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VIZIUNE, MISIUNE, VALORI




Liceul Tehnologic ”Costache Conachi”,
 o școală care pregătește elevul de azi, pentru specialistul de mâine!




Viziune
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Pasiunile, aspirațiile și interesele elevilor sunt prioritatea școlii noastre.




Misiune
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Misiunea școlii noastre o reprezintă formarea unui absolvent de liceu responsabil, autonom, cu capacitate de decizie în privinţa carierei, adaptabil la schimbare şi capabil de integrare în comunitate, deplin conştient de propria valoare şi competitiv pe piaţa muncii locală şi europeană.



Valori
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	 - punem interesele celorlalți înaintea intereselor noastre.
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	- utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii obiectivelor.
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	 - calitatea serviciilor oferite, transparența activităților, tendința continuă spre

                          perfecționare prin instruire continuă.
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	 - fiecare este responsabil de ceea ce face și spune și este conștient că asumarea  

               unor sarcini presupune îndeplinirea lor în timp util.. 





FUNDAMENTARE
	
	Prezentul document prezintă proiectarea activităţii în Liceul Tehnologic “Costache Conachi” din Pechea, judeţul Galaţi pentru anul şcolar 2020 - 2021.
	Proiectarea activităţii instituţiei este fundamentată pe :
	actele normative în vigoare

diagnoza mediului intern şi extern
analiza nevoilor educaţionale
politicile şi strategiile stabilite de M.E.C.

POLITICA EDUCAŢIONALĂ

În prezent, învăţământul preuniversitar românesc este reglementat prin următoarele acte normative:
	Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Ordonanţa de Urgenţă NR. 117/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului
Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.C. nr. 5.447/31.08.2020;
	Statutul elevului aprobat prin O.M.E.N.C.S nr.4742/10.08.2016;
O.M.E.C. nr. 5132 /10.09.2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;
O.M.Ed.C nr. 1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei MECT privind reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
Regulamentul privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C nr. 3502/3.03.2005;
Ordonanta de urgenta nr. 49/2014, priviind instituirea unor măsuri în domeniul educației pentru modificarea unor acte normative;
O.M.E.N. nr. 4619/2014 pemtru aprobarea metodologiei cadru de funcționare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;
O.M. nr. 3160/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;
	Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Naționale;
 	În urma descentralizării administraţiei publice, comunitatea locală şi-a asumat rolul de principal sprijin financiar al unităţilor de învăţământ, răspunzând, în limita posibilităţilor, solicitărilor şcolii, fiind deschisă unui dialog constructiv.
Politica educaţională la nivel naţional se bazează pe următoarele principii: al descentralizării, descongestionării, eficienţei, egalizării şanselor, compatibilizării cu standardele internaţionale.


I.  DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN


	Liceul Tehnologic “Costache Conachi” Pechea are următoarele forme de învăţământ:
	Primar

	Gimnazial

Liceal zi
	Liceal seral
	Profesional
Frecvenţă redusă





I. 1. DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU ANUL ŞCOLAR ÎN CURS


	 Conceperea şi implementarea unui sistem educaţional care să corespundă standardelor de calitate.
	 Realizarea unui management educaţional al cărui scop să fie educaţia centrată pe elev.

 Reducerea absenteismului şcolar.
	 Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare personală a elevilor ţinând cont de perspectiva socio-economică şi de relaţia cu comunitatea.
	 Asigurarea mijloacelor umane, materiale şi didactice necesare formării personalităţii elevilor (educaţie complementară, consiliere şi orientare şcolară şi profesională).

Adaptări ale curriculum-ului în dezvoltare locală realizate în parteneriat cu operatorii economici.
Dezvoltarea parteneriatului cu operatorii economici pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare a instruirii practice.
 Asigurarea mijloacelor umane, materiale şi didactice necesare susţinerii elevilor capabili de performanţă
	 Asigurarea resurselor şi optimizarea utilizării lor.
	 Stabilirea unor parteneriate comunitare la standarde europene.










I.2.  ANALIZA P.E.S.T.E ( politic, economic, social, tehnologic şi ecologic)

I.2.1.  Politic

Liceul tehnologic „Costache Conachi” Pechea funcţionează în baza dispoziţiilor normelor juridice în vigoare:
	LEGEA EDUCATIEI NATIONALE nr.1/ 2011 cu modificările ulterioare;
	OMEC 5.447/31.08.2020 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
	OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;
	Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 şi Legea 29/2010 de modificare a Legii 35/2007;
	ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii;
	ORDIN nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor;
	ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învătământ preuniversitar;
	ORDIN nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar ORDIN nr. 5553;
	Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;
	ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ;
	ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar;
	ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul de acumulare,recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile;
	ORDIN nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
	ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic si didactic auxiliar, cu modificările ulterioare;
	ORDIN M.E.N. nr. 3597/ 18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/ 2011;
	O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări si modificări prin Legea nr. 87 /2006, cu modificările ulterioare;
	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 200/ 2016 pentru modificarea și completarea OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului /managerial al entitaților publice;
	ORDIN M.E.C.I nr. 5132/ 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;
	Ordinele MENCȘ privind structura anului școlar 2016-2017, organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat national 2017, organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017,examenele de certificare a competențelor profesionale a absolvențior de liceu și școală profesională;
	Statutul elevului aprobat prin OMENCS 4742/2016;
	Ordinele privind acordarea ajutorului financiar ”Bani de liceu”, Bursa profesională și Burse sociale, de studiu, de merit;
	OMENCS nr.5033/2016 Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat;
	Precizările MENCS și CNDIPT  privind organizarea activității în anul școlar 2016 -2017;
	OMENCS 4959/2016 privind aprobarea unor măsuri privind recunoașterea autorizării,respective acreditării unităților de învățământ profesional și tehnic pentru calificări profesionale de nivel 3 și 4.


I.2.2.  Economic
 Se constată la nivel naţional orientarea absolvenţilor de gimaziu cu preponderenţă spre liceele teoretice şi nu spre liceele tehnologice, deşi cererea de locuri de muncă în domenii, precum: mecanică, industrie textilă şi pielărie şi chiar comerţ, depăşeşte oferta. Operatorii economici, care îşi desfăşoară activitatea în aceste domenii, se confruntă cu lipsa forţei de muncă tinere şi calificate, pe fondul îmbătrânirii angajaţilor.
 Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut faţă de şcoală al elevilor.

I.2.3.  Social
Marea majoritate a elevilor noştri provin din familii dezavantajate din punct de vedere social şi economic, care nu se implică în formarea propriilor copii.
O altă problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulă aspectele negative, cu efecte negative pe termen lung, şcoala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura sau atenua aceste efecte.

I.2.4. Tehnologic 
Şcoala este dotată cu 140 calculatoare pentru a putea asigura desfăşurarea orelor în bune condiţii şi accesul tuturor elevilor şi al profesorilor la mijloace moderne de învăţământ. De asemenea, şcoala este dotată cu tablă interactivă, videoproiectoare şi acces internet. În şcoală s-a implementat sistemul AEL. Marea majoritate a profesorilor folosesc calculatorul în mod curent, accesează materiale educaţionale de pe internet şi comunică prin e-mail.

I.2.5.  Ecologic 
În şcoală s-a implementat sistemul de colectare selectivă a deşeurilor. 
Elevii împreună cu profesorii participă la acţiuni de ecologizare la nivelul şcolii şi la nivel local, precum şi la sesiuni de comunicări ştiinţifice cu lucrări sau referate.

I.3.  ANALIZA SWOT
I.3.1.  Domeniul Curriculum



S
-diversitatea ofertelor CDL şi CDŞ
-întocmirea portofoliilor conform metodologiei
-utilizarea  metodelor  interactive  în procesul de predare –învăţare –evaluare
-organizarea  de  consultaţii,  meditaţii,  ore  de
recuperare
-finalitatea  studiilor  cu  certificate  de  calificare
profesională
W
-inconsecvenţa  în  realizarea  interasistenţelor  în
cadrul comisiilor metodice
-ritmicitatea completării documentelor şcolare în
unele cazuri
-auxiliarele curriculare sunt insuficient utilizate la
clasă
-utilizarea soft-urilor educaţionale




















O
-posibilitatea pregătirii elevilor pentru inserţia pe
piaţa muncii
-oferta de soft educaţional
-oferta de activităţi extracurriculare
-posibilitatea promovării preocupărilor ştiinţifice
ale  cadrelor  didactice  la  sesiuni  de  comunicări
ştiinţifice
T
-neadaptarea conţinuturilor programelor la
numărul de ore din planul cadru 
-oferta redusă de manuale la unele discipline de
liceu





I.3.2.   Domeniul Resurse umane

S
-ponderea personalului calificat 100%;
-90% dintre profesorii şcolii au grade didactice;
-interesul pentru formarea continuă din partea cadrelor didactice;
-4 profesori sunt formatori;
-buna colaborare între cadrele didactice din catedră şi intercatedre;
-elevi cu rezultate la olimpiade judeţene, concursuri încrise în CAERI şi CAEN, activităţi extraşcolare;
W
-23 elevi înregistraţi cu cerinţe educaţionale speciale
-10% dintre elevii înscrişi sunt înregistraţi cu abandon şcolar
-68% dintre profesori sunt navetişti, 2 profesori detaşaţi în alte unităţi de învăţământ, 13 suplinitori, 1 pensionar, ceea ce duce la fluctuaţia corpului profesoral şi la lipsa continuităţii la clasă;
-conservatorismul şi rezistenţa unor cadre didactice la schimbare;

O
-aşezarea  geografică   a   localităţii  ce  permite elevilor  din  localităţile  vecine  şi  profesorilor să facă  naveta;
-oferta de cursuri de formare
-solicitarea crescândă de forţă de muncă
specializată în domeniile de pregătire ale şcolii
-existenţa operatorilor economici în localitate care au domenii de activitate corespunzătoare domeniilor de pregătire profesională din cadrul liceului tehnologic şi care sunt interesaţi de organizarea stagiilor de pregătire practică pentru elevi;
-varietatea de programe naţionale şi europene.
T
-spaţiul instructiv educativ este limitat raportat la numărul de elevi;
-scăderea populaţiei şcolare în următorii ani daorită scăderii natalităţii 
-delegarea de responsabilitate părintească a unor terţe persoane (bunici, mătuşi) şi lipsa de autoritate, de implicare a acestora în educarea şi formarea elevilor;
-lipsa decontării transportului elevilor care împiedică absolvenţii claselor a VIII-a din localităţile limitrofe să frecventeze cursurile la liceu.
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I.3.3.   Domeniul Resurse materiale şi financiare

S
şcoala dispune de 5 clădiri, 22 săli de clasă mobilate, un laborator de fizică, un cabinet de biologie, 2 laboratoare de informatică,  un cabinet medical şcolar şi de consiliere, sală de sport, 2 ateliere de lăcătuşerie, 2 ateliere de textile, o bibliotecă şi un centru de documentare şi informare.
W
nu există la nivelul şcolii sală destinată activităţilor  extraşcolare;
nu sunt modernizate toate sălile de curs şi laboratoarele;
spaţiu insuficient pentru desfăşurarea activităţilor în afara programului de şcoală
O
-disponibilitatea Consiliului Local Pechea de a identifica resursele financiare pentru construirea unui corp nou de clădire;
-disponibilitatea Consiliului Local Pechea de a identifica resursele financiare pentru reparaţii şi îmbunătăţiri aduse spaţiului destinat procesului  instructiv – educativ;
-derularea Proiectului ROSE.
T
-lipsa interesului elevilor de a păstra cu grijă bunurile din şcoală.






I.3.4.   Domeniul: dezvoltare şi relaţii comunitare

S
oferta şcolii diversificată în conformitate cu nevoile comunităţii;
parteneriate încheiate cu instiuţiile locale.
W
implicare redusă a părinţilor în viaţa şcolii;
ofertele de parteneriate cu instituţiile locale pornesc dinspre şcoală către acestea.
O
- existenţa operatorilor economici în localitate care au domenii de activitate corespunzătoare domeniilor de pregătire profesională din cadrul liceului tehnologic şi care sunt interesaţi de organizarea stagiilor de pregătire practică pentru elevi;
T
un procent de 20% din populaţia comunei primeşte ajutor social;
15% din familii sunt destrămate, monoparentale;

ȚINTE STRATEGICE

Ţinta 1: Asigurarea cadrului  adecvat pentru o educaţie de calitate şi a unui climat de siguranţă fizică în unitate.

	Obiectiv 1: Aplicarea curriculum-ului național și creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare. 
	Obiectiv 2: Aplicarea corectă a legislației în domeniul încadrării, normării și salarizării şi pe linie de PSI şi SSM.
	Obiectiv 3: Asigurarea egalităţii de şanse pentru elevii cu CES.
	Obiectiv 4: Aplicarea consecventă a procedurilor de combatere a violenţei şi a prevederilor ROI.
	Obiectiv 5: Asigurarea resurselor materiale şi umane pentru desfășurarea activităților didactice în orice scenariu (verde, galben sau roșu).


Context:
	Modificări de curriculum.
	Scăderea interesului elevilor pentru achiziția de cunoștințe și dobândirea de abilități în contextul desfășurării activităților online.
	Creşterea numărului elevilor cu CES din unitate.
	Derularea unui proiect ROSE


Ţinta 2: Asigurarea unui management flexibil în perspectiva realizării egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar şi îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale
	Obiectiv 1: Creșterea numărului de cadre didactice care promovează învățarea centrată pe elev și utilizează instrumente variate de evaluare a rezultatelor învățării, cu cel puțin 2%, faţă de anul școlar 2019-2020, în contextul învățării online. 
	Obiectiv 2: Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la examenele naționale, la concursuri și olimpiade școlare, cu cel puțin 3%, cu scopul optimizării procesului de predare-învățare-evaluare, faţă de anul școlar 2019-2020. 
	Obiectiv 3: Reducerea absenteismului școlar la clasele din învățământul obligatoriu cu 5% față de anul şcolar anterior.
	Obiectiv 4: Scăderea numărului elevilor care abandonează școala cu un procent de 2% faţă de anul şcolar anterior.

Context:
	Necesitatea modernizării actului educațional pentru generația actuală de elevi; 
	Coeficient de promovare mic la examenul de bacalaureat a absolvenților din învățământul tehnic, în anul școlar 2019 - 2020 și număr mic de elevi participanți la fazele naționale ale olimpiadelor școlare din domeniul tehnic. 
	Număr mare de absențe la clasele din învățământul obligatoriu.


Ţinta 3: Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi perfecţionare în vederea îmbunătăţirii calităţii procesului instructiv –educativ.
	Obiectiv 1: Dezvoltarea resurselor umane, în perioada 2018 - 2023.
	Obiectiv 2: Formarea profesională în cariera didactică prin participarea la examenele de acordare a gradelor didactice în perioada 2018-2023.
	Obiectiv 3: Creșterea calității profesionale a resursei umane prin creșterea numărului de cadre didactice înscrise la cursurile de formare în procent de 4% față de anul şcolar anterior.

Context:
	Necesitatea realizării a 90 de credite transferabile în ultimii 5 ani, de către fiecare cadru didactic.
	Menținerea la current, a cadrelor didactice, cu noile tendințe din educație, în contextul învățării online. 


Ţinta 4: Promovarea învăţământului profesional şi tehnic şi corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele operatorilor economici, în vederea unei bune inserţii sociale a absolvenţilor.

	Obiectiv 1: Comunicarea cu operatorii economici interesați, promovând un dialog permanent, deschis și flexibil în vederea adaptării ofertei educaționale la cerințele pieței forței de muncă. 
	Obiectiv 2: Creșterea calităţii activităților desfășurate în învățământul tehnic.
	Obiectiv 3: Creșterea exigenței în evaluarea deprinderilor formate conform standardelor în vigoare. 
	Obiectiv 4: Asigurarea condițiilor de participare a elevilor la stagiile de practică comasată.
	Obiectiv 5: Îmbunătăţirea bazei materiale a cabinetelor, laboratoarelor tehnologice şi atelierelor de profil.
	Obiectiv 6: Fundamentarea planului de școlarizare pe solicitările pieței muncii și promovarea ofertei educaționale. 

Context:
	Schimbările produse în învățământul professional.
	Concurența mare între liceele tehnologice pentru atragerea absolvenților de clasa a VIII-a.
	Îmbătrânirea morală a bazei materiale.



Ţinta 5: Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, comunitate, alte unități școlare.
Obiectiv 1: Creșterea calității actului educațional.
	Obiectiv 2: Promovarea imaginii liceului.
	Obiectiv 3: Creșterea numărului de contracte de parteneriat între unităţile de învăţământ profesional şi tehnic şi operatori economici, instituţii din comunitatea locală, organizaţii non-guvernamentale, etc.
Context:	
	Creșterea actelor de indisciplină. 
	Personalul de pază este insuficient.


Ţinta 6: Atragerea de resurse de finanțare și gestionarea eficientă a celor existente
	Obiectiv 1: Realizarea execuției bugetare la termen, conform legislaţiei în vigoare.
	Obiectiv 2: Asigurarea finanțării a cel puţin 25% din numărul proiectelor educative derulate anual, prin donaţii şi sponzorizări.
	Obiectiv 3: Elaborarea şi derularea unui număr de cel puţin un proiect pe an şcolar finanţat prin programe naţionale şi europene.

Context:
	Finanțarea per elev. 
	Stimularea performanței elevilor și a cadrelor didactice. 















DOMENII / OBIECTIVE



MANAGEMENT INSTITUŢIONAL 
Asigurarea unui management strategic şi operaţional democratic la nivelul organizaţiei; 
	Realizarea documentelor de diagonoză și prognoză; 
	Organizarea activității și monitorizarea aplicării procedurilor conform cerințelor impuse de codul controlului managerial intern; 
	Asigurarea unui sistem fiabil de comunicare internă și externă; 
	Modificarea ROI și RI în concordanță cu legislația MEC; 
	Monitorizarea sistemului de gestionare a informațiilor de către toate compartimentele unității; 
	Creşterea siguranţei elevilor în incinta unităţii şcolare; 
	Gestionare eficientă a resurselor materiale şi financiare; 
	Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii; 
	Gestionarea imaginii instituţiei; 
	Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională; 
	Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social; 
	Creşterea interesului partenerilor educaţionali (elevi – părinţi - comunitate locală) faţă de activitatea didactică din unitatea şcolară; 
	Iniţierea şi promovarea unor programe complexe educative şi a unor parteneriate la nivel local, regional, naţional şi internaţional. 


MANAGEMENT EDUCAŢIONAL 

Stabilirea ofertei curriculare CDL și CDȘ în funcţie de cerințele operatorilor economici, ale elevilor şi părinţilor; 
	Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competenţelor / obiectivelor de referinţă şi a conţinuturilor vizate de curricula şcolară; 
	Creșterea numărului de elevi implicați în olimpiade și concursuri pe discipline; 
	Popularizarea performanţelor şcolare şi extraşcolare; 
	Implicarea şcolii în proiectul ROSE pentru creșterea coeficientului de promovabilitate la examenul de Bacalaureat și de reducere a abandonului școlar; 
	Creşterea calităţii resurselor umane din unitatea şcolară rpin implicarea cadrelor didactice în programele de formare profesională oferite de CCD și de alți furnizori; 
	Creşterea numărului de cadre didactice care beneficiază de burse de mobilitate individuală prin programul ERASMUS +; 
	Creșterea numărului de cadre didactice implicate în activități de cercetare științifică; 
	Promovarea ofertei educaţionale și implicarea CȘE în activitățile aferente; 
	Corelarea ofertei IPT cu nevoile de calificare cerute de operatorii economici. 

MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările beneficiarilor precum şi standardele de calitate; 
	Aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii de către structurilor responsabile cu evaluarea internă a unităţii; 
	Optimizarea procedurilor de monitorizare şi evaluare a calităţii procesului de învăţare.
























A. MANAGEMENT INSTITUŢIONAL
1.MANAGEMENTUL STRATEGIC (PROIECTARE SI ORGANIZARE)

Nr. crt.
Activitatea propusă
Resurse 
Termen 
Responsabili 
Indicatori 
Beneficiari 
1
-Reactualizarea organigramei liceului
-Constituirea catedrelor / comisiilor metodice
-Alegerea responsabililor de comisii metodice
-Constituirea comisiei CEAC
-Alegerea coordonatorului Şcolii Gimnaziale Nr 4
-Alegerea coordonatorului de proiecte și programe educative
ROFUIP 5.447/31.08.2020
Sptembrie 2020
Director
Director adjunct
Organigrama
Decizii
Procese-verbale
Personal didactic,
Didactic auxiliar şi
nedidactic
2
-Alegerea membrilor  Consiliului de administraţie al unităţii şcolare
-Stabilirea atribuțiilor membrilor CA
-Alegerea secretarului CA
-Stabilirea graficului și tematicii Consiliului deadministraţie
LEN 1/2011
ROFUIP 5.447/31.08.2020
OMEN 4619/2014

Sptembrie 2020
Director 
Componența CA
Decizie atribuții
Graficul și
tematica CA
Procese-verbale
Personal didactic,
Didactic auxiliar şi
nedidactic
3
-Alegerea secretarului CP
-Stabilirea graficului și tematicii Consiliului
profesoral
ROFUIP 5.447/31.08.2020

Sptembrie 2020
Director
Director adjunct
Procese -verbale
Graficul și
tematica CP
Personal didactic
4
-Planificarea activităţii la nivelul catedrelor și a comisiilor de lucru
ROFUIP 5.447/31.08.2020

Octombrie 2020
Resp. catedre și
comisii de lucru
Planuri
operaționale
Cadre didactice
5
-Realizarea raportului privind calitatea
învățământului în anul școlar trecut și prezentarea lui în CP și în CA
-Realizarea RAEI
Analize catedre
comisii,compartimente
Date statistice
Octombrie 2020
Director
Director adjunct
Responsabil CEAC
Raportul directorului
RAEI
Personalul unităţii
6
-Elaborarea planului managerial pentru anul şcolar 2020 - 2021 şi prezentarea acestuia în CP și în CA
-Elaborarea planului managerial al directorului adjunct
Plan managerial al ISJ Galaţi
Octombrie 2020
Director
Director adjunct
Plan managerial
Personal didactic
Elevi 
7
Elaborarea Planului  managerial pentru activităţile extracurriculare şi extraşcolare şi prezentarea acestuia în CP și în CA

Grafic activităţi
extracurriculare ISJ

Octombrie 2020
Consilier
educativ

Îndeplinirea 90% din activităţile
propuse
Personal didactic
Elevi
Comunitatea
Locală
8
Alegerea membrilor Consiliului Școlar al Elevilor
Alegerea Avocatului elevilor
ROFUIP 5.447/31.08.2020
Regulamentul de
funcționare CȘE
Octombrie 2020
Responsabil CSE
CŞE
Elevi 
9
Elaborarea planului operational privind creşterea siguranţei elevilor în şcoală şi prevenirea delicvenţei juvenile

Strategia MEN
Plan ISJ
Plan Poliție

Noiembrie 2020
Director adj
Comisia pentru
prevenirea și
combaterea violenţei
Psiholog
Planul
operațional

Personal didactic,
Didactic auxiliar şi
nedidactic
Elevi 
10
Organizarea comitetelor de părinți și planificarea lectoratelor cu părinţii atât la nivel de clasă cât şi la nivel de şcoală în vederea menţinerii unei permanente legături cu familia

ROFUIP 5.447/31.08.2020
Noiembrie 2019
Februarie 2020
Director
Responsabil comitetul de părinţi
Centralizator
comitete,
Planificări
Creșterea
participării
părinților cu 20%
Diriginţi
Părinţi 
11
Elaborarea planului operationa privind diminuarea absenteismului și a abandonului școlar
ROFUIP 5.447/31.08.2020
Strategia ISJ

Octombrie 2020
Director adj.
Comisia

Reducerea
absenteismului cu 25%
Elevi 
12
Elaborarea Programului de dezvoltare a
controlului managerial intern
OSGG 200/2016
Octombrie 2020
Director
Comisia CIM
Programul
Personalul unităţii
13
Reactualizarea fişelor postului pentru toate
posturile prevăzute în organigramă

Contractul colectiv de muncă
R.I
OMECI 4595/2009

Directo
Director adjunct
Secretar sef

Fişa postului
Personalul unităţii
14
Revizuire PAS, elaborarea planurilor operaţionale
PLAI revizuit

Directori
Comisie de
revizuire PAS
PAS, Planul
operațional

Unitatea şcolară
15
Reactualizarea Regulamentului de Ordine Interioară şi a Regulamentului Intern
ROFUIP 5.447/31.08.2020
Octombrie 2020
Directori
Comisie de
revizuire ROI şi RI
ROI
RI
Personal didactic,
Didactic auxiliar şi
nedidactic
Elevi 







2.  MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL


Nr.
Activitatea propusă
Resurse
Termen
Responsabili
Indicatori
Beneficiari


crt








1.

Actualizarea SIIIR  - clase, elevi, SC0
Dosare personale elevi
şi cadre didactice
Octombrie 2020
Director
Secretariat
Informatician
SIIIR
Personal
didactic,
didactic  auxiliar
şi nedidactic
Elevi





































2.
Reactualizarea site-ului a şcolii în
Precizări guvern
Site-ul existent
Permanent
Informatician
Comisia de
promovare a
imaginii școlii
Site-ul şcolii

Şcoala şi
comunitatea
locală



concordanță cu precizările guvernului privind
accesul la informațiile publice


































3.

Asigurarea condiţiilor de transmitere a
Acte normative
Legi
Metodologii
Permanent
Director
Director adj.
Nr. cât mai redus
de cadre didactice
neinformate
Personalul
unităţii


informaţiilor  legislative MEC şi ISJ privind
încadrarea, perfecţionarea şi evaluarea personalului din unitate
























4.

Aplicarea corectă a Regulamentului privind
regimul juridic al actelor de studii şi al
documentelor de evidenţă şcolară. Arhivarea şi
păstrarea în siguranţă a documentelor şcolare şi a
actelor de studii
OMECS 3844/2016
Permanent
Director
Secretari
Registre
matricole
Registre acte de
studii
Proces verbal
acte studii
Personal
didactic,
did. auxiliar
Elevi
















































5.
Proiectarea sistemelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de
Legislaţia PSI și SSM
Octombrie
2020
Director
Administratori
Comisia PSI
CSSM
Dosar comisie
PSI,
Dosar CSSM
Personalul
unității



legislaţia în vigoare.



























6.
Respectarea sistemelor şi procedurilor de sănătate
şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare, de către elevi şi toţi angajaţii şcolii
Legislaţia PSI și SSM
Permanent
Director
Administratori
Comisia PSI și
CSSM
Dosarele
SSM, PSI
completate la zi, lipsa accidentelor de muncă
Unitatea şcolară
7
Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în
 activitatea şcolară, în timpul programului de
 lucru, prin serviciul de pază al şcolii şi prin
 sistemul de camere video.
Planul de pază
Permanent
Directorii
Administrator
Lipsa incidentelor
Personalul
unităţii
8
Asigurarea examenului de medicina muncii
 pentru toți angajații școlii
Contractul colectiv de
muncă
Contract cabinet
medicina muncii
Septembrie
2020
Director
Medic de
medicina muncii
Fișe de aptitudini
Personalul
şcolii
9
Întocmirea graficului serviciului pe şcoală a
 cadrelor didactice şi a elevilor.
Orare
Săptămânal
Comisia
de orar
Grafice
săptămânale
Personal
didactic
Elevii
10
Actualizarea şi concretizarea obligaţiilor
 profesorului de serviciu, şi afişarea acestora
 pentru a fi cunoscute de întregul personal didactic
ROI
Septembrie 2020
Director adunct
Comisia de orar
Fisa profesorului
de serviciu
Personal
didactic
Elevii













3.  RESURSE UMANE

Nr.
crt
Activitatea propusă
Resurse
Termen
Responsabili
Indicatori
Beneficiari
1.
Încadrarea cu personal didactic în conformitate cu legislaţia în vigoare
Metodologia mobilității
personalului didactic
2021 - 2022
Planuri cadru
Septembrie 2020
Director
Director adjunct
100 % titulari
şi suplinitori
calificaţi
Unitatea şcolară
Elevii
2.
Stabilirea statului de personal pentru anul şcolar 2020—2021 și aprobarea lui în CA
Încadrări
Octombrie 2020
Director
Director adjunct
Secretar șef
100 % titulari
şi suplinitori
calificaţi
Unitatea şcolară
Elevii
3
Stabilirea diriginţilor, respectându-se principiul continuităţii şi competenţei profesionale
ROFUIP 5.447/31.08.2020
Septembrie 2020
Director
Comisia
diriginților
Elevii
4.
Întocmirea situaţiilor statistice de început şi sfârşit de an şcolar la nivelul unităţii de învăţământ şi validarea acestora
Baze de date
Octombrie 2020
Iunie 2021
Diriginți
Secretari
Situații statistice
Unitatea școlară
5.
Evaluarea activității personalului.
Stabilirea criteriilor de performanţă pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic
OMECTS 4613/2012
OMECTS 3860/2011
Fişe de evaluare
Septembrie 2020
Noiembrie 2020
Ianuarie 2021
Consiliul de
administraţie
CEAC
Fișa de evaluare
Personalul
didactic, didactic auxiliar,
nedidactic
6
Prelucrarea şi aplicarea elementelor calendarului mişcării personalului didactic
Ordinul de ministru
Privind Metodologia
de mişcare a
personalului didactic
Ianuarie 2021
Director
Director adjunct
100 % titulari
şi suplinitori
calificaţi
Personalul
didactic
7
Coordonarea activităţilor referitoare la burse,
„Bani de liceu”, „Euro200”,”Bursa profesională”
Acordarea burselor sociale și de merit
Ordine de ministru
Septembrie 2020
Octombrie 2020
Lunar 
Directorii
Diriginţii
Secretari
Nr. de elevi
deponenţi
Elevii
8
 Realizarea planului managerial privind formarea profesională  a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar
Ofertele de programe
Octombrie 2020
Responsabil cu
formarea și
perfecționarea
continuă
Număr cursuri
accesate
Didactic și
didactic auxiliar





4. RESURSE MATERIALE


Nr.
crt
Activitatea propusă
Resurse
Termen
Responsabili
Indicatori
Beneficiari









1
Pregătirea începutului de an şcolar 2020 - 2021,
monitorizarea reparaţiilor curente, igienizărilor și dotarea cu echipamente pentru activitate online.

Resurse interne
Primăria 

Septembrie
2020
Director
Contabil 
Administrator de
patrimoniu
Existenţa
autorizațiilor
sanitare
Unitatea
şcolară























2
Repartizarea sălilor de clasă  în vederea asigurării
condiţiilor optime de desfăşurare a activităţii
didactice învăţământ de zi/învăţământ seral/FR
Orarul şcolii
Efective de elevi/clasă
Septembrie
2020
Director
Administrator de
patrimoniu
Tabele cu
repartizarea
sălilor de clasă
Unitatea şcolară
Personal didactic
Elevi

















3
Preluarea cu inventar a sălilor de clasă de către
diriginți şi asumarea răspunderii pentru dotarea
existentă
Sălile de clasă
Inventare
Septembrie
2020
Diriginţii
Administrator de
patrimoniu
Inventare săli
semnate de
diriginţi
Personalul
unităţii

























4
Amenajarea şi întreţinerea corespunzătoare a
spaţiilor aferente clădirilor liceului şi a Şcolii Gimnaziale Nr. 4
Necesar lucrări de
reparaţii şi întreţinere
Permanent
Administrator
patrimoniu
Diriginţii

Rapoarte de
monitorizare
Referate lucrări
de reparaţii
Unitatea
şcolară









































  5
Atragerea de fonduri necesare pentru cumpărarea
de aparatură şi utilaje pentru laboratoarele şi
atelierele şcoală
Convenţii de
colaborare
Sponsorizări
Permanent
Directorii
Contabil 
Cel puţin1
laborator dotat
Unitatea şcolară

















6
Îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii
Oferte de carte
Permanent
Bibliotecar
Contabil 
Cărți
Unitatea şcolară









7
 Baza materială a unităţii de învăţământ
Inventariere
Octombrie 
Decembrie
2020
Comisia de
inventariere
Dosare de
inventariere
actualizate
Unitatea şcolară

8
Repartizarea manualelor şcolare 
Cataloage manuale
aprobate de MENCS
Comenzi
Pliante edituri
Septembrie
Octombrie
2020
Director
Bibliotecar
Număr manuale
Elevii

9
Amenajarea cabinetului ROSE
Buget proiect ROSE

Directori 
Cabinet ROSE
Elevii 
10
Schimbare cazane centrala termică a liceului
Primăria 
Resurse extrabugetare
Iunie 2021
Director
Contabil 
Administrator de
patrimoniu
Sala de sport
Elevii 














11
Achiziționare consumabile
Resurse extrabugetare
Permanent
Director
Contabil 
Administrator de
patrimoniu
Consumabile
Unitatea școlară














12
Achiziții:
dulapuri, pupitre și scaune 
Resurse extrabugetare
Iunie-iulie
2021
Director
Contabil 
Administrator de
patrimoniu
Obiecte inventar
Unitatea școlară





















5. RESURSE FINANCIARE

Nr.
crt
Activitatea propusă
Resurse
Termen
Responsabili
Indicatori
Beneficiari
1.
Constituirea proiectului de buget al unităţii de
 învăţământ în conformitate cu prevederile legale
 în vigoare ( indicându-se sursele de finanţare) şi
 adecvarea acestuia la acţiunile prevăzute în planul
 managerial și în planurile operaţionale din PAS.
Legislaţia în vigoare
PAS
Decembrie
2020
Director
Contabil 
Administrator de
patrimoniu
CA
Proiect buget
Unitatea şcolară
2.
Aprobarea proiectului de buget în Consiliul
de Administraţie al unităţii
Proiectul de buget
Legislaţie în vigoare
Decembrie
2020
Consiliul de
administraţie
Procesul verbal
Buget anual
Unitatea şcolară

3.
 Realizarea execuţiei bugetare a unităţii de
 învăţământ pentru anul financiar 2020

Ianuarie
2021
Director
Contabil 

Unitatea şcolară
4.
Asigurarea activităţilor financiar contabile, de
 control şi de audit financiar cu personal propriu
Legislaţie în vigoare
Ianuarie
2021
Director
Contabil 
Buget anual
Unitatea şcolară
5.
Colaborarea cu autorităţile locale în ceea ce
 priveşte repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru
 întreţinere și reparații.
Legislaţie în vigoare
Permanent
Director
Contabil 
Consiliul de
Administraţie
Realizarea
documentaţiei
specifice
Unitatea
şcolară
6.
Asigurarea managementului financiar pentru proiectul ROSE
Norme financiare
proiecte
Permanent
Director
Contabil
Consiliul de
Administraţie
Realizarea
documentaţiei
specifice
Unitatea
şcolară











6. ORIENTAREA ŞI CONSILIEREA ELEVILOR


Nr.
crt
Activitatea propusă
Resurse
Termen
Responsabili
Indicatori
Beneficiari











1.
Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere
 pentru elevi.
Legislaţia în vigoare
Permanent
Psihologul
școlar
Numărul de
elevi consiliaţi
Unitatea şcolară









2.
Întocmirea tematicii orelor de dirigenţie şi
 consiliere şcolară, în concordanţă cu programele
 de orientare şi consiliere aprobate de MENCS.
Ghid metodologic
Programa de
consigliere și
orientare
Semestrial
Responsabil comisie
diriginţi
Îndeplinirea a
90% din activităţile
propuse
Personal
didactic
Elevi
Părinţi

























3.
Elaborare şi aplicarea la clase a unui set de
 chestionare care să permită stabilirea stilurilor de
 învăţare şi identificarea elevilor cu probleme de
 învățare
Set de chestionare
Permanent
Psiholog școlar
Diriginţii
Numărul de
chestionare
aplicate
Tabele pe
clasă cu
stilurile de
învăţare
Personalul
didactic
Elevii





















































4.
Participarea psihologului şcolar la orele de
 dirigenţie.
Graficul orelor de
dirigenţie
Semestrial
pentru
graficul de
activităţi
Psiholog școlar
Diriginţii
Calendar de
activităţi
Elevii




























5.
Colaborarea cu Direcţia de protecţie a copilului şi
 alte organizaţii de profil.

Permanent
 Psihologul şcolar
 Diriginţii
Acordurile de
colaborare
Elevii










6
Participarea claselor terminale la Târguri de
 joburi
Calendarul de
Organizare a târgurilor de joburi
 În funcţie
 de evenimente
 Consilier
 educativ
 Diriginţii
claselort terminale

Elevii
Comunitatea
locală

























   7
Implicarea agenţilor economici în acţiuni de
 orientare şi consiliere profesională a elevilor
Convenţii/
protocoale de
colaborare
Permanent
Directorii
Acordurile de
colaborare
Elevii
Comunitatea
locală


7. PARTENERIATE ŞI COLABORĂRI

Nr.
crt
Activitatea propusă
Resurse
Termen
Responsabili
Indicatori
Beneficiari
1.
Elaborarea C.D.L.-urilor în colaborare cu operatorii economici pentru anul şcolar
2020 - 2021
Proiectul planului de
școlarizare 2021-2022
S.P.P-uri
Planuri de învăţământ
Mai –
iunie 2021
Director adjunct
Responsabili
catedre tehnice
C.D.L. -urile
avizate

Unitatea
Şcolară
Operatorii
economici
2.
Încheierea cu agenţii economici de profil a
convenţiei cadru pentru efectuarea stagiilor de
pregătire practică pentru elevii de la clasele de şcoală profesională și de liceu
Metodologii MENCS
Convenţii de
colaborare
Permanent
Director adjunct
Responsabili
catedre tehnice
Număr convenţii de colaborare/ clasă
Unitatea
şcolară
Operatorii
economici
3.
Informarea operatorilorr economici asupra
capacităţii şcolii de a furniza servicii educaţionale
corespunzătoare cerinţelor acestora
Pliante cu oferta
educațională
Permanent
 Director adjunct
Responsabili
catedre tehnice
Chestionare
aplicate operatorilor
economici
Operatorii
economici
4.
Încheierea de Contracte de parteneriat cu
Primăria, Poliţia, Pompierii, alte unităţi de învăţănânt, ONG-uri ș,a
Legislaţia în vigoare
Contracte de
parteneriat
Permanent
Directori
Consilier
educativ
Numărul de
protocoale de
colaborare
încheiate 
Unitatea
şcolară
5.
Încheierea de parteneriate de colaborare
cu instituţii de învăţământ superior în vederea
orientării școlare și profesionale a elevilor
Legislaţia în vigoare
Permanent
Directori
Consilier
educativ
Parteneriate
încheiate
Personalul
didactic
Elevii
6
Participarea în grupuri de lucru, sau în parteneriat
la diversele proiecte şi programe regionale,
naţionale, internaţionale
Calendarul şi
Programul activităţilor
Permanent
Director
Conilier educativ
Responsabil cu
proiecte şi
programe
Nr. de activităţi
realizate
Personalul
didactic
Elevii
7
Accesarea unui proiect cu finanțare europeană
dedicat mobilității cadrelor didactice.
Calendarul şi
programul
ERASMUS +
Conform
calendarului
Director
Responsabil cu
proiecte şi
programe
Proiectul
Personalul
didactic
8
Derularea activităţilor din cadrul proiectului ROSE
Grafic activităţi
Conform planificării
Echipa de proiect
Proiectul 
 Elevii 
9
Menţinerea legăturii permanente dintre Comisia
de proiecte din școală şi inspectorul pe programe
din cadrul ISJ
Inspector programe
Permanent
Responsabil cu
proiecte şi
programe
Dosarul comisiei
Personal
didactic,
Elevii
10
Implicarea şcolii în proiecte de parteneriat  cu
şcoli din ţară în vederea promovării imaginii
școlii
Propunerile de proiecte
Reţele de parteneriat
Permanent
Comisie
parteneriate
Nr. proiecte în
care este
implicată şcoala
Personal
didactic
Elevi
MANAGEMENT EDUCAŢIONAL 

CURRICULUM 


Nr.
crt
Activitatea propusă
Resurse
Termen
Responsabili
Indicatori
Beneficiari











1.
Întocmirea orarului pentru fiecare formă de
 învăţământ existentă în unitate, urmărindu-se
 respectarea cerinţelor psihopedagogice ale
 elevilor
Planuri cadru
Planuri de îmvățământ
Situaţie încadrări
Septembrie 2020
Directori
Comisia de orar
Orarul
Schemele orare
Personal
Didactic, didactic
auxiliar şi
nedidactic

































2.
Asigurarea unităţii şcolare cu toate documentele
 privind planurile cadru pentru fiecare ciclu de
 învăţământ
Planuri cadru
Planuri de învățământ
Septembrie 2020
Directori
Orar,
încadrări
Personal didactic


















3.
Asigurarea unităţii şcolare cu toate documentele
 privind programele şcolare aplicate pentru fiecare
 ciclu de învăţământ
Programe școlare
Septembrie 2020
Directori
Planificări
calendaristice
Personal
didactic


















4.
Întocmirea graficelor semestriale pentru
 desfăşurarea stagiilor de pregătire practică
 comasată a elevilor de liceu și de școală
 profesională , în vederea utilizării judicioase a
 atelierelor şcoală şi în funcţie de cerinţele
 agenţilor economici
Planuri de învățământ
Septembrie 2020
Comisia de orar
Grafice practică
comasată
Personal
didactic
Elevii












































5.
Întocmirea graficului de planificare a lucrărilor
 scrise semestriale.
Calendar MEN
Semestrial
Director
Director adjunct
Grafic de
planificare
Personal
didactic















Elevii

 6.
Realizarea unei baze de date la nivelul comisiilor
metodice cuprinzând documentele curriculare
oficiale, oferta de manuale alternative, auxiliare
 curriculare, softuri educaţionale existente
Logistică
Permanent
Director adjunct
Responsabili de
catedre
Lista de manuale
Programe
Liste softuri
Personal
didactic
Elevii

7
 Utilizarea în activitatea didactică desfăşurată la
clasă a auxiliarelor curriculare, a echipamentelor
şi materialelor de studiu, în vederea promovării şi
încurajării învăţării centrate pe elevi.
Ordine MEN
Permanent
Director adjunct
Responsabili de
comisii metodice
Planificări
calendaristice
Fişele de
observare a
lecţiilor
Personal didactic
Elevii
8
Întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi
semestriale, a conţinuturilor învăţării pentru toate
disciplinele din curriculum, în conformitate cu
precizările metodologice, discutarea lor în
cadrul catedrelor  şi avizarea lor de către responsabilii de catedră și director.
Curriculum Naţional
Curriculum elaborat în
CDL
Planuri cadru
Programe
Semestrial
Director
Director adjunct
Personalul
didactic
Responsabili
comisii metodice 
Planificări anuale
şi semestriale
Personal didactic
Elevii
9
 Întocmirea proiectării unităţii de învăţare de către
toate cadrele didactice din şcoală. Conţinutul
proiectării va urmări să promoveze şi să
încurajeze învăţarea centrată pe elev.
Curriculum Naţional
Curriculum elaborat în
CDL
Planuri cadru
Programe școlare
Permanent
Director
Director adjunct
Personalul
didactic
Responsabili
comisii metodice
Proiectele
unităţilor de
învăţare ale
cadrelor didactice
Fişele de
observare a
lecţiilor
Personal didactic
Elevii
10
 Realizarea programelor pentru CDL în
concordanță cu cerințele operatorilor economici
Ghid metodologic
Note MEN
Februarie
2020
Director adjunct
Responsabil aria
curriculară
 tehnologii
Tabele CDL
vizate de ISJ 

Personal didactic
Elevii
11
Adecvarea strategiilor didactice de predare-
invățare la nivelul claselor de elevi.
Ghid metodologic
Suporturi de curs
privind tehnici moderne
de predare şi evaluare
Permanent
Director
Director adjunct
Responsabili comisii metodice
Fișe de asistențe
la lecţii
Proiecte didactice
Personal didactic
Elevii


  12
 Realizarea analizei SWOT a rezultatelor 
 examenelor finale: bacalaureat şi certificare calificare nivel 3 şi 4, evaluare naţională
Cataloage Bac şi Evaluare naţională,
examene de absolvire
Statistici şi rapoarte
Octombrie 2020
Director
Secretar
Rapoarte privind
rezultatele la
examenele
naţionale
Personal didactic
Elevii






































  13
Elaborarea graficelor de activităţi privind
organizarea şi desfăşurarea examenelor finale
(bacalaureat, examene certificare profesională)
Metodologii  MEC
Calendare MEC
Conform
calendarului
Director
Director adjunct
Secretar şef
Afişarea la
termen a
graficelor
Elevii





























 14
Prelucrarea în cadrul lectoratelor cu părinţii a
metodologilor de examene (bacalaureat, admitere
ciclul superior al liceului, certificare competenţe
profesionale liceu și profesională, evaluare naţională)
Metodologii MEC
Grafic de activităţi
Conform
graficului
de activităţi
Directorii
Diriginţii
Procese verbale
lectorate
Personal didactic
Elevii






































 15
Afişarea la loc vizibil a metodologilor de
examene, a calendarului de desfăşurare şi
prelucrarea acestora la nivelul claselor terminale.
Metodologii examene
Grafic de activităţi
Conform
graficului
de activităţi
Directorii
Diriginţii
Panourile pentru
afişaj completate
cu toate materialele
necesare
Procese verbale
Personal didactic
Elevii
Părinţi















































 16
 Definitivarea opţiunilor pentru examenul de
bacalaureat 2021 a elevilor claselor a XII-a 

Calendar  MEC
Bază de date MEC
Conform
calendarului
Director
Diriginţi claselor  a XII-a
Secretar şef
Tabele opţiuni
elevilor predate la termen
Personal didactic
Elevii






































 17
 Organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale,
 conform calendarului aprobat de minister
Calendare examene
Metodologie examene
Conform
calendarului
şi graficului
de activităţi
Director
Director adjunct
Existenţa
logisticii
Personal didactic
Elevii






































 18
Grafice de pregătire a elevilor din clasele
terminale în vederea susţinerii examenelor finale.
Metodologii MEC
Permanent
Director adjunct
Responsabili
comisii metodice
Grafic de
pregătire
suplimentară
Personal didactic
Elevii





























   19
 Organizarea simulărilor pentru examenul de
 Bacalaureat şi evaluare naţională în conformitate cu graficul stabilit  pentru a stabili nivelul de pregătire a elevilor în diverse etape. Rezultatele testelor vor fi prezentate în şedinţele cu părinţii.
Calendar Metodologii
Semestrul 
al II-lea
Director
Director adjunct
Cadrele didactice
implicate
Participarea
100% a elevilor
la simulare (fişă
de înregistrare a
prezenţei
elevilor)
Rezultate simulare
Personal didactic
Elevii
  20
 Verificarea periodică a elevilor prin aplicarea de
 diferite tipuri de teste (iniţiale, de progres) care
 să pună în evidenţă gradul de atingere a  abilităţilor şi competenţelor cerute prin  programa şcolară. Rezultatele vor fi dezbătute în  cadrul şedinţelor pe comisii metodice.
Planificări şcolare
Teste elaborate unitar
la nivelul catedrelor
Permanent
Directorii
Responsabili comisii
metodice
Rapoarte privind
rezultatele la teste
(1 raport /
semestru)
Personal didactic
Elevii
  21
 Analiza ritmică a frecvenţei şi a notării elevilor.
Cataloage
Lunar
Director
Responsabili comisii metodice
Comisia de
monitorizare a
ritmicității notării
Diriginţii
Rapoarte privind
ritmicitatea
notării
Personal didactic
Elevii










PERFORMANŢE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

Nr.
crt
Activitatea propusă
Resurse
Termen
Responsabili
Indicatori
Beneficiari









1.
Prelucrarea la nivelul fiecărei comisii metodice a
 programelor şi a calendarului de desfăşurare a
 Olimpiadelor şi Concursurilor şcolare.
Precizări MEC
Calendar ISJ
Octombrie-
Noiembrie
2020
Responsabili Comisii metodice
Procesele verbale
Personal didactic
Elevii





















2.
Organizarea olimpiadelor şi concursurilor
şcolare la nivelul unităţii şcolare
Calendar olimpiade şi
concursuri şcolare
Metodologie
Programe
Conform
calendarelor
MEC
Directorii
Responsabili comisii metodice
Rezultate
olimpiade şi
concursuri–faza
pe şcoală/ locală
Personal didactic
Elevii






















3.
Stabilirea unui program de pregătire intensivă a
elevilor selectaţi pentru a participa la olimpiade,
concursuri profesionale şi concursuri şcolare,
faza pe judeţ.
Metodologii MEN
Grafic de pregătire
Fise de activităţi
suplimentare
Permanent
Responsabili
Comisii metodice
Rezultate la
olimpiade şi
concursuri
Personal didactic
Elevii





















4.
Întocmirea calendarului de activităţi extraşcolare şi extracurriculare.
Tematici propuse de
diriginţi şi de ISJ
Octombrie
2020
Consilier educativ
Calendarul de
activităţi
Elevii
Părinţii














5.
Popularizarea activităţi extraşcolare şi
extracurriculare în rândul personalului şcolii,
elevilor şi părinţilor în vederea implicării acestora în realizarea activităţilor.
Calendar activităţi
Permanent 
Consilier
educativ
Diriginţi
Preşedinte
Consiliul elevilor
Realizarea tuturor
activităţilor
propuse
Elevii
Părinţii



































6
Stabilirea procedurilor de înregistrare a
rezultatelor activităţilor extraşcolare şi
extracurriculare şi a impactului acestora asupra
şcolii şi comunităţii locale
Chestionare aplicate
diriginţilor
Noiembrie –Decembrie
2020
Consilier
educativ
Existenţa
procedurilor
Elevii
Părinţii




























7
Organizarea concursului TEHNOFAN
 Regulament 
 Conform calendarului
Director adjunct
Comisii de organizare
Premii 
 Unitatea şcolară





















3. ACTIVITATEA METODICĂ, ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE FORMARE PROFESIONALĂ

Nr.
crt
Activitatea propusă
Resurse
Termen
Responsabili
Indicatori
Beneficiari
1.
Reactualizarea machetei privind formarea
profesională a cadrelor didactice în anul școlar
2020 - 2021
Adeverinţe cursuri de
formare
Octombrie
2020
Responsabil
formare
profesională
Macheta
Cadre didactice
2.
Întocmirea raportului referitor la „Monitorizarea
activităţii de formare profesională pentru anul
şcolar 2019 - 2020”
Dosar formarea
profesională
Octombrie
2020
Responsabil
formare
profesională
Existenţa
raportului
Unitatea şcolară
C.C.D.
3.
Proiectarea activităţii de perfecţionare periodică
a cadrelor didactice odată la 5 ani
Macheta privind
formarea profesională a cadrelor didactice în
anul şcolar 2017-2018
Noiembrie 2020
Responsabil
formare
profesională
Statistici
participanţi
Cadre didactice
4.
Elaborarea programului de formare la nivel de
catedre/școală.
Program formare
Octombrie 2020
Responsabil cu
formarea
profesională
Consemnare în
registrul de procese
verbale al Consiliului
Profesoral
Cadre
didactice
5.
Participarea activă la  cercurile pedagogice a
cadrelor didactice in conformitate cu programul
stabilit de ISJ
Calendar cercuri
pedagogice
Grafic ISJ
Director
Director adjunct
Peste 90%
prezenţă
Cadrele
didactice
6
  Participarea cadrelor didactice la programe de
perfecţionare şi dezvoltare profesională
organizate de MEC, CCD,  instituţii de
învăţământ superior, alte centre de formare
acreditate
Ofertă programe de
formare profesională
Permanent
conform
calendarului
din oferte
Responsabil
formare
profesională
Statistici
participanţi
Cadre didactice





7
Organizarea de întâlniri metodice, schimburi de
 experienţă cu şcoli din judeţ sau din ţară, care să
 vizeze dezvoltarea competenţelor metodice şi
 adaptarea la cerinţele din ÎPT.
Proiecte de colaborare
Permanent
Directorii
Responsabili
comisii metodice
de specialitate
Minim 2
activităţi
Cadre
didactice de
specialitate
8
Efectuarea de asistenţe de specialitate, mai ales în
 cazul cadrelor didactice debutante/necalificate/ 
 înscrişi la grade didactice, în vederea consilierii 
 acestora
Planificări activităţi de
asistenţe
Permanent
Responsabili
comisii
metodice de
specialitate
Fişe de
observaţie a
lecţiei
Cadrele
didactice şi
elevii
9
 Respectarea cu stricteţe a reglementărilor în
 vigoare în desfăşurarea examenelor de acordare a
 gradelor didactice
Calendar grade
didactice
Legislaţia în vigoare
Septembrie
–
Octombrie
2020
Director
Secretar şef
Număr cadre
didactice înscrise
Unitatea şcolară
10
 Participarea cadrelor didactice la sesiuni de
 comunicări științifice
Calendar activităţi
Conform
graficelor
Director
Director adjunct
Responsabil formare
profesională
Numărul de cadre didactice
participante
Personal
didactic
11
 Editarea de către cadrele didactice a auxiliarelor
 curriculare și a altor materiale didactice..Publicare
 cărți, articole

Permanent
Cadre didactice
Număr
cărți, articole, auxiliare
Unitatea școlară














4. OFERTA EDUCAŢIONALĂ

4.1.Corelarea ofertei Î.T.P. de la Liceul Tehnologic ,,Costache Conachi” cu nevoile de calificare cerute de piața muncii

Nr.
crt
Activitatea propusă
Resurse
Termen
Responsabili
Indicatori
Beneficiari
1.
Realizarea analizei inserției socio-profesionale
 pentru absolvenții anului școlar 2019 - 2020
Tabele diriginţi clase
terminale
Octombrie 2020
Diriginţi clase
terminale
Secretari
Machetă inserţia
socio -
profesională
Unitatea şcolară
2.
Implementarea procedurilor de investigare a pieţei
 forţei de muncă în vederea corelării ofertei
 educaţionale cu cerinţele reale ale pieţei muncii de
 pe raza judeţului
Chestionare
Noiembrie
Decembrie 2020
Catedre aria
curriculară
tehnologii
Chestionare
aplicate operatorilor
economici
Comunitatea
locală
3.
 Proiectarea notei de fundamentare a planului de
 şcolarizare 2021 - 2022 în concordanţă cu
 recomandările din PLAI şi proiecţiile prevăzute în
 PAS.
Metodologie
Notă de fundamentare
PLAI /PAS
Decembrie
2020
Directori
Consiliul de
curriculum
Avizarea
proiectului
planului de
şcolarizare de
către ISJ
Unitatea şcolară
5.
Implicarea partenerilor sociali în acţiuni de
 orientare şi consiliere profesională a elevilor de
 clasa a VIII-a
Pliante, broşuri
Aprilie –
mai
2020
Directori
Diriginţi
Realizarea unei
broşuri cu infor-
maţii privind
calificările din
unitatea şcolară
Unitatea şcolară
Operatorii
economici
6
Încheierea contractelor de efectuare a stagiilor de
pregătire practică cu operatorii economici
Contracte de practică
Septembrie-
Decembrie 2020
Director
Responsabili comisii metodice
Contractele de
practică
Unitate școlară
7
Prezentarea ofertei educaţionale  absolvenţilor
clasei a VIII-a din şcolile gimnaziale din localitate
şi zone limitrofe.
Pliante
Oferte educaţionale
Aprilie –
mai
2021
Directorii
Consilier
educativ
Realizarea
planului de
școlarizare
Unitatea școlară
Comunitatea
locală
8
Organizarea activității „Zilelor porţilor deschise”,
în vederea popularizării la nivelul comunităţii
locale a planului de şcolarizare şi implicit a
calificărilor oferite de unitatea noastră.
Pliante, broşuri, CD-
uri de prezentare a
şcolii
Aprilie –
mai
2021
Directorii
Coordonator
educativ Maiştrii
instructori
Inginerii de
specialitate
Statistici
Unitatea şcolară
Comunitatea
locală
9
 Identificarea problemelor de acces la învăţământul profesional.
Chestionare
Legi, ordine MEC
Permanent
Directorii
Diriginţii
Comisia de
acordare a
burselor
Reducerea  ratei
de abandon școlar
Elevii
10
Programe de sprijin pentru elevii care doresc să-şi
continue studiile şi respectiv pentru cei care îşi
schimbă domeniul/ traseul de pregătire, programe
de recuperare şi pregătire a elevilor pentru
examenele de diferenţă.
Legi, ordine MEC
Permanent
Directorii
Diriginţii
Reducerea
abandonului
şcolar sub 2%
Unitatea şcolară
11
 Întocmirea bazei de date privind elevii cu CES pe
baza datelor statistice existente la secretariatul
unităţii şcolare.
Statistici
Noiembrie
2020
Secretar
Diriginţii
Existenţa bazei
de date
Existenţa
bazei de date


















C.  MANAGEMENTUL CALITĂŢII
1. AUTOEVALUAREA INSTITUŢIONALĂ

Nr.
crt
Activitatea propusă
Resurse
Termen
Responsabili
Indicatori
Beneficiari













1.
 Întocmirea şi popularizarea rapoartelor de
autoevaluare internă a calităţii pentru anul şcolar
2019 - 2020 
Standardele de
acreditare şi dereferinţă 
Documentele şcolare
Octombrie
2020
Membrii CEAC
Rapoartele de
Evaluare internă
Comunitatea
locală
Părinţii,
Elevii
Cadrele didactice






































2.
Proiectarea planului de îmbunătăţire a calităţii
Raportul de
autoevaluare
Octombrie
2020
Membrii CEAC
Planul de
îmbunătăţire
Personalul
unităţii




















3.
Reactualizarea Regulamentului de funcţionare
CEAC
Ghidul de realizare
Legislaţia în vigoare
Octombrie
2020
Consiliul de
administraţie
Regulamentul de
funcţionare
CEAC
CEAC






















4.
Elaborarea la nivelul CEAC al programului de
activităţi al comisiei pentru anul şcolar 2019 - 
2020
Materiale informative
Octombrie
2020
Responsabil
CEAC
Programul de
activităţi
Personalul
unităţii











5.
Completarea setului de proceduri pentru
activităţile desfăşurate în şcoală
Ghidul de realizare
Legislaţia în
vigoare
Permanent
Directorii
Responsabilii comisiilor de
lucru
Membrii CEAC
Numărul de
Proceduri existente
Unitatea şcolară








































6.
 Urmărirea asigurării calităţii educaţiei, a modului
în care se realizează atribuţiile manageriale la
nivelul colectivelor metodice şi fiecărui cadru
didactic în parte:
-controlul parcurgerii ritmice a materiei
-analiza obiectivă a nivelului de pregătire a
elevilor, cu măsuri concrete de ameliorare a
situaţiilor necorespunzătoare
Documente şcolare
Asistenţe la ore
Grafic de monitorizare
şi control
Legislaţia în vigoare
Permanent
Directori
Responsabili
comisii metodice
Responsabil CEAC
Rapoarte CEAC
Unitatea şcolară








































































 -controlul evaluării continue şi corecte a elevilor
 -desfăşurarea lucrărilor semestriale





 7.
Popularizarea în rândul cadrelor didactice a
 standardelor pe baza cărora se evaluează
 asigurarea calităţii în unitate
Standardele de
acreditare şi de referinţă
Panou pentru afişare
Permanent
Membrii CEAC
Existenţa
standardelor la
loc vizibil
Cadrele
didactice
 8.
 Întocmirea periodică a unor rapoarte parţiale de
 evaluare internă a calităţii, în vederea constării şi
 remedierii punctelor slabe
Documente şcolare
Decembrie
2020
Martie 2021
Iunie 2021
Responsabil
CEAC
Rapoartele
întocmite
Unitatea şcolară
 9.
 Informarea  Consiliului elevilor asupra activităţii
 CEAC în cadrul unităţii
Broşuri
informative
Permanent
Membrii  CEAC
Consilier educativ
Chestionare
aplicate elevilor din consiliu
Elevii
10.
 Elaborarea şi aplicarea la şedinţele cu părinţii a
 unor chestionare privind calitatea educației oferite
 de școală., pentru a cunoaşte părerea acestora
 despre unitatea noastră şcolară
Chestionare
Semestrial
CEAC
Diriginţii
Numărul de
chestionare
completate de
către părinţi
Unitatea şcolară














MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA CALITĂŢII PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT


Nr.
crt
Activitatea propusă
Resurse
Termen
Responsabili
Indicatori
Beneficiari













1.
Elaborarea graficului de monitorizare şi control a activităţii din unitate.
Programul managerial
Octombrie
2020
Februarie
2021
Directorii
Grafic de
monitorizare şi
control
Personal didactic































2.
Participarea responsabililor de catedre și a profesorilor metodiști  la asistenţe la lecţii în vederea eficientizării activităţii didactice la clasă.
Graficul de
monitorizare şi control
Octombrie
2020 
Mai 2021
Director
Director adjunct
Responsabili
catedre, metodiști
Fişe de observare
a lecţiei
Personal
didactic şi
elevi






























3.
Urmărirea modului în care se respectă programu de desfăşurare a activităţilor didactice.
Orarul şcolii
Permanent
Director
Director adjunct
Consilier educativ
Condica de
prezență
Personal
didactic şi
elevi





























4.
Monitorizarea  activităţii desfăşurate suplimentar fişei postului de către personalul existent, prin consemnarea acestora într-o fişă specială, în vederea recompensării prin modalităţile oferite delegislaţia în vigoare.
Fişa postului
Fişă activităţi
extraşcolare şi
extracurriculare
Permanent
Director
Director adjunct
Consilier
educativ
Responsabili catedre
Fișa de activitate
suplimentară
Personal
didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic






































5.
Verificarea aplicării corecte a documentelor
curriculare naţionale.
Planuri cadru
Planuri de învățământ
Programe şcolare
SPP-uri
Permanent
Director
Director adjunct
Responsabili catedre
Planificări
calendaristice
Proiecte didactice
Personal
didactic
 Elevi






































 6.
Verificarea modului de utilizare a laboratoarelor
informatizate
Listă lecţii existente în
AEL
Grafic de planificare
AEL
Semestrial
Responsabili catedre
Informatician
Lecții desfășurate
Personal
didactic
Elevi





























7
Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor elevilor la evaluările interne şi externe
Date statistice
Conform
calendarului
de evaluări
Director
Director adjunct
Responsabili catedre
Analiză SWOT
Personal
didactic
Elevi




















  8
Monitorizarea, evaluarea şi elaborarea
programului de măsuri în urma concluziilor
tematicilor de control ale ISJ, în consiliile
profesorale, în cadrul şedinţelor de catedră, pentru eliminarea eventualelor disfuncţionalităţi şi creşterea performanţei şcolare.
Grafic de monitorizare
şi control ISJ
Conform
graficului
Director
Director adjunct
Responsabil comisie metodică
Registrul de
inspecții
Personal
didactic
Elevi















































 9.
Monitorizarea programelor şi proiectelor derulate
de către unitatea şcolară.
Calendarul şi
programul activităţilor
Permanent
Director
Director adjunct
Coordonatori
proiecte
Respectarea
termenelor
pentru realizarea
activităţilor
Personal
didactic, elevi,
comunitate
locală





























Monitorizarea activităţilor educative școlare
şi extraşcolare.
Calendarul de activităţi educative şi extraşcolare
Permanent
Consilier
educativ
Realizarea
integrală
activităţilor propuse
Personal
didactic, elevi,
comunitatea locală


 10.
















11.
Verificarea eficienţei cu care sunt utilizate spaţiile de învăţământ destinate activităţii practice (ateliere, laboratoare).
Grafic de utilizare a
laboratoarelor şi
atelierelor
Permanent
Director
Director adjunct
Atingerea
criteriilor
prevăzute în SPP-uri
Unitatea
şcolară
12.
Monitorizarea activităţilor legate de organizarea
examenelor finale ( bacalaureat, examene de
certificare) şi a admiterii în liceu și școala
profesională.
Grafic de activităţi
Metodologii examene
Permanent
Director,
Director adjunct
Secretariat
Respectarea
termenelor
prevăzute în
grafic
Unitatea
şcolară
13.
Verificarea modului de completarea a statelor de
plată, actelor de studii, dosarelor personale.
Legislaţie în vigoare
Permanent
Director
Secretar şef
Respectarea
legislaţiei
Unitatea
şcolară
14.
 Verificarea modului de acordare a burselor
şcolare (bani de liceu, bursa profesională ,
Euro200, burse sociale).
Legislaţia în vigoare
Conform
calendarului
de predare a
bazelor de
date
Comisia de
acordare a
burselor şi a altor
ajutoare sociale
Procese verbale
Elevii
15
  Urmărirea modului în care se aplică legislaţia
referitoare la condiţiile igienico-sanitare, la
protecţia muncii şi PSI şi stabilirea de măsuri de
remediere a eventualelor deficienţe existente la
nivelul şcolii.
Reglementări legale în
vigoare
Permanent
Director
Director adjunct
Procese-verbale
Planul de acţiuni
Unitatea
şcolara
16
Monitorizarea activităţilor administrative şi
financiare.
Note interne
Săptămânal
Director
Respectarea
legislaţiei
Unitatea
şcolara











