansarea 

unor proiecte 

 Implicarea scolii in viata socio-culturala a municipiului, asumarea rolului de disseminator de 

cultura in comunitatea locala 

 

 

STRATEGIA DE REALIZARE A OBIECTIVELOR 

 

6. CURRICULUM 

 Prin elaborarea riguroasa a ofertei educationale a scolii, vom facilita dezvoltarea personala a 

elevilor, cultivandu-le interesele si formandu-le diverse competente 

 Stimularea si valorificarea creativitatii elevilor in cadrul procesului instructive-educativ si a 

unor activitati extracurriculare, va determina obtinerea unor performante inalte 

 Axarea pe educatia de calitate va contribui la formarea unor absolventi valorosi, deschisi spre 

autoperfectionare si educxatie permanenta, flexibili si ajustati la imperativele societatii 
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7. RESURSE UMANE 

 Vom investi in resurse umane prin profesionalizarea metodelor de recrutare si selectie a 

cadrelor didactice si nedidactice, prin asigurarea cadrului de dezvoltare profesionala si prin 

diversificarea metodelor si sistemului de evaluare, apeland si la expertise externe 

 Prin actiuni de marketing si oferta scolii cat mai atractiva, vom aborda o politica de atragere si 

scolarizare a cat mai multor elevi 

 

8. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

 Prin atragere de surse bugetare si extrabugetare vom asigura fondurile necesare dezvoltarii si 

modernizarii bazei materiale si motivarii personalului  

 Vom elabora proiecte de investitii pentru extinderea spatiului util al scolii 

 

9. DEZVOLTAREA RELATIILOR COMUNITARE 

 Actiuni de colaborare cu Asociatia Parintilor, Politia, Jandarmeria, Corpul gardienilor publici 

si grupul de pompieri, vom creste siguranta elevilor si a personalului si vom preveni/combate 

delincventa juvenila sau manifestarile antisociale 
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 Vom dezvolta colaborarea cu parteneri la nivel local, national si european in vederea integrarii 

scolii in spatial comunitar 

 

 

REZULTATE ASTEPTATE 

 

1. PE TERMEN SCURT (1 AN) 

o Promovabilitate de 100% 

o Rezultate bune si foarte bune la examenul de bacaulaureat  si testare nationala (promovabilitate 

98%) 

o Realizarea planului de scolarizare pe anul scolar 2007-2008 

o Continuarea studiilor in invatamantul superior pentru 90% dintre absolventi si o buna insertie 

pe piata muncii 

o Atestarea profesorilor implicati in cursuri de formare si obtinerea de grade didactice 

o Aplicarea regulamentului de ordine interna, pentru intarirea disciplinei in scoala 

o Finalizarea cu success a tuturor proiectelor educationale planificate 

o Modernizarea ambientului scolar 
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2. PE TERMEN MEDIU (2-3 ANI) 

o Formarea unui colectiv performant de profesori, care sa aplice o strategie didactica moderna, 

centrata pe elev, menita sa asigure dezvoltarea personala a acestuia 

o Scaderea absenteismului in randul elevilor 

o Amenajarea si dotarea de laboratoare si cabinete (stiinte, chimie, geografie etc.) 

o Finalizarea lucrarilor de modernizare a infrastructurii scolii 

o Obtinerea certificatului de “Scoala europeana” 

 

 

3. PE TERMEN LUNG (4 ANI) 

o Consolidarea standardelor educationale prin functionalizarea Comisiei de asigurare si evaluare a 

calitatii in educatie 

o Descentralizarea si cresterea gradului de autonomie la nivelul scolii 

o Dobandirea de competente in elaborarea si gestionarea proiectelor  

o Realizarea unei sali de documentare anexata bibliotecii scolii 

o Infiintarea unui club al elevilor pentru activitati recreative 
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EXPECTANTE PE GRUPURI DE INTERESE 

A. EXPECTANTELE MEdC SI ISJ 

 Respectarea legislatiei in vigoare; 

 Respectarea reglementarilor curriculare; 

 Parcurgerea integrala si respectarea programelor in activitatea instructive-educativa; 

 Utilizarea judicioasa a resurselor financiare alocate; 

 Calitate inalta a prestatiei dascalilor si respectarea deontologiei profesionale; 

 Management educational eficient. 

B. EXPENTATELE ELEVILOR 

 Conditii materiale igienice si de microclimat optime in scoala; 

 Cadre didactice competente 

 Management eficient al timpului in clasa, astfel incat volumul temelor de casa sa fie redus; 

 Utilizarea in procesul instructiv-educativ a tehnologiilor moderne; 

 Formarea competentelor lingvistice de limba engleza si franceza; 

 Relatie armonioasa professor-elev, dascalul fiind partener al elevului; 

 Oferta larga de activitati extracurriculare, adecvate varstei si intereselor elevilor; 

 Respectarea de catre cadrele didactice a deontologiei profesionale. 
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C. EXPENTATELE CADRELOR DIDACTICE 

 Climat fizic si psihologic favorabil desfasurarii activitatilor; 

 Valorizarea initiativelor si creativitatii personale; 

 Aprecieri si evaluari cat mai obiective; 

 Sarcini echitabile si adecvate competentelor personale; 

 Recompense morale si materiale corecte; 

 Oportunitati pentru dezvoltarea personala si managementul carierei. 

 

D. EXPENTATELE PARINTILOR 

 Instruire si educatie de calitate pentru copiii lor; 

 Securitate si supraveghere atenta pe durata programului scolar; 

 Sprijinirea copiilor cu situatie materiala precara; 

 Monitorizarea riguroasa a absentelor; 

 Conditii foarte bune: materiale, igienice si de microclimat; 

 Comunicare eficienta, prompta si adecvata cu scoala; 

 Consiliere pentru rezolvarea unor situatii problematice: stari conflictuale, absenteeism, acte 

antisociale, probleme educationale, stress etc. 

 Consiliere in domeniul orientarii scolare si profesionale. 
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E. EXPENTATELE COMUNITATII 

Oferta de colaborare din partea scolii; 

Seriozitate si disponibilitate pentru diverse actiuni de interes comunitar; 

Respectarea termenilor contractuali stabiliti de comun acord cu scoala 

 

 

PROGRAMELE DE DEZVOLTARE 

 

 

 

Vor fi operationalizate in planurile operationale si vor fi elaborate pe 4 domenii functionale: 

I. CURRICULUM 

1. Program de optimizare a procesului instructiv-educativ care sa conduca la sporirea 

calitatii in educatie precum si obtinerea de performante;  

2. Program pentru elevii cu cerinte educationale speciale; 

3. Program de promovare a ofertei educationale; 

4. Program pentru promovarea educatiei multiculturale. 

 

II. RESURSE UMANE 
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Programe de formare a cadrelor didactice in metodica si specialitate si in educatia interculturala; 

Program pentru dezvoltarea personala a elevilor; 

Program pentru scaderea absenteismului si abandonului scolar; 

Program destinat consilierii carierei. 

 

III. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE  

  Program pentru atragerea de resurse financiare; 

Program destinat modernizarii integrale a bazei materiale a scolii; 

Program de investitii pentru extinderea spatiilor scolare; 

Program de modernizare a infrastructurii de informatizare. 

 

IV. RELATII CU COMUNITATEA 

Program de consiliere a parintilor “Scoala parintilor”; 

Program “Scoala – centru cultural comunitar”. 
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PLANURI OPERATIONALE 

 

1.Strategie/Acţiuni 2.Responsabilitaţi 3.Termen 4.Resurse 5.Evaluare Indicatori de 

performanţă 

 

A.MANAGEMENT 

 

A1. Elaborarea organigramei de funcţionare a unităţii şcolare în conformitate cu politica educaţională a MEC 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Desemnarea membrilor 

Consiliului de Administraţie şi 

stabilirea responsabilităţilor pe 

compartimente de lucru, 

delegare de sarcini  

Director 

Dir. adj. 

15 sept.  -regulamentul 

de funcţionare 

al 

învăţământului 

preuniversitar 

-listele cu 

comisiile de lucru 

-listele cu 

comisiile 

metodice 

-procese verbale 

de la şedinţele 

-fişele posturilor 

revizuite pentru 

90% din 

personalul şcolii 
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CA 

Proiectarea întâlnirilor de 

lucru ale consiliului de 

administraţie în vederea 

rezolvării problemelor 

specifice unitătii de 

învăţământ, conform 

instrucţiunilor şi  normativelor 

MEC 

-directorii -conform 

graficului 

-interne -desfăşurarea 

conform 

graficului 

-planul 

managerial al CA 

Analize la nivelul CA privind 

modul de aplicare al deciziilor, 

normativelor legislative, 

instrucţiunilor ISJ referitoare 

la buna funcţionare a liceului, 

la organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor pe compartimente 

-directorii -conform 

graficului 

activităţilor 

CA 

-interne şi ISJ -procesele 

verbale de şedinţă 

ale CA 

-monitorizarea 

activităţii tuturor 

comisiilor şi 

compartimentelor 

de lucru  
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A2. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste, cu ţinte 

strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii  în educaţie. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Analiza diagnostica SWOT a 

catedrelor,în anul şcolar 

precedent, în vederea 

identificării corecte a 

obiectivelor planurilor 

manageriale şi sporirea 

eficienţei la nivelul catedrelor 

-şefii de 

catedre 

director 

dir. adj. 

23 

septembrie  

-planurile 

manageriale 

ale 

catedrelor 

an şcolar 

precedent 

-discutarea 

analizelor 

diagnostice cu 

conducerea şcolii pe 

baza unei planificări 

-planuri 

manageriale 

pe anul şcolar 

in curs care să 

sporească 

eficienţa 

activităţii 

Elaborarea planului 

managerial al şcolii precum şi 

cel al comisiilor metodice pe 

baza analizei activităţii din 

anul şcolar precedent 

-directorii 

-responsabilii 

comisiilor 

metodice 

-15 oct.  -analizele 

SWOT pe 

catedre 

-planurile 

manageriale 

îndosariate 

-panurile de muncă 

semestriale afişate 

-planificarea 

întregii 

activităţi din 

anul şcolar 

2009/2010 
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Proiectarea activităţii ce 

vizează mişcarea de personal, 

compatimentul de 

contabilitate, compartimentul 

de secretariat-salarizare, 

activitatea de investiţii,  

activitatea de informatizare 

-directorii -conform 

graficelor de 

activitate a 

fiecărui 

compartiment 

-interne -documentele 

corespunzătoare 

-termenele de 

predare a 

documentelor 

specifice 

fiecăriui 

compartiment 

în parte vor fi 

respectate în 

proporţie de 

90% 

 

 

B.CURRICULUM ŞI EVALUARE 

B1. Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a procesului instructiv educativ, îmbunătăţirea 

conţinutului învăţării şi sporirea calităţii procesului educaţional. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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Întocmirea corecta a planificărilor 

calendaristice şi a proiectării unităţilor de 

învăţare conform reglementărilor curriculare 

la toate formele de învăţământ 

-toţi 

profesorii 

-şefii de 

catedre 

Vonethe 

Vasilica 

20 

septembrie  

-documente 

curriculare 

-avizarea 

planificărilor de 

către şefii de 

catedre; 

-dosar cu 

planificarile la 

directorul adjunct 

100% din 

personalul 

didactic are 

întocmite 

planificarile 

Stabilirea ofertei educaţionale pentru anul 

şcolar urmator, în vederea consolidării 

specificului şcolii pe piaţa de oferte şi 

servicii educative; 

 

Elaborarea proiectelor disciplinelor 

opţionale 

 

-Consiliul 

pentru 

curriculum; 

 

-profesorii de 

diverse 

specialitaţi 

februarie 

 

 

 

aprilie  

-documente 

curriculare; 

-materiale 

bibliografice 

-ofertele; 

-listele cu 

semnăturile 

elevilor/părinţilor în 

vederea alegerii 

cursului opţional; 

-proiectele 

îndosariate la 

conducerea şcolii 

-consolidarea 

specificului 

şcolii; 

eficientizarea 

pregătirii 

elevilor în 

conformitate cu 

cerinţele pieţii 

muncii 
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B2. Ameliorarea calitaţii procesului de predare învăţare prin abordarea unor strategii didactice centrate pe 

elev  menite să faciliteze progresul şi dezvoltarea personală a acestuia,precum şi oţinerea de performanţe 

superioare. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Organizarea de activităţi 

axate pe strategii didactice, 

metode de predare în 

comisiile metodice 

Identificarea de strategii 

didactice în conformitate 

cu resursele existente şi 

adecvate situaţiilor sau 

competenţelor vizate; 

 

-şefii de 

catedră 

decembrie  -logistică 

-referate 

-ghid 

metodologic 

-interasistenţe 80% dintre 

profesorii din 

catedră 

utilizeaza în 

lecţii metodele 

analizate în 

activitate 

Aplicarea programului 

A.E.L. in lecţii, la 

-profesorii de 

specialitate 

conform 

graficului şi 

-aparatura 

din 

-interasistente 

-condica de laborator 

50% din lecţiile 

de specialitate 
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disciplinele: matematică, 

fizică, chimie, 

biologie,etc,în conformitate 

cu oferta MEdC 

planificărilor laboratorul 

de 

informatică 

cuprinse în 

ofertă să fie 

realizate în 

sistem A.E.L. 

Participarea cadrelor 

didactice la cursuri de 

formare continuă 

-responsabilul 

cu formarea 

-conform 

graficului 

CCD 

-resurse 

externe 

CCD 

-certificat (adeverinţă) 

de participare la curs 

90% dintre 

profesorii care 

participa la 

cursuri să le 

finalizeze 

Identificarea şi pregătirea 

suplimentară a elevilor ce 

dobândesc competenţe 

superioare, în vederea 

participării acestora la 

concursuri,olimpiade, 

sesiuni ştiinţificeetc. 

-profesorii de 

specialitate 

-ianuarie – 

aprilie,  

mai  

bibliografii, 

manuale, 

culegeri, 

referate 

-liste cu elevii 

participanti la 

concursuri,olimpiade 

-liste cu rezultatele 

obţinute 

-diplome 

20% dintre 

elevi să 

participe la 

olimpiade faza 

locală 

5% dintre elevi 

să participe la 

olimpiade faza 
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judeţeana 

Realizarea unui demers 

didactic diferenţiat pentru a 

sprijini progresul în ritm 

propriu al elevilor care 

întâmpină dificultaţi; 

Folosirea metodelor 

alternative care uşurează 

efortul de învăţare al 

elevilor 

-profesorii de 

diverse 

specialităţi 

-psihologul 

şcolar 

-iunie  -auxiliare 

curriculare 

-interasistenţe 

-analize în comisii 

metodice 

98% 

promovabilitate 

în învăţământul 

obligatoriu 

 

B3. Monitorizarea progresului şcolar şi utilizarea eficientă a instrumentelor de evaluare sumativă şi 

formativă cu respectarea standardelor de evaluare existente. 
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1. 2. 3. 4. 5. 

 

6. 6. 

Stabilirea în cadrul 

catedrelor a unor criterii 

unitare de evaluare pe 

unităţi de învăţare 

corelate cu competenţele 

specifice(matricile de 

evaluare) 

-şefii de 

catedre; 

-profesorii 

ianuarie  -ghiduri 

metodologice; 

-planificări; 

proiectări pe 

unitaţi de 

învăţare 

-analiză în consiliu de 

administraţie; 

-interasistenţe 

90% din cadrele didactice vor evalua dupa 

criteriile  

unitare de evaluare 

80% dintre profesori să 

realizeze evaluarea 

elevilor cu ajutorul 

matricilor de evaluare 

Elaborarea testelor de 

evaluare iniţială, de 

progres şi finală, unitare, 

la fiecare disciplină, la 

nivelul catedrelor 

-şefii de 

catedre; 

-profesorii 

1 oct.  

1 febr.  

1 mai  

-bibliografie 

specifică, 

manuale, 

culegeri 

-analiza in catedră a 

rezultatelor 

testelor(grafice, 

concluzii, măsuri) 

-interasistenţe 

Toate  cadrele  

didactice vor  

intocmi teste  

de evaluare 

90% dintre profesori să 

aplice testele unitare 

elaborate la nivelul 

catedrei 

Valorificarea rezultatelor 

testelor iniţiale şi de 

progres prin reglarea 

demersului didactic în 

vederea asigurării unui 

progres real în 

dezvoltarea elevului 

profesorii octombrie  

martie  

mai  

-teste, materiale 

didactice 

-interasistenţe; 

-rezultatele testelor 

finale 

Minim 25% din 

elevi vor demon 

stra progresul scolar  

2/3 dintre elevi să 

obţină rezultate mai 

bune la testele finale 

Monitorizarea ritmicităţii 

notării pentru a se realiza 

o evaluare continuă în 

vederea asigurării 

procesului de reglare a 

învăţării 

-diriginţii, 

-reprezentantul 

CA 

 

-lunar -cataloage -raport în Consiliul de 

Administraţie 

80% dintre profe 

sori vor nota ritmic 

90% dintre profesorii 

de diverse specialitaţi 

să noteze ritmic elevii 
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B4. Asigurarea condiţiilor de promovare a examenelor naţionale şi eficientizarea activităţii didactice 

desfăşurate în vederea pregătirii elevilor pentru examenele finale 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Informarea părinţilor şi elevilor 

în legătură cu regulamentele de 

desfăşurare a examenelor 

naţionale; 

 

Comletarea fişelor de înscriere 

la bacalaureat pentru probele la 

alegere, de către elevii cl. a XII 

a  

-diriginţii cl. 

AXIIa si a 

VIII-a  

-director 

-ianuarie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-15 

martie  

-

metodologia 

de 

organizare a 

examenului 

de 

bacalaureat 

si testare 

nationala 

-fişe de 

înscriere 

-procese verbale 

ale sedinţelor cu 

părinţii la cl. a 

XII a si a VIII-a  

-procese verbale 

de prelucrare a 

regulamentului 

de bac. la cl. a 

XII a si testare 

nationala la cls. 

a VIII-a 

-statistica cu 

elevii încrişi la 

-toţi elevii cl. a XII 

a si a VIII-a să 

cunoască 

regulamentul de 

bacalaureat si 

testare nationala şi 

să comleteze 

corect fişele de 

înscriere la examen 
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bacalaureat 

Realizarea unui program de 

pregătire suplimentară a elevilor 

cl. a XII a pentru bac. si a VIII-

a pentru testare nationala la 

disciplinele de examen 

-profesorii de 

specialitate 

15 nov.  -materiale 

didactice, 

resurse 

interne 

-interasistenţe; 

-graficul de 

pregătire 

suplimentară pe 

discipline 

2/3 dintre elevi să 

participe la 

pregătire 

suplimentară în 

vederea susţinerii 

examenului de 

bacalaureat si 

testare nationala 

Testarea cunoştinţelor elevilor 

la disciplinele de examen prin 

teste unitare aplicate periodic şi 

anunţate din timp,teze cu 

subiect unic precum şi 

simularea examenului oral la 

limba şi literatura română şi la 

limba modernă 

-profesorii de 

specialitate 

-conform 

graficului 

-modele de 

teste 

elaborate de 

MECT; 

-manuale ; 

-materiale 

auxiliare. 

-testele;  

-grafice de 

progres pe 

discipline 

100% dintre elevi 

să fie familiarizati 

cu modalitatea de 

examinare la bac. 

% de 

promovabilitate la 

bac. 
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Elaborarea unei tematici 

orientative şi a unei bibliografii 

generale pentru examenul de 

atestat la disciplinele teologice; 

Organizarea şi desfăşurarea 

examenelor de atestat 

-catedra  

Om si 

societate 

-15 

ianuarie  

 

-mai  

-

metodologia; 

-bibliografie 

specifică 

-lucrările de 

atestat 

100% dintre elevii 

înscrisi la 

examenul de 

atestat sa 

promoveze 

 

B5. Asigurarea accesului diversificat la informaţie şi valorificarea creativă a acesteia 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Întreţinerea şi dezvoltarea 

reţelei de calculatoare precum 

şi extinderea racordării la 

internet 

 

 

 

-seful catedrei 

de informatica 

 

 

 

1 nov.  

lunar 

-fond buget 

CL, venituri 

proprii, -

Comitet de 

părinţi 

-funcţionarea  în 

bune condiţii a 

calculatoarelor şi 

internetului; 

Inventarul şcolii 

2/3 dintre elevii 

şcolii să 

folosească 

calculatoarele în 

activitatea 

didactică sau de 

informare la 
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bibliotecă; 

80% dintre 

profesorii    

şcolii să 

folosească 

calculatoarele 

Utilizarea cabinetului 

multimedia în activitatea 

didactică a disciplinelor 

 

-sefii de 

catedre 

-conform 

planificarilor 

-baza 

materiala 

din cabinetul 

multimedia 

-interasistente 

-consemnare in 

dosarul catedrelor 

30% dintre 

profesori sa 

foloseasca 

cabinetul 

multimedia 

Îmbogăţirea fondului de carte 

al bibliotecii şcolii 

Organizarea de activitati la 

Biblioteca Judeteana  în 

scopul motivării elevilor 

pentru lectură 

-profesorii de 

specialitate; 

-bibliotecara; 

-profesorii de 

limba română 

1 dec. -fond 

venituri, 

Comitet de 

părinţi 

-inventarul 

bibliotecii, 

graficul actiunilor 

în colaborare cu 

Biblioteca 

Judeţeană 

80% dintre 

elevii şcolii să 

folosească 

biblioteca drept 

sursă de 

informare 
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Organizarea de acţiuni de 

popularizare a cărţilor 

existente în bibliotecă, de 

expoziţii, de recenzii de carte 

-bibliotecar 

-profesorii de 

limba română 

mai  -fond de 

carte 

-graficul 

activităţilor, 

programe, 

invitaţii 

80% dintre 

elevii şcolii să 

folosească 

biblioteca drept 

sursă de 

informare 

Organizarea sesiunii anuale 

de comunicări ştiinţifice a 

elevilor 

-seful catedrei 

de stiinte 

mai  -bibliografie 

specifică 

-programul 

sesiunii de 

comunicări a 

elevilor 

15% dintre elevi 

să participe cu 

lucrări de 

diverse 

specialităţi la 

sesiunea de 

comunicări 

ştiinţifice 

Editarea revistei şcolare  -comitetul de 

redacţie al 

elevilor; 

iunie  -interviuri; 

-bibliografie 

specifică 

-primul numar al 

revistei scolii 

-continuarea 

tradiţiei şcolii 

de apariţie 
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-profesorul 

coordonator 

anuală a revistei 

-implicarea a ¼ 

din elevii scolii 

în redactarea 

revistei 

 

 

B6. Stimularea şi valorificarea creativităţii elevilor prin participarea la activităţi extracurriculare şi la 

proiecte şcolare atribuindu-se o dimensiune europeană actului educativ. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Organizarea manifestărilor 

pentru sarbătorirea Zilei 

Şcolii 

-dir. adj 

-responsabil cu 

proiectele 

educative 

6 decembrie -fond 

Comitet de 

parinţi 

-participarea la 

manifestările 

prilejuite de Ziua 

Şcolii 

2/3 dintre elevii şi 

profesorii şcolii să 

se implice in 

manifestări 

Organizarea programelor 

educative în şcoală, în 

-responsabil cu 

proiectele 

-conform 

planificărilor 

-materiale 

auxiliare 

-interasistente, 

program de 

80% dintre elevii 

şi profesorii şcolii 
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conformitate cu planul 

activităţilor educative,anexat 

Planului Managerial, pe anul 

şcolar in curs 

educative specifice activitate, invitaţii să se implice in  

activităţi educative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Organizarea de activităţi de 

asistenţă psiho-pedagogică şi 

de consiliere şcolară şi 

profesională 

-psihologul -conform 

graficului 

-materiale 

specifice 

-planificarea 

activitatilor, orarul 

de funcţionare al 

cabinetului de 

asistenţă 

psihopedagogică 

100% dintre elevii 

şcolii să 

beneficieze în 

şcoală de 

consiliere psiho-

pedagogică şi de 

orientare şcolară 

Participarea la toate 

competiţiile sportive în 

conformitate cu calendarul 

Asociaţiei sportive 

-catedra de 

sport 

-conform 

calendarului 

-materiale 

sportive 

-rezultatele 

competiţiilor 

sportive 

50% dintre elevii 

şcolii să fie 

implicaţi în 

activităţi sportive 

Organizarea de excursii 

tematice, vizionări de 

-profesorii de 

geografie 

-conform 

planificării 

 -expoziţii de 

fotografie 

100% dintre clase 

să aibă cuprinse in 
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spectacole, expoziţii etc. -responsabil cu 

proiectele 

educative 

planul de activitate 

astfel de 

manifestări 

 

 

RESURSE UMANE 

 

C1. . Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a procesului instructiv educativ ,a calităţii procesului 

educaţional, print-o politică de încadrare şi de şcolarizare eficientă . 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Gestionarea mişcării 

de personal. 

Încadrarea posturilor 

şi catedrelor vacante 

cu profesori 

-director 15 sept. -personalul didactic 

al şcolii; 

-personal didactic 

repertizat ISJ 

-planul de 

încadrare 

al şcolii pe 

anul 

şcolar in 

100%dintre posturi 

încadrate cu personal 

didactic calificat, 

competent 
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titulari/suplinitori curs 

Gestionarea mişcării 

de personal. 

Întocmirea 

proiectului planului 

de încadrare pentru 

anul şcolar urmator 

-director 

-şefii de 

catedre 

-febr.  metodologii; planuri 

cadru ;personalul 

didactic al şcolii 

-proiectul 

planului 

de 

încadrare 

pe anul 

şcolar 

urmator 

100%dintre posturi 

încadrate cu personal 

didactic calificat, 

competent 

Întocmirea planului 

de şcolarizare pentru 

anul şcolar urmator. 

 

-Cons. De 

Administr. 

 

-noiembrie  

 

-oferta educaţională 

aşcolii 

-planul de 

şcolarizare 

pe anul 

şcolar 

urmator 

-realizarea planului de 

şcolarizare propus 

Probe de aptitudini 

pentru clasa a IX a 

 

 

-catedra 

Om si 

societate 

1-9 mai,  

 

 

 

-programa  -listele cu 

rezultatele 

testelor 

 

-realizarea planului de 

şcolarizare propus 
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Înscrieri pentru clasa 

a V a 

iunie  -lista cu 

elevii 

inscrisi 

 

C2. Preocuparea cadrelor didactice pentru ridicarea nivelului de pregatire profesională prin cursuri de 

formare continuă, perfecţionare prin obţinere de grade didactice,doctorate etc. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Monitorizarea 

activităţii cadrelor 

didactice,a evoluţiei 

profesionale prin 

asistenţe şi 

interasistenţe 

-director 

-dir. adj 

-sef de 

catedra  

-conform graficului de 

asistenţe 

-metodologia in 

vigoare 

-fişe de 

asistenţe 

100% dintre profesorii 

şcolii vor fi asistaţi la 

ore 

Identificarea 

cursurilor de formare 

oferite de CCD sau 

- 

responsabi

lul cu 

15 nov. -internet, ISJ, CCD -lista cu 

oferta de 

cursuri 

1/3 dintre profesorii 

şcolii să se înscrie într-

o formă de 
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alţi formatori 

acreditaţi MEdC care 

să răspundă nevoilor 

de perfecţionare din 

şcoală 

formarea  afişată în 

sala 

profesoral

ă 

-lista cu 

profesorii 

înscrişi la 

cursuri 

perfecţionare 

Participarea cadrelor 

didactice la 

programe de 

formare, la proiecte 

educaţionale în 

scopul dobândirii de 

noi competenţe şi a 

perfecţionării în 

funcţie de 

-profesorii -conform graficelor -resurse externe -certificate 

sau 

adeverinţe 

de 

participare 

la cursuri 

90% dintre profesorii 

înscrişi să finalizeze 

cursurile 
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necesităţile fiecăruia 

Participarea cadrelor 

didactice la 

programe de formare 

continua Comenius 

2.2 C 

-profesorii martie documentare pe 

internet 

oferte ISJ 

-

document

ele de 

aplicatie 

depuse la 

conducere

a scolii 

40% dintre profesorii 

inscrisi sa depuna 

aplicatia de proiect 

Pregătirea 

inspecţiilor speciale 

şi a examenelor de 

susţinere a gradelor 

didactice 

-profesorii -conform graficelor ISJ, 

UBB 

-resurse interne -

interasiste

nţe; 

-

adeverinte 

ce atestă 

obţinerea 

gradelor 

didactice 

100% dintre profesorii 

înscrişi să obţină cu 

succes gradele 

didactice 
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Organizarea de 

activităţi  în  

comisiile metodice în 

vederea consilierii 

profesorilor 

debutanţi pe 

probleme de 

metodică sau de 

specialitate 

-şefii de 

catedră 

-lunar -lecţii deschise, 

referate, ghid 

metodologic 

-

interasiste

nţe 

-toţi profesorii 

debutanţi să aibă 

documentele 

corespunzătoare şi să 

aplice la clasă 

competenţele 

dobândite în aceste 

activităţi 

 

C3. Preocuparea pentru o bună organizare a activităţii şcolare în vederea menţinerii la cursuri a tuturor 

elevilor şi asigurării unui climat propice dezvoltării fiecăruia după posibilităţi 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Identificarea elevilor cu nevoi speciale şi 

sprijinirea lor în scopul asigurării şanselor 

egale în educaţie 

-diriginţii 

-psihologul 

-conform 

planificării 

-fişe, 

material 

specific 

-prezentarea listei 

cu elevii problemă 

şi a planificării 

90% dintre elevii 

identificaţi cu 

probleme să 
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activităţilor de 

recuperare 

promoveze sau să 

se integreze 

Organizarea de activităţi în cadrul orelor de 

consiliere şi de dirigenţie menite să asigure o 

bună cunoaştere şi aplicare a regulamentelor 

şcolare 

-diriginţii 15 oct.  regulament

e, material 

bibliografi

c 

-interasistenţe, 

procese verbale 

90% dintre elevi 

să cunoască şi să 

respecte 

regulamentele 

şcolare 

Încurajarea dezvoltării personale a elevilor 

prin abordarea unor teme adecvate în cadrul 

orelor de dirigenţie 

-diriginţii -conform 

planificăril

or  

-materiale 

bibliografi

ce 

specifice 

-interasistenţe -diminuarea 

eşecului şcolar 

Monitorizarea frecventării cursurilor de către 

elevi(monitorizarea absenţelor) 

-diriginţii 

comisia de 

disciplină 

săptămânal -catalog, 

dialog cu 

părinţii şi 

cu medicul 

şcolii 

-operarea 

absenţelor în 

catalog  

-diminuarea cu 

25% a absenţelor 

pentru fiecare 

clasă 

Organizarea competiţiei între clase “ Cei mai -dirigintii 1 nov. -15 -resurse -monitorizarea -diminuarea cu 
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buni înving”  -responsabilul cu 

activitati 

educative 

 

iunie  interne periodică a 

absenţelor, situaţiei 

la învăţătură şi a 

disciplinei 

25% a absentelor 

pentru fiecare 

clasă 

-creşterea mediei 

clasei cu 10% 

-creşterea gradului 

de disciplină 
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RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

D1. Identificarea şi procurarea de surse de finanţare-gestionarea lor eficientă în vederea îmbunătăţirii bazei 

materiale, a ambientului şcolar precum şi achiziţionarea de material didactic modern 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Realizarea demersului 

financiar contabil catre 

Primăria Satu Mare şi CL în 

vederea obţinerii fondurilor 

bugetare pentru salarii, 

reparaţii, investiţii 

achiziţionare de obiecte de 

inventar 

-contabil şef 15 oct.  documentele 

contabile 

-informare în 

Consiliul de 

Administraţie 

-gestionarea 

corectă şi 

eficientă a 

fondurilor 

bugetare 

Procurarea de fonduri la 

bugetul veniturilor proprii prin 

închirieri de spaţii pentru 

-contabil şef 

-directori 

1 oct.  -contracte 

de închiriere 

-oferte 

-informare în 

Consiliul de 

Administraţie 

-colectare de 

fonduri la 

bugetul 
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activităţi de învăţământ 

Bibliotecii Judetene 

 

-acte 

adiţionale 

veniturilor 

proprii şi 

gestionarea lor 

eficientă 

Realizarea aplicaţiei pentru 

obţinerea finanţării in vederea 

construirii salii de sport 

-profesorii 

coordonatori 

de proiect 

1 febr.  -internet 

-formular de 

aplicaţie 

-formularul de 

aplicaţie 

completat 

-aprobarea 

proiectului şi 

acordarea a cel 

puţin 80% din 

grantul solicitat 

Atragere de fonduri prin 

sponsorizare pentru 

construirea bisericii 

-directorii febr.  sponsorizări -acte financiar-

contabile 

justificative 

Atrgerea de 

minim 25% din 

fondurile 

necesare 

construirii 

bisericii 
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D2. Preocuparea pentru de dezvoltarea şi întreţinerea bazei materiale,îmbunătăţirea fondului de material 

didactic, a fondului de carte al bibliotecii precum pentru buna desfăşurare a activităţii în şcoală 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Achiziţionare de material 

didactic nou, modern pentru 

toate disciplinele în funcţie de 

necesarul prezentat de şefii de 

catedră 

-şefii de 

catedră 

20 dec  -buget venituri 

proprii, CL, 

subventia statului 

italian 

-inventarul 

şcolii 

80% dintre lecţii la 

diferite materii să 

utilizeze materialul nou 

Achiziţionarea de carte în 

vederea imbogăţirii fondului 

bibliotecii şcolii- diverse 

specialităţi în funcţie de 

necesarul prezentat de 

profesori 

-profesorii de 

diverse 

specialităti 

-bibliotecar 

20 dec.  -buget venituri 

proprii, CL 

-inventarul 

bibliotacii 

80% dintre cărţile 

solicitate să existe în 

fondul bibliotecii 

Achiziţionarea unor -dir. adj 15 oct. -buget CL, venituri -inventarul 60% dintre elevii şcolii, 
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calculatoare şi imprimante  

care să intre în dotarea 

laboratorului de informatica,  a 

bibliotecii, a secretariatului , a 

direcţiunii şi a cabinetului 

medical 

proprii, fondul 

Comitetului de 

părinţi 

şcolii 80% dintre profesorii 

şcolii să aibă acces la 

calculatoarele din 

bibliotecă 

 -activitatea de 

secretariat să se 

desfăşoare în bune 

condiţii 

Achiziţionarea unui 

fotocopiator  performant 

pentru dotarea bibliotecii spre 

folosinţa cadrelor didactice  

-dir. adj 10 oct.  -fonduri proprii si 

sprijin din partea 

CL 

-inventarul 

şcolii 

25% dintre profesori să 

folosească 

fotocopiatorul pentru 

activitatea didactică 

Achizitionarea si instalarea 

unui sistem de securitate 

pentru  accesul in institutie   

directorii Ian. Fondul comitetului 

cetatenesc de 

parinti 

-oferta 

companiilor 

de 

securitate si 

licitatie 

-monitorizarea in 

proportie de 100% a 

persoanelor care au 

acces in scoala 
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Achiziţionarea unui aparat foto 

digital 

-dir. adj 15 dec. -buget venituri 

proprii 

-inventarul 

şcolii 

-80% dintre excursiile 

organizate  şi 90% dintre 

manifestările educative 

din şcoală să fie redate 

fotografic prin expoziţii 

sau albume  

Procurarea unui program 

pentru bibliotecă în vederea 

informatizării datelor 

-directorii 

bibliotecar 

iunie  -buget-venituri 

proprii 

-

organizarea 

bazei de 

date 

-accesarea rapida a bazei 

de date 

Urmarirea permanentă a 

condiţiilor igienico-sanitare, 

întreţinerea curăţeniei 

-toţi angajaţii 

şcolii 

iunie  -buget CL -inspecţii 

periodice 

-asigurarea unui ambient 

corespunzător 

desfăşurării activităţilor 

educative 
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D3. Stimularea prin recompense a elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură şi în activităţile 

extracurriculare 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Acordarea Premiilor „N. 

Steinhardt” elevilor meritosi si 

cu rezultate la diverse 

concursuri scolare 

Consiliul de 

Administraţie 

decembrie -buget-venituri 

proprii 

-festivitatea 

de premiere în 

cadrul Zilei 

Şcolii 

 

Organizarea unei excursii 

pentru elevii cu rezultate 

deosebite la concursuri şi 

olimpiade şcolare 

-directorii mai  -buget-venituri 

proprii 

-efectuarea 

excursiei 

-stimularea 

elevilor pentru 

participarea la 

concursuri 
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E.RELAŢII DE PARTENERIAT ŞI COMUNITARE 

 

E1. Promovarea unei politici care să sporească interesul părinţilor pentru şcoală şi să consolideze 

parteneriatul şcoală-familie 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Antrenarea părinţilor în viaţa 

şi problemele şcolii prin 

participarea la şedinţele cu 

părinţii pe clasă, la 

activităţile educative 

desfăşurate la nivelul 

claselor sau la nivelul 

şcolii(serbări, excursii, 

proiecte educative) 

-diriginţii -conform 

graficului 

şedinţelor, 

conform 

graficului 

activităţilor 

educative 

-resurse interne 

-discuţii 

-procese 

verbale de 

şedinţe 

80% dintre 

părinţi să 

contacteze 

periodic şcoala, 

să participe la 

activităţile cu 

părinţii ale 

acesteia 

Desfăşurarea unor lectorate -psihologul -conform -metodologii -procese 2/3 dintre 
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cu părinţii pe teme de larg 

interes (Orientare şcolară şi 

profesională, relaţia 

profesor-elev, adolescenţa) 

scolar graficului -regulamente, 

referate 

verbale 

-materialele 

prezentate 

părinţi să 

participe la 

aceste activităţi 

Semnarea acordului cadru de 

parteneriat pentru educaţie 

între părinţi şi şcoală în 

vederea implicării familiei în 

dezvoltarea şcolii şi a 

programului educaţional al 

acesteia 

director 1 nov.  -acordul scris -semnarea 

acordului 

95% dintre 

părinţi să 

semneze acrdul 

de parteneriat 

Identificarea stărilor 

conflictuale în relaţia elev-

profesor, elev-părinţi şi 

solicitarea sprijinului 

specializat al psihologului 

şcolar 

-psihologul 

scolar 

-diriginţii 

-după 

necesitate 

-resurse 

specifice 

cabinetului de 

psiho-

pedagogie şi 

orientare 

-raportul 

psihologului 

şcolar 

-rezolvarea 

situaţiilor 

conflictuale în 

proporţie de 

80% 
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şcolară 

 

 

E2. Promovarea unor relaţii de colaborare şi realizarea  unor parteneriate cu diferite instituţii şi organizaţii 

în vederea integrării şcolii în spaţiul comunitar 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Colaborarea cu  UBB si 

Facultatea de Teologie prin 

participarea la concursuri sau 

manifestări în cadrul Zilei 

Şcolii sau  alte evenimente 

omagiale 

-

Coordonato

rii de 

programe 

-conform 

calendarului 

activităţilor 

educative 

-resurse interne -lucrările 

elevilor 

70% dintre 

manifestările 

educative să se 

desfăşoare în 

colaborare sau în 

parteneriat cu alte 

institiţiii 

Organizarea de activităţi ce 

implică colaborarea cu 

poliţia, jandarmeria, 

-directorii 

diriginţiii 

 

-conform 

graficului 

activităţilor 

-materiale 

publicitare, 

diverse 

-procese 

verbale, 

documente 

-absenţa 

abandonului 

şcolar 
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pompierii, biserica, ONG-

uri, fundatii din comunitate 

(Proiectul de prevenire si 

combatere a violentei in 

scoala „Porti deschise 

NONviolentei”) 

produse, 

acţiuni 

umanitare 

-diminuarea 

violentei in scoala 

-reducerea  cu 70 

% a delicvenţei 

juvenile 

Colaborarea cu instituţii de 

învăţământ superior în 

vederea integrării 

absolvenţilor în invăţământul 

universitar, politehnic, 

Academia Militară, 

Academia de Poliţie etc. 

-directorii 

-diriginţii 

mai  -afişe, discuţii, 

prezentări, 

pliante, vizite 

-materialul 

documentar 

90% dintre 

absolvenţii cl. a 

XII a să cunoască 

ofertele 

instituţiilor de 

învăţământ 

superior din din 

ţară 

Activităţi în parteneriat cu 

Centrul de Iniţiativă pentru 

Mediu Satu Mare 

Profesorii 

de geografie 

-aprilie  -afişe , 

programe 

-mese rotunde, 

conferinţe, 

acţiuni 

50% dintre elevii 

şcolii să se 

implice în 
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ecologice activităţi de 

protejare a 

mediului 

Colaborarea cu UBB, 

Facultatea de teologie prin 

cuprinderea activităţilor 

ocazionate de Ziua Şcolii  

-directorii 12-19 oct.  -afişe, CD -proiecţie, 

prezentare 

-cunoaşterea de 

către elevi a 

personalităţii 

patronului 

spiritual al şcolii 

  

 

 


