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1.   PREAMBUL 

          Concepţia managerială pentru anul şcolar 2018-2019 are la bază idealul educaţional promovat  de Legea Educatiei Nationale, precum și de documentele 

de politică educaţională elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale. Învăţământul constituie prioritate naţională şi este un serviciu public prin care se urmăreşte 

realizarea idealului educaţional, întemeiat pe valorile umaniste şi ştiinţifice universal recunoscute, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii româneşti; el 

 contribuie, de asemenea,  la promovarea şi păstrarea identităţii naţionale. 

          Conform Legii Educației Nationale “idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii 

umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru 

dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.” 

          Planul managerial al Școlii Gimnaziale Nr.4, Vatra Dornei, pentru anul școlar 2018- 2019, este parte integrantă a strategiei de dezvoltare a învățământului 

românesc și european, în perioada 2015-2020, și este elaborat în concordanță cu Proiectul de Dezvoltare Instituțională (pentru perioada 2016-2020), cu politica 

educațională pe termen lung a școlii noastre. 

          Realizarea unei educații pe principiul dezvoltării durabile nu poate fi susținută decât de un sistem educativ flexibil și performant, bazat pe disponibilitate, 

inovație și cooperare, ca premisă a incluziunii sociale. În acest context, școala noastră urmărește să educe elevul mai ales în spiritul conceptului „a învăța să 

înveți‟ și a valorifica informația, aplicând-o în practică în mod creativ. 

2. CADRUL LEGISLATIV 

Acest plan managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative : 

                                                               ACTE  NORMATIVE CU CARACTER GENERAL ȘI SPECIFIC  

                                                                                  cu modificările și  completările ulterioare  
 

• Legea Nr.1/4.01.2011, LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE; 

• Legea 53/2003 – Codul muncii actualizat 2017; 

• Ordinul nr. 5079/31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar; 

• Ordinul nr. 3382/22.02.2017 privind structura anului școlar 2017-2018; 

• Ordinul nr. 6143/01 11. 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar; 

• Legea calității nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației; 

• Ordinul nr.5530/05,10,2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare; 
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• Ordinul nr. 5547/06.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție  a unităților din învățământul preuniversitar; 

• Ordinul nr.5555/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de 

resurse și asistență educațională; 

• Ordinul nr.5554/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea casei corpului didactic; 

• Ordinul nr. 6141/01.11.2011 privind aprobarea structurii și a Regulamentului de organizare și funcționare a Unității pentru Finanțarea Învățământului 

preuniversitar; 

• Ordinul nr. 3654/29.03.2012 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar, ciclul achizițiilor fundamentale – clasa 

pregătitoare, clasa I și clasa a II-a și a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar, ciclul achizițiilor 

fundamentale – clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a; 

• Ordinul nr. 5379/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 

2017-2018, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 5485/29.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului 

practic în vederea ocupării unei funcții didactice; 

• Ordinul nr. 5564/7.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de 

formare oferite de aceștia; 

• Ordinul nr. 5562/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale 

transferabile; 

• Ordinul nr. 5561/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar; 

• Ordinul nr. 4247/21.06.2010 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național al Elevilor; 

• Ordinul comun al Ministerului Administrației Publice, Ministerului de Interne și Ministerului Educației și Cercetării nr. 4703/34/ 5016/2002 privind 

intensificarea activităților de ordine publică și creșterea siguranței civice în zona unităților de învățământ; 

• Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, 

• H.G. 128/1994 privind măsurile pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților; 

• Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; 

• H.G. 128/1994 privind măsurile pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților; 

• Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de convețuire socială, a ordinii și liniștii publice; 

• 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 și al documentelor școlare gestionate de unitățile de 

învățământ preuniversitar; 
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• Ordinul nr. 5574/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe 

educaționale speciale, integrați în învățământul de masă; 

• Ordinul 5349/7.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Școala după Școală"; 

• Ordinul nr. 3060/03.02.2014 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 p privind aprobare a Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

• Ordinul nr. 6517/19.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității educației în învățământul preuniversitar; 

• Ordinul nr. 5231/14.09.2015 privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din 

România;  

• Ordinul nr. 3623/11.04.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea activității manageriale desfășurate de directori și directorii adjuncți din 

unitățile de în vățământ preuniversitar; 

• Ordinul nr. 3247/14.02.2018 privind Calendarul și Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019; 

• Ordinul nr. 4371/13.07.2017 privind aprobarea Managementul Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) pentru activitățile 

din unitățile de învățământ preuniversitar; 

• Ordinul  nr. 4787/30.08.2018 privind Calendarul de administrare a evaluării naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, în anul școlar 2018-

2019;  

• Organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii claselor a VIII-a, în anul școlar 2018-2019;  

• Ordinul nr. 4829/30.08.2018 privind Organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2018-2019; 

• Ordinul nr. 5061/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea omologării utilizării mijloacelor de învățământ în unitățile de 

învățământ preuniversitar; 

• Ordinul nr. 5066/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ 

preuniversitar. 

3. ARGUMENT 

          Societatea contemporană este foarte dinamică și, în consecință, factorii implicați în activitatea de educație trebuie să se adapteze rapid la schimbări, să le 

gestioneze responsabil prin proiectarea activității din școală, atât pe termen scurt – prin planuri operaționale – cât și pe termen lung, prin PDI.  

          Din perspectiva dezvoltării durabile, a globalizării educației, a integrării acesteia cu cercetarea și inovarea, Școala Gimnazială Nr.4, Vatra Dornei, 

respectiv cadrele didactice și beneficiarii direcți ai sistemului de învățământ, elevii, promovează politicile publice destinate implimentării  unei noi viziuni 
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asupra educației, formării, cercetării și dezvoltării, având ca dimensiuni principale îmbunătățirea calității și a eficacității sistemului de educație și formare 

profesională, facilitarea accesului universal la educația din spațiul european. 

          În anul școlar 2018-2019, școala noastră funcționează cu un număr de 423 elevi, coordonați de un colectiv de 10 învățători și profesori pentru 

învățământul primar și de 18 profesori (16 titulari și 2 suplinitori calificați), 4 personal didactic auxiliar și 4 personal nedidactic. 

4. ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI 

  Local de școală nou și modern; 

  Conducere managerială cu deschidere spre reformă, calitate, performanţă; 

  Profesori / învățători bine pregătiți, cunoscuți, dedicați profesiei; 

  Bază materială permanent înnoită, completată; 

  Modernizarea bazei sportive a şcolii, prin amenajarea unui teren cu gazon sintetic; 

  Poziționarea școlii în zona centrală a orașului; 

  Colaborare foarte bună cu Asociația de părinți Împreună pentru o școală modernă;  

  Derularea unor proiecte / parteneriate internaționale; 

  Ofertă extracurriculară diversificată.  

PUNCTE SLABE 

  Nevalorificarea experienței dobândite prin formare; 

  Deși în procent mic, existența abandonului școlar; 

  Efective mari de elevi la unele clase; 

  Cadre didactice cu normă didactică la mai multe școli; 

  Dezinteresul unor familii pentru educația copiilor ; 

  Elevi cu părinți plecați la muncă în străinătate; 

  Elevi transferați la începutul acestui an școlar la școli, în alte țări. 
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OPORTUNITĂȚI 

  Oferte de formare continuă ale CCD, IȘJ etc.; 

  Colaborare foarte bună cu IȘJ și CCD ; 

  Oferte de proiecte internaționale; 

  Participare directă la programe de formare managerială prin CCD; 

  Programe de parteneriat educațional cu comunitatea locală, la nivel național și internațional; 

  Colaborare eficientă cu instituțiile administrației publice; 

  Atragerea de resurse extrabugetare; 

  Existența site-ului școlii și a paginii facebook. 

AMENINȚĂRI 

  Mediul social defavorizant (familii dezorganizate); 

  Management educațional deficitar, uneori incoerent, la nivel național; 

  Sporirea factorilor cu impact negativ asupra tinerilor de vârstă școlară; 

  Bugetul redus al Consiliului Local; 

  Necorelarea unor programe la discipline din aceeași arie curriculară. 

5. VIZIUNEA ȘCOLII  

Suntem o şcoală deschisă, pentru comunitate! 

Împreună construim, învăţăm, inovăm, păstrăm tradiţia! 

Elevii noştri au şanse egale de formare şi pregătire pentru viaţă şi pentru integrarea în societatea viitorului! 

 

Școala Gimnazială Nr.4, Vatra Dornei – mediul democratic și creativ de dezvoltare pentru toți și pentru fiecare.  

Viziunea dinamică, științifică, pragmatică a școlii noastre s-a centrat, raportându-se la cele patru domenii: 

CURRICULUM 

  Obținerea unor rezultate competitive asigurând calitatea procesului instructiv-educativ; 
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  Stimularea performanțelor individuale ale elevilor, dezvoltarea personalității acestora, stimularea motivației învățării, asimilarea tehnicilor de muncă 

intelectuală; 

  Educația în sprijinul valorii societății noastre. 

RESURSE UMANE 

  Școala trebuie să ofere elevului atât cunoștințele necesare trecerii într-o treaptă superioară a învățământului, cât și un cadru propice dezvoltării 

personalității lui ca viitor cetățean, capabil să facă față cerințelor contemporane; 

  Stimularea cadrelor didactice în vederea perfecționării și a implicării lor în actul decizional, a responsabilizării acestora. 

          RESURSE MATERIAL-FINANCIARE 

  Continuarea informatizării prin extinderea rețelei de calculatoare; 

  Modernizarea și amenajarea bazei sportive; 

  Dotarea sălilor de clasă şi a laboratoarelor cu material didactic specific. 

 

          RESURSE COMUNITARE 

 Creșterea prestigiului școlii prin colaborarea cu parteneri direct interesați. 
   

6. MISIUNEA ȘCOLII 

    Şcoala noastră oferă tuturor copiilor: 

  un învăţământ de înaltă calitate; 

  un ambient de educaţie la standarde superioare şi o bază materială modernă; 

  un cadru optim de formare a personalităţii, creativităţii şi încrederii în sine; 

  un climat stimulativ de învăţare, care favorizează dezvoltarea aptitudinilor personale; 

  un cadru de descoperire a talentelor, de cultivare şi dezvoltare a acestora pentru obţinerea de performanţe; 

  un mediu în care învăţarea se desfăşoară în deplină siguranţă şi securitate; 

  o temeinică pregătire de cultură generală; 

  o formare corespunzătoare a competenţelor şi a calităţilor fizice, morale şi intelectuale; 

  un colectiv de cadre didactice de înalt profesionalism; 

  o ofertă educaţională care anticipează formarea viitorilor cetăţeni; 

  un parteneriat corect şi eficient cu autorităţile publice locale, agenţi economici, părinţi. 
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7. DEVIZA ŞCOLII: Tradiţie, Calitate, Performanţă 

                               "Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm!" (Seneca) 

8. DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI PRIORITĂȚI 

I. DIRECȚII DE ACȚIUNE  

      În vederea realizării unui învățământ modern și de calitate, în concordanță cu valorile europene, Școala Gimnazială Nr.4 Vatra Dornei își propune 

următoarele direcții de acțiune: 

1.  Asigurarea calității procesului de predare-învățare-evaluare și a serviciilor educaționale în vederea realizării standardelor promovate de Uniunea 

Europeană; 

2.  Promovarea unui învățământ modern, flexibil și diversificat (TC+ CDȘ), raportat la necesitățile și opțiunile elevilor; 

3.  Continua modernizare a bazei didactico-materiale a școlii; 

4.  Adaptarea cadrelor didactice la dinamica sistemului național de educație. 

  II. PRIORITĂȚI STRATEGICE 

1. Asigurarea calității educației și stimularea învățării pe tot parcursul vieții; 

2. Funcționarea eficientă a sistemului de management prin eficientizarea activității comisiilor metodice și a comisiilor funcționale; 

3. Creșterea confortului și a siguranței în școală prin modernizarea bazei didactico-materiale în acord cu standardele demersurilor curriculare; 

4. Promovarea parteneriatelor interinstituționale la nivel local, județean, național și internațional; 

5. Promovarea imaginii și creșterea prestigiului școlii prin susținerea performanței școlare. 

            În anul școlar 2018-2019 ne propunem să continuăm structurarea activității manageriale cu implicarea cadrelor didactice în proiectare, astfel încât 

responsabilii de comisii să propună activități care se subsumează obiectivelor strategice din acest an, activități incluse în planul managerial. Se va materializa / 

concretiza, în acest fel, intenția ca întreg personalul didactic și didactic auxiliar să-și valorifice creativitatea și, în acelați timp, să se responsabilizeze, realizând 

activități specifice propuse, adaptate domeniului căruia îi aparțin. 
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DIRECȚII DE ACȚIUNE PENTRU PRIORITĂȚILE STRATEGICE 

ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

PRIORITATE STRATEGICĂ 1: Asigurarea calității educației și stimularea învățării pe tot parcursul vieții 

OPȚIUNI STRATEGICE RESURSE STRATEGICE DIRECȚII DE ACȚIUNE REZULTATE 

1. Stimularea activității de 

cercetare a cadrelor didactice; 

2. Realizarea unui proces de 

învățare activ, antrenant și atractiv 

pentru elevi; 

3. Valoroficarea experiențelor 

pozitive prin interasistențe la orele 

de curs și cele educative, schimburi 

de experiență cu accent pe predarea 

interactivă; 

4. Dotarea cu mijloace de 

învățământ și auxiliare curriculare 

aprobate de MEN, extinderea 

fondului de carte al bibliotecii, 

dotarea cu tehnologie modernă 

- Posibilități de formare prin 

programe de formare continuă; 

- Mijloace didactice moderne; 

- Laboratoare și cabinete moderne, 

bine dotate; 

- Cadre didactice foarte bine 

pregătite din punct de vedere 

științific și metodic 

- Valorificarea în practică a 

competențelor de predare a 

cadrelor didactice, centrate pe 

dezvoltarea de competențe-cheie, 

dobândite în urma programelor de 

formare continuă; 

- Pregătirea cadrelor didactice 

pentru descentralizarea 

curriculumului, în vederea 

realizării unor planuri de învățare 

individuală pentru fiecare elev, 

bazate pe dezvoltarea de 

competențe, prin activități de 

aprofundare, diferențiere etc.; 

- CDȘ variat, diversificat; 

- Realizarea evaluării inițiale și 

finale și valorificarea rezultatelor 

acestora; 

- Prelucrarea metodologiilor și a 

programelor pentru evaluările 

- Proces educațional de calitate și 

eficient, centrat pe competențe și 

pe nevoile educaționale reale ale 

elevilor; 

- Oferta educațională diversificată, 

atractivă și relevantă; 

- Performanță, rezultate foarte bune 

la învățătură, examene, concursuri 

școlare; 

- Procent de promovabilitate foarte 

bun la EN; 

- Toți absolvenții înscriși la licee și 

școli profesionale 
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naționale (EN-II, IV, VI) ; 

- Utilizarea, în lecții, a metodelor 

didactice moderne și generalizarea 

mijloacelor TIC la toate 

disciplinele 

PRIORITATE STRATEGICĂ 2: Funcționarea eficientă a sistemului de management prin eficientizarea activității comisiilor metodice și a 

comisiilor funcționale 

OPȚIUNI STRATEGICE RESURSE STRATEGICE DIRECȚII DE ACȚIUNE REZULTATE 

1. Construirea și aplicarea unui 

management inovator, care să 

presupună manifestarea unui 

comportament organizațional activ 

și creativ, prin mobilizarea și 

utilizarea eficientă a resurselor 

organizaționale; 

2. Exprimarea, la nivel 

organizațional, de noi competențe 

și atitudini, ce constau în 

promovarea creativității și a 

inițiativei, a spiritului de echipă și 

a modelelor competitive; 

3. Crearea și dezvoltarea unui 

climat de încredere, condiție 

esențială pentru eficientizarea 

muncii în echipă 

- Colaborare eficientă și bazată pe 

parteneriat; 

- Cadre didactice care dovedesc 

potențial și disponibilitate 

 

- Proiectarea documentelor 

manageriale plecând de la analiza 

de nevoi și valorificând resursele 

existente; 

- Implementarea reformei 

manageriale în toate domeniile, pe 

baza valorilor promovate de școală, 

a unui sistem flexibil de circulație a 

informației și a unei mari 

deschideri spre colaborarea cu 

partenerii educaționali; 

- Repartizarea de sarcini și 

responsabilități echilibrate, 

delegarea de atribuții, constituirea 

echipelor de lucru, motivarea 

personalului ; 

- Delegarea responsabilităților în 

- Documente manageriale corect 

întocmite; 

- Noi parteneriate educaţionale; 

- Exemple de bună practică; 

- Rezultate bune şi foarte bune ale 

elevilor 
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cadrul echipei manageriale avându-

se în vedere criteriile de 

competență profesională și 

managerială, precum și principiul 

lucrului în echipă 

PRIORITATE STRATEGICĂ 3: Creșterea confortului și a siguranței în școală prin modernizarea bazei didactico-materiale în acord cu 

standardele demersurilor curriculare 

OPȚIUNI STRATEGICE RESURSE STRATEGICE DIRECȚII DE ACȚIUNE REZULTATE 

1. Dotarea sălilor de clasă, a 

laboratoarelor cu mobilier 

corespunzător și aparatură audio-

video; 

2. Sporirea siguranței elevilor prin 

eficientizarea activității 

personalului de pază și a accesului 

în unitate; 

Continua îmbunătățire a bazei 

materiale existente; 

- Resurse umane specializate; 

- Dotare materială și tehnologică de 

foarte bună calitate; 

- Colaborare eficientă și bazată pe 

parteneriat cu autoritățile publice 

locale; 

 

- Inventarierea tuturor dotărilor 

existente la nivelul unității școlare; 

- Stabilirea tuturor lucrărilor 

necesare modernizării sălii de 

sport și a vestiarelor; 

- Actualizarea procedurii privind 

accesul în școală a persoanelor din 

exteriorul instituției noastre 

școlare; 

- Stabilirea fondurilor necesare și a 

surselor de finanțare (bugetare și 

extrabugetare); 

- Accesarea fondurilor, aplicarea la 

proiecte 

- Parteneriate educaționale cu 

instituții și firme specializate; 

- Climat de siguranță și confort în 

unitatea școlară; 

- Dotarea cu calculatoare și 

videoproiectoare; 

- Mobilier școlar adecvat; 

- Implicarea Consiliului 

Reprezentativ al părinților în 

identificarea de noi surse de 

finanțare 
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PRIORITATE STRATEGICĂ 4 : Promovarea parteneriatelor interinstituționale la nivel local, județean, național și internațional 

OPȚIUNI STRATEGICE RESURSE STRATEGICE DIRECȚII DE ACȚIUNE REZULTATE 

1. Realizarea de parteneriate 

educaționale interinstituționale; 

2. Participarea elevilor școlii, în 

număr mare, la aceste parteneriate 

de nivel local, județean, național și 

internațional; 

3. Dezvoltarea competențelor 

lingvistice ale elevilor școlii 

- Resurse umane foarte bine 

formate din punct de vedere 

profesional, având competențe în 

domeniu; 

- Participarea numeroasă și 

implicarea elevilor școlii în 

derularea parteneriatelor; 

- Rezultate bune și foarte bune ale 

elevilor participanți 

- Întocmirea documentației 

specifice și respectarea 

procedurilor; 

- Realizarea unor activități 

specifice în cadrul parteneriatelor; 

- Realizarea de schimburi de 

experiență, vizite, activități comune 

- Schimburi culturale între școli – 

la nivel local, județean, național și 

internațional; 

- Valorificarea experiențelor 

dobândite de elevi, în cadrul orelor 

educative și de specialitate și a 

revistei școlii; 

- Exemple de bune practici 

PRIORITATE STRATEGICĂ 5 : Promovarea imaginii și creșterea prestigiului școlii prin susținerea performanței școlare 

OPȚIUNI STRATEGICE RESURSE STRATEGICE DIRECȚII DE ACȚIUNE REZULTATE 

1. Strategii eficiente de marketing 

educațional; 

2. Obținerea de rezultate bune și 

foarte bune de către elevii școlii la 

examenele naționale; 

3. Rezultate bune și foarte bune la 

competiții școlare – olimpiade și 

concursuri la nivel județean și 

național 

- Cadre didactice implicate; 

- Parteneriat școală-familie; 

- Cadre didactice dedicate 

profesiei, de un înalt 

profesionalism; 

- Participări pe baza selecției 

riguroase, la olimpiade și 

concursuri școlare; 

- Organizarea zilei festive a școlii: 

Ziua Performanței Școlare; 

- Identificarea și atragerea de 

sponsorizări pentru recompensarea 

elevilor și a cadrelor didactice cu 

rezultate deosebite; 

- Evidențierea în careu, a elevilor 

cu rezultate foarte bune; 

- Popularizarea exemplelor de bună 

- Articole în revista școlii; 

- Premierea elevilor performanți; 

- Site-ul și pagina facebook a 

școlii; 

- Rezultate bune și foarte bune la 

EN; 

- Diplome și medalii care confirmă 

prestația elevilor 
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- Revista școlii; 

- Pliantul școlii; 

- Aplicația electronică a școlii, în 

relație cu ARACIP; 

- Site-ul școlii 

www.scoala4vatradornei.ro  și 

pagina facebook a școlii Pro Şcoala 

4 VDornei Public Group | 

Facebook 

 

practică; 

- Actualizarea permanentă a site-

ului școlii, în funcție de activitățile 

realizate și rezultatele obținute; 

- Pregătire suplimentare cu elevii 

capabili de performanță; 

- Derularea activităților Centrului 

de Performanță, ediția a IX-a; 

- Extinderea, la nivel interjudețean, 

a Concursului Performanței Școlare 

și aplicarea pentru CAEN 2019 

 

9. ȚINTELE STRATEGICE 2018-2019 

T1. Creșterea calității educației prin perfecționarea pregătirii metodice și științifice a cadrelor didactice și asigurarea unui management performant; 

T2. Inovarea procesului instructiv-educativ prin integrarea eficientă a noilor tehnologii; 

T3. Asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare desfășurării unui învățământ de calitate; 

T4. Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea de proiecte și parteneriate școlare locale, naționale și internaționale; 

T5. Realizarea educației pentru o dezvoltare durabilă. 

 

OBIECTIVELE GENERALE ALE ȘCOLII GIMNAZIALE Nr.4, VATRA DORNEI 

Anul școlar 2018-2019 

    Ținta I. Creșterea calității educației prin perfecționarea pregătirii metodice și științifice a cadrelor didactice și asigurarea unui management 

performant 

 

http://www.scoala4vatradornei.ro/
https://www.facebook.com/groups/SCoaLA4/permalink/1696140710412274/
https://www.facebook.com/groups/SCoaLA4/permalink/1696140710412274/
https://www.facebook.com/groups/SCoaLA4/permalink/1696140710412274/
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    I.1. Perfecționarea cadrelor didactice în sensul caracterului formativ al învățământului; 

    I.2. Monitorizarea calității activității comisiilor și colectivelor de lucru; 

    I.3. Organizarea și interasistența în vederea schimbului de experiență între membrii comisiei, dinamizarea activității și asigurarea interdisciplinarității; 

    I.4. Implementarea de strategii didactice care să faciliteze formarea de competenţe 

   Ținta II.  Inovarea procesului instructiv-educativ prin integrarea eficientă a noilor tehnologii 

 

    II.1. Utilizarea lecțiilor electronice, incluse în platformele e-learning, în procesul de predare-învățare-evaluare; 

    II.2. Elaborarea și avizarea programelor pentru disciplinele opționale din domeniul TIC; 

    II.3. Crearea unui sistem informatic fiabil și fezabil, care să gestioneze resursele de hard și soft la nivelul unității școlare 
 

 

    Ținta III. Asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare desfășurării unui învățământ de calitate 
 

    III.1. Asigurarea condițiilor corespunzătoare de infrastructură școlară și a bazei didactico-materiale pentru desfășurarea procesului educațional; 

    III.2. Eficientizarea managementului operațional la nivelul unității școlare; 

    III.3. Întocmirea R.O.F. și prelucrarea prevederilor acestuia la nivelul tuturor claselor și al colectivelor de părinți; 

    III.4. Realizarea analizei și diagnozei activității desfășurate în cadrul comisiilor metodice, a activității educative, a activității din cadrul  altor compartimente 

din școală   

 

    Ținta IV. Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea de proiecte și parteneriate școlare locale, naționale și internaționale 
 

     IV.1. Transformarea școlii în centru de resurse educaționale și servicii oferite comunității; 

     IV.2. Implicarea, în activitatea școlii, a partenerilor sociali și asigurarea posibilităților acestora de a influența deciziile școlii; 

     IV.3. Asigurarea de parteneriate pe bază de proiecte și contacte cu instituții, asociații, fundații și agenți economici, în scopul realizării obiectivelor unității 

noastre; 

      IV. Implicarea școlii în programe europene. 

      Ținta V. Realizarea educației pentru o dezvoltare durabilă 

 

      V.1. Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă pe tema dezvoltării durabile; 

      V.2. Ridicarea standardului demersului didactic, transformarea învățământului preponderent reproductiv într-un învățământ formativ; 

      V.3. Fundamentarea ofertei educaționale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor și a cerințelor pieței muncii; 
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      V.4. Diseminarea, în comunitatea locală, a rezultatelor obținute în domeniul educației, prezentarea acestora pe site-ul școlii și pe pagina facebook a școlii. 

Obiective specifice, pe domenii funcționale 

 

DOMENIUL 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 

MANAGEMENT 

1. Realizarea unui management dinamic și activ în condițiile asumării descentralizării 

2. Analiza și diagnoza managementului educațional 

3. Elaborarea documentelor manageriale de proiectare 

4. Aplicarea eficientă a instrumentelor de asigurare a calității 

5. Îmbunătățirea activității compartimentelor funcționale 

6. Crearea condițiilor optime de studiu pentru elevii școlii 

 

 

CURRICULUM 

1. Asigurarea calității procesului de predare-învățare-evaluare și a serviciilor educaționale în vederea realizării standardelor 

promovate la nivel european 

2. Extinderea procesului de informatizare a școlii 

3. Stabilirea de  măsuri remediale stabilite în urma aplicării evaluărilor inițiale, pentru optimizarea învățării 

4. Creșterea performanței școlare a elevilor 

5. Parcurgerea integrală a materiei în conformitate cu cerințele programelor școlare 

6. Pregătirea Examenului de Evaluare Națională la clasele a VIII-a și a EN de la clasele a VI-a, a IV-a și  a II-a (conform 

metodologiei în vigoare) 

7. Promovarea activităților instructiv-educative bazate pe metode activ-participative, pe demersuri educaționale inter- și 

transdisciplinare, pe competențe-cheie 

 

 

RESURSE UMANE ȘI 

MATERIALE 

1. Participarea cadrelor didactice  la formarea continuă  în vederea  aplicării corespunzătoare a noilor cerințe ale sistemului și 

procesului de învățământ 

2. Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creșterea calității și eficientizarea activității 

3. Actualizarea bazei didactico-materiale, în acord cu standardele demersurilor curriculare 

4. Asigurarea resurselor financiare de la bugetele centrale și locale 

5. Asigurarea transparenței execuției bugetare 
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6. Suplimentarea resurselor financiare ale școlii prin venituri proprii și sponsorizări 

7. Valorificarea experienței pozitive în colaborarea cu instituții partenere 

8. Promovarea și încurajarea activităților în echipă 

 

 

RELAȚII 

COMUNITARE 

1. Colaborarea cu autoritățile locale 

2. Promovarea parteneriatului social 

3. Realizarea unor acțiuni de colaborare cu părinții (Asociația de părinți, comitetele de părinți), agenți economici, O.N.G-URI, 

membri ai comunității locale, presă 

4. Promovarea imaginii școlii prin site-ul școlii, pagina facebook, pliantul școlii, acțiuni de marketing educațional 

 

ACTIVITATEA 

EDUCATIVĂ 

ȘCOLARĂ ȘI 

EXTRAȘCOLARĂ 

1. Derularea de proiecte și programe educative 

2. Consiliere și orientare școlară 

3. Asigurarea continuității tradițiilor în școala noastră 

4. Organizarea activităților în cadrul proiectului "Școala Altfel” 

5. Participarea la competițiile cu caracter educativ și sportiv organizate conform calendarului competițional 

6. Eficientizarea măsurilor de educație sanitară, de combatere a fumatului și prevenire a consumului de alcool 

7. Participarea colectivelor școlare la activități turistice, sportive, cu cartacter cultural-artistic sau distractiv 

8. Participarea / Implicarea elevilor şcolii în activităţi desfăşurate în cadrul unor parteneriate educative, la nivel județean, 

naţional şi internaţional 

 

Director,  

Prof. Voivod Ancu
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