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Nr 2337  din 14.10.2019 

Aprobat în CP: 10.10.2019 

Aprobat în CA:  15.10.2019 

 

 

 

 

PLANUL MANAGERIAL AL  ȘCOLII GIMNAZIALE “ARTEMIU PUBLIU ALEXI” SÂNGEORZ-BĂI 

ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

 

 

             
       Echipa managerială: 

             
        Director: Bosancu Adrian 

             
        Director adjunct: Mureșan Cătălina 

 

  

 Planul managerial al Școlii Gimnaziale ”Artemiu Publiu Alexi” Sîngeorz-Băi pentru anul 
școlar 2019-2020 este elaborat având la bază prioritățile prevăzute în politicile educaționale de la 
nivel național și județean. Toate măsurile sunt planificate având în vedere analiza educațională la 
nivelul școlii cuprinsă în raportul pe anul școlar 2018-2019. 

 

Documente de referință: 

 

• Planul de dezvoltare instituțională al Școlii Gimnaziale ”A P Alexi” Sîngeorz-Băi pe 
perioada 2016-2020 

• Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud 2019-2020 

• Raportul privind starea învățământului din Școala Gimnazială ”A P Alexi” Sîngeorz-Băi pe 
anul școlar 2018-2019 

• Rapoartele comisiilor din școală pentru anul școlar 2018-2019 

 

 

Repere tematice naționale și județene pentru anul 2019-2020: 

  

▪ Compatibilizarea documentelor manageriale cu strategiile naționale și județene 

▪ Reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii 

▪ Promovarea învățării pe tot parcursul vieții 

▪ Utilizarea noilor tehnologii în procesele de învățare-predare-evaluare 
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Obiective generale 2019-2020: 

Repere tematice MEN  

Domeniul funcțional/Obiective propuse 
Corelarea cu PDI/Ținta 

vizată 
Curriculum Resurse umane Resurse financiare Dezvoltarea relațiilor 

comunitare 

1.Compatibilizarea 
documentelor manageriale 
cu strategiile MEN și 
politicile europene 

Implementarea 
curriculumului în 
concordanță cu noile 
programe școlare. 

Dezvoltarea calității actului 
didactic, a serviciilor 
educaționale și a 
randamentului școlar. 

Armonizarea 
documentelor de 
proiecție ale comisiilor cu 
strategia școlii și a ISJ BN 

Proiecție bugetară bazată 
pe analize de nevoi 
realizate în școală care să 
conducă la dezvoltarea 
bazei materiale. 

Dezvoltarea de parteneriate cu 
actorii comunității locale, 
județene și naționale. 

 

Țintele A1,C3, D1 

2. Reducerea ratei părăsirii 
timpurii a școlii 

Particularizarea 
curricumului  pentru elevii 
cu risc de părăsire timpurie 
a școlii și a elevilor cu 
probleme de învățare. 

Asigurarea accesului la 
educație al tuturor 
elevilor din localitate. 

Asigurarea unui mediu 
sigur, funcțional și plăcut 
pentru desfășurarea 
activităților didactice. 

Sprijinirea elevilor în situație de 
risc prin inițierea unor proiecte 
comune cadre didactice-părinți-
actori comunitari. 

Țintele A2, A3, D1 

3. Promovarea învățării pe 
tot parcursul vieții 

Autoperfecționarea. 
Participarea la cursuri 
relevante de perfecționare. 

Program de dezvoltare a 
resursei umane bazat pe 
o analiza de nevoi reală. 

Alocarea de fonduri 
suficiente pentru 
acoperirea nevoilor. 

Parteneriate 
locale/jedețene/naționale cu 
scopul creării de oportunități de 
învățare pe tot parcursul vieții 

Țintele A4, B1, D1 

4. Utilizarea noilor 
tehnologii în procesele de 
învățare-predare-evaluare 

Utilizarea instrumentelor 
TIC în  vederea 
îmbunătățirii activității de 
predare-învățare-evaluare. 

Utilizarea calculatoarelor 
în gestionarea tuturor 
activităților. 

Asigurarea bazei 
materiale necesare 
pentru un proces didactic 
modern. 

Parteneriate cu instituții care 
pot oferi sprijin privind noile 
tehnologii. 

Ținta B2 
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ACȚIUNI PROPUSE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR 

A.  DOMENIUL CURRICULUM 

 

 

REPER TEMATIC 
MEN ȘI ISJ 

OBIECTIV GENERAL 
ȘCOALĂ 

MĂSURI/ ACȚIUNI RESPONSABIL ORIZONT DE TIMP INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

1.Compatibilizarea 

documentelor 

manageriale cu 

strategiile MEN și 

politicile europene 

Implementarea 
curriculumului în 
concordanță cu noile 
programe școlare. 
Dezvoltarea calității actului 

didactic, a serviciilor 

educaționale și a 

randamentului școlar. 

Organizarea de consilii 

profesorale/comisii metodice 

în vederea 

diseminăriiinformațiilor MEN 

și ISJ BN 

Director Octombrie 2019 Întălnirile din cadrul CP 
și comisiile metodice cu 
participarea tuturor 
membrilor. 

Monitorizarea prin inspecții 

tematice a procesului de 

predare-învățare-evaluare. 

Director 

Director adjunct 

Responsabil comisie 

metodică 

CEAC 

Octombrie 2019-
iunie 2020 

Fișele de observare 

Diseminarea exemplelor de 

bună practică în cadrul 

consiliilor profesorale, 

comisiilor metodice 

privitoare la predarea 

integrate, interdisciplinară, 

transdisciplinară. 

Director 

Director adjunct 

Cadre didactice 

Ianuarie 2019-mai 
2020 

Numărul de consilii 
profesorale și de 
întâlniri ale comisiilor 
metodice. 
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Diversificarea ofertei CDȘ pe 

baza unei analize de nevoi 

realizată în rândul elevilor și a 

părinților. 

Director 

Învățători/diriginți 

Comitetul părinților 

Ianuarie 2020-mai 
2020 

Oferta educațională 
pentru anul școlar 
2020-2021. 

2. Reducerea ratei 

părăsirii timpurii a școlii 
Particularizarea 
curricumului  pentru elevii 
cu risc de părăsire 
timpurie a școlii și a 
elevilor cu probleme de 
învățare. 

Adaptare curriculară 

corespunzătoare pentru 

elevii cu CES și pentru cei cu 

probleme de învățare. 

Cadrele didactice 

Responsabilii de caz 

desemnați 

An școlar 2019-
2020 

Programe adaptate 

Implicarea elevilor cu risc în 

activități atractive, 

personalizate lor. 

Cadrele didactice 

Director 

Director adjunct 

An școlar 2019-
2020 

Fișele de observare ale 
lecțiilor 

Programe remediale pentru 

elevii în situații de risc. 

Cadrele didactice 

 

An școlar 2019-
2020 

Programul activităților 
remediale 

Continuarea activităților din 

proiectul POCU ”Proces 

educational optimizat în 

școlile bistrițene” 

Cadrele didactice 

implicate 

An școlar 2019-
2020 

Rapoartele de 
activitate. 

Chestionare feedback 
elevi și părinți. 

3. Promovarea învățării 
pe tot parcursul vieții 

Autoperfecționarea. 
Participarea la cursuri 
relevante de 
perfecționare. 

Participarea la cursuri de 

formare/conferințe/dezbateri 

Cadrele didactice An școlar 2019-
2020 

Numărul de cursuri 

  Monitorizarea implementării 

curriculumului la clasă ca 

urmare a competențelor 

dobândite de cadrele 

didactice participante la 

cursurile de formare. 

Director 

Director adjunct 

Responsabilul cu 

formarea din școală 

An școlar 2019-
2020 

Fișe de 
asistență/interasistență 



 

5 

 

 

4. Utilizarea noilor 
tehnologii în procesele de 
învățare-predare-
evaluare 

Utilizarea instrumentelor 
TIC în  vederea 
îmbunătățirii activității de 
predare-învățare-
evaluare. 

Monitorizarea utilizării 

manualelor 

digitale/resurselor 

educaționale la clasă. 

Director 

Director adjunct 

Comisia de curriculum 

An școlar 2019-
2020 

Rapoarte de activitate 

Fișe de asistență 

Lecții deschise – utilizarea 

resurselor educaționale 

digitale. 

Comisiile metodice An școlar 2019-
2020 

Procese verbale 
activități 

Număr lecții 

Utilizarea optima a 

resurselor:calculatoare, 

videoproiectoare,etc 

Director 

Director adjunct 

An școlar 2019-
2020 

Număr de lecții în care 
se utilizează resurse 
electronice 

 

B.  DOMENIUL RESURSE UMANE 

REPER TEMATIC MEN 
ȘI ISJ 

OBIECTIV GENERAL 
ȘCOALĂ 

MĂSURI/ ACȚIUNI RESPONSABIL ORIZONT DE TIMP INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

1.Compatibilizarea 

documentelor manageriale 

cu strategiile MEN și 

politicile europene 

Armonizarea documentelor 

de proiecție ale comisiilor 

cu strategia școlii și a ISJ BN 

Corelarea documentelor 

de proiecție ale 

comisiilor metodice cu 

strategia școlii și a ISJ BN 

Responsabilul comisiei 

metodice 

Octombrie 2019 Documentele de 

proiecție corelate 

Corelarea documentelor 

de proiecție didactică, 

extrașcolară și 

extracurriculară cu 

strategia comună a școlii. 

Cadrele didactice 

Consilier educativ 

Responsabilul comisiei 

diriginților 

Octombrie 2019 Planificările corelate 
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2. Reducerea ratei părăsirii 

timpurii a școlii 

Asigurarea accesului la 

educație al tuturor elevilor 

din localitate. 

Monitorizarea 

permanentă a 

formațiunilor de studiu. 

Director An școlar 2019-2020 Corelarea cu SIIIR 

Monitorizarea frecvenței 

elevilor și înregistrarea 

absențelor. 

Diriginți/învățători 

Director 

An școlar 2019-2020 Centralizatoare/statistici 

Monitorizarea elevilor cu 

risc de părăsire timpurie 

a școlii. 

Diriginți/învățători 

Consilier școlar 

An școlar 2019-2020 Bază de date 

Acțiuni întreprinse 

Plan de măsuri privind 

reducerea ratei de 

părăsire timpurie a școlii. 

Director Noiembrie 2019 Existența planului de 

acțiune 

Consiliere și orientare 

școlară. 

Consilier școlar An școlar 2019-2020 Număr activități/număr 

elevi consiliați 

3. Promovarea învățării pe 
tot parcursul vieții 

Program de dezvoltare a 

resursei umane bazat pe o 

analiza de nevoi reală. 

Identificarea nevoilor de 

formare. 

Responsabilul cu 

perfecționarea 

An școlar 2019-2020 Analiza de nevoi 

Referate de necessitate 

Sprijinirea cadrelor 

didactice debutante 

Cadre didactice 

Directori 

An școlar 2019-2020 Număr de programe  

Promovarea inovării 
didactice și a 
exemplelor de bune 
practici în cadrul 
comisiilor metodice 

Cadrele didactice An școlar 2019-2020 Întâlnirile comisiilor 

metodice 

Întălniri de lucru, 
workshopuri cu 
membrii ai comunității 

Cadrele didactice An școlar 2019-2020 Număr de activități 
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Participarea la cursuri 
de formare. 

Cadrele didactice An școlar 2019-2020 Număr de 

cursuri/participanți 

4. Utilizarea noilor 
tehnologii în procesele de 
învățare-predare-evaluare 

Utilizarea calculatoarelor în 

gestionarea tuturor 

activităților. 

Utilizarea 
instrumentelor TIC în 
managementul clasei 
de elevi 

Cadrele didactice 

Directori 

Responsabili comisii 

An școlar 2019-2020 Baze de date 

Utilizarea noilor 
tehnologii în 
comunicarea 
instituțională 

Dorector 

 

An școlar 2019-2020 Rețelele de comunicare 

folosite-agenda cadrului  

didactic, grupuri online 

 

 

C.  DOMENIUL RESURSE FINANCIARE 

 

 

REPER TEMATIC MEN 
ȘI ISJ 

OBIECTIV GENERAL 
ȘCOALĂ 

MĂSURI/ ACȚIUNI RESPONSABIL ORIZONT DE TIMP INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

1.Compatibilizarea 

documentelor 

manageriale cu strategiile 

MEN și politicile 

europene 

Proiecție bugetară 

bazată pe analize de 

nevoi realizate în școală 

care să conducă la 

dezvoltarea bazei 

materiale. 

Modernizarea bazei 

materiale. 

Director An școlar 2019-2020 Sumele alocate în buget 

Sprijinirea autorității 

locale în implementarea 

proiectelor de reabilitare 

a Școlii Gimnaziale 

Cormaia și al clădirilor de 

Director An școlar 2019-2020 Documentele realizate 

Implementarea 

proiectelor initiate 
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pe str Teilor și Republicii. 

Diversificarea resurselor 

financiare/venituri 

propria. 

Director An școlar 2019-2020 Bugetul de venituri 

2. Reducerea ratei părăsirii 

timpurii a școlii 

Asigurarea unui mediu 

sigur, funcțional și plăcut 

pentru desfășurarea 

activităților didactice. 

Implementarea 

programelor 

naționale:lapte-corn, 

fructe, rechizite, EURO 

200, burse, etc 

Director 

Personal didactic auxiliar 

An școlar 2019-2020 Număr beneficiari 

Rapoarte 

Gestionarea resurselor în 

anul 2 din cadrul 

proiectului POCU ”Proces 

educational optimizat 

prin activități de 

mentorat în școlile 

bistrițene” 

Cadrele didactice 
implicate 

Director 

An școlar 2019-2020 Număr beneficiari 

Rapoarte de activitate 

3. Promovarea învățării pe 

tot parcursul vieții 

Alocarea de fonduri 

suficiente pentru 

acoperirea nevoilor. 

Consilierea cadrelor 

didactice în cadrul 

proiectului POCU ”Proces 

educational optimizat 

prin activități de 

mentorat în școlile 

bistrițene” 

Director 

Director adjunct 

An școlar 2019-2020 Număr total de 
beneficiari 

Consultanță pentru 

obținerea de finanțări în 

cadrul proiectelor 

educative din școală. 

Director 

Consilier educativ 

An școlar 2019-2020 Număr proiecte finanțate 

Număr sponsorizări 

4. Utilizarea noilor 

tehnologii în procesele de 

Asigurarea bazei materiale 

necesare pentru un proces 

Asigurarea funcționării 

serviciilor de internet și a 

Director An școlar 2019-2020 Dispozitivele în stare de 
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învățare-predare-evaluare didactic modern. aparaturii electronice 

existente. 

Administrator de 

patrimoniu 

Laborant 

funcționare 

Asigurarea 

consumabilelor specific. 

Director 

Administrator de 

patrimoniu 

 

An școlar 2019-2020 Consumabile suficiente 

Modernizarea continua a 

bazei materiale. 

Director An școlar 2019-2020 Număr de mijloace TIC 

achiziționate 

 

 

D.  DOMENIUL DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE 

 

REPER TEMATIC MEN 
ȘI ISJ 

OBIECTIV GENERAL 
ȘCOALĂ 

MĂSURI/ ACȚIUNI RESPONSABIL ORIZONT DE TIMP INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

1.Compatibilizarea 

documentelor 

manageriale cu 

strategiile MEN și 

politicile europene 

Dezvoltarea de parteneriate 

cu actorii comunității locale, 

județene și naționale 

Dezvoltarea proiectelor 

educative derulate local la 

nivel județean. 

Consilier educativ 

Director adjunct 

Responsabilul cu 

programe și proiecte 

educative. 

Conform calendarului 

ISJ BN și MEN 

Cuprinderea a cel puțin 3 

proiecte în CAEJ 

Continuarea activității din 

cadrul grupelor de 

Cadrele didactice Octombrie 2019-mai Număr elevi 
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excelență – matematică, 

fizică și biologie. 

implicate 2020 Rezultatele obținute 

Dezvoltarea de 

parteneriate locale, 

județene și naționale. 

Cadrele didactice 

Consilierul educativ 

An școlar 2019-2020 Numărul de parteneriate 

Demararea acțiunilor 

pentru aderarea la un 

proiect Erasmus 

Responsabilul cu 

programe și proiecte 

educative. 

An școlar 2019-2020 Număr parteneri 

Aplicații online 

2. Reducerea ratei părăsirii 

timpurii a școlii 

Sprijinirea elevilor în situație 

de risc prin inițierea unor 

proiecte comune cadre 

didactice-părinți-actori 

comunitari. 

Diversificarea activităților 

educative în colaborare 

cu părinții. 

Diriginții/învățătorii An școlar 2019-2020 Numărul activităților 

Activități comune școală-

instituții din comunitate. 

Consilier educative 

Director adjunct 

An școlar 2019-2020 Număr participanți 

Calitatea acțiunilor 

3. Promovarea învățării pe 

tot parcursul vieții 

Parteneriate 

locale/jedețene/naționale 

cu scopul creării de 

oportunități de învățare pe 

tot parcursul vieții 

Dezvoltarea de 

parteneriate cu școli din 

județ și din țară. 

Consilier educative 

Cadrele didactice 

Directori 

An școlar 2019-2020 Număr de parteneriate 

Autoperfecționare în 

cadrul comisiilor 

metodice. 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

An școlar 2019-2020 Număr întâlniri în cadrul 

comisiilor metodice 

Implementarea 

activităților din cadrul 

proiectului POCU ”Proces 

educational optimizat 

prin activități de 

mentorat în școlile 

Cadrele didactice 

implicate 

An școlar 2019-2020 Număr activități 

Număr proiecte finanțate 
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bistrițene” 

Diseminarea exemplelor 

de bună practică din 

cadrul 

proiecteloreducaționale 

derulate la nivelul școlii. 

Directori 

Consilier educativ 

An școlar 2019-2020 Numărul exemplelor de 

bună practică 

Calitatea exemplelor 

4. Utilizarea noilor 

tehnologii în procesele de 

învățare-predare-evaluare 

Parteneriate cu instituții 

care pot oferi sprijin privind 

noile tehnologii. 

Inițierea de parteneriate 

care să conducă la 

dezvoltarea 

competențelor 

informatice. 

Director 

Cadre didactice TIC 

An școlar 2019-2020 Număr de parteneriate 

Număr beneficiary 

Promovarea instituției pe 

Facebook și pe pagina 

web a școlii. 

Directori An școlar 2019-2020 Existența actualizărilor 

Comunicarea externă prin 

intermediul noilor 

tehnologii. 

Directori An școlar 2019-2020 Număr de articole și 

comunicate 

 

 

 

 

 

 
 
 


