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FUNDAMENTARE

Prezentul document prezintă proiectarea activităţii în Liceul Tehnologic “Ioniţă G. Andron” din
Negreşti-Oaş, judeţul Satu-Mare. Acest document se referă la anul şcolar 2016-2017.
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.T.S.

POLITICA EDUCAŢIONALĂ
În prezent, învăţământul preuniversitar românesc este reglementat prin următoarele acte normative:
 Legea învăţământului nr. 1/2011
 Ordonanta De Urgenta NR. 117/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.
1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului
 Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin
O.M.E.N.C.S nr. 5079/31.08.2016;
 Statutul elevului aprobat prin O.M.E.N.C.S nr.4742/10.08.2016;
 O.M.E.C.I. 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;
 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.
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I. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN

Liceul Tehnologic “Ioniţă G. Andron” are următoarele forme de învăţământ:
 Gimnazial
 Liceal
 Profesional
 A doua şansă

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).
 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.
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I. 2. PRIORITĂŢI ALE ANULUI ŞCOLAR ÎN CURS

Îmbunătăţirea managementului la nivel de clasă şi şcoală vizând antrenarea tuturor elementelor care
participă la actul instructiv – educativ.
Crearea unui climat democratic şi creativ de dezvoltare pentru fiecare elev în parte.
Accesul egal şi sporit la educaţie a tuturor elevilor.
Ridicarea standardului demersului didactic, transformarea învăţământului în unul euristic, formativ.
Promovarea unui sistem modern de evaluare.
Încurajarea competiţiei, ridicarea nivelului de pregătire a elevilor, obţinerea de performanţe în învăţare.
Asigurarea educaţiei de bază pentru toate categoriile de elevi/ persoane; formarea competenţelor cheie .
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I. 3. ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ
şi programe şcolare).
La nivelul fiecărei catedre există auxiliare curriculare – manuale, caiete de lucru, culegeri de probleme,
îndrumătoare etc.
Baza materială în cea mai mare parte este bună.
Bază sportivă în stare bună.
Materiale didactice în stare bună.
Cadre didactice titulare calificate, majoritatea cu gradul didactic I şi II, având o înaltă ţinută profesională.
Existenţa în şcoală a cabinetelor, laboratoarelor și atelierelor.
Interesul cadrelor didactice pentru un învăţământ modern.
Existenţa unui grup de elevi dornici de performanţă.
Participarea elevilor şi a cadrelor didactice la activităţi extracurriculare.
Rezultate bune obţinute la olimpiadele şi concursurile şcolare.
Rezultate bune obţinute la bacalaureat.
Interesul conducerii şcolii pentru dezvoltarea bazei materiale.
Oferta şcolii satisface nevoile tuturor elevilor.

PUNCTE SLABE
Slaba calitate a elevilor înscrişi în clasa a IX-a
Numărul mic de elevi care s-au înscris în clasa a V-a.
Lipsa de interes din partea unor elevi şi părinţi pentru procesul instructiv-educativ.
Resurse financiare extrabugetare limitate.
 Posibilităţile restrânse de motivarea financiară a cadrelor didactice.
Formalism în activitatea de formare continuă.

OPORTUNITĂŢI
Posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu ISJ şi MENCS, prin portal şi forum.
Interesul Consiliului Local pentru susţinerea actului educaţional.
Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe guvernamentale.
Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin realizarea unor proiecte de finanţare.
Sprijin din partea Consiliului reprezentativ al părinţilor.
Cadre didactice tinere cu spirit de iniţiativă.
Asigurarea unor cursuri de perfecţionare gratuite prin CCD.
Posibilitaea initierii unor proiecte Erasmus+ sau proiecte pe FSE.
5

Liceul Tehnologic ”Ioniţă G Andron”
RO 445200, Negreşti-Oaş, str. Luna, nr. 7-8, jud. Satu-Mare
Tel: 0261-854880, Fax: 0261-854885,
e-mail: ionitaandronnegrestioas@gmail.com

AMENINŢĂRI
Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin elevii.
Insuficienta conştientizare a unor factori de decizie privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare în
învăţământ.
Insuficienta conştientizare a părinţilor elevilor relativ la rolul lor de principal partener educaţional al şcolii.
Populaţia şcolară în scădere pentru următorii ani şcolari.
Plecarea unui număr mare de familii ale elevilor în străinătate.
Lipsa de supraveghere a elevilor în cazul familiilor dezmembrate sau ale celor plecate în străinătate.
Slaba motivare financiară a personalului .
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II. OBIECTIVE GENERALE

a. În domeniul funcţional curriculum-ului:
1. Eficientizarea procesului de învăţare conform Legii calităţii în educaţie.
2. Dezvoltarea unor practici educaţionale în concordanţă cu nevoile elevilor: învăţare centrată pe elev, mediu
de învăţare incluziv etc.
3. Optimizarea stării disciplinare, având în vedere latura formativă a activităţilor şcolare şi extraşcolare.
b. În domeniul funcţional al managementului şcolar:
1. Implicarea echipei manageriale în monitorizarea si evaluarea activităţii din liceu.
2. Realizarea unei proiectări eficiente a activităţii manageriale, pe baza diagnozei, pentru asigurarea calităţii
actului educaţional.
c. În domeniul funcţional al resurselor umane:
1. Îndrumarea şi sprijinul cadrelor didactice în perfecţionarea pregătirii metodice si de specialitate.
2. Cultivarea respectiv formarea unei culturi a calităţii.
d. În domeniul funcţional al resurselor materiale şi financiare
1. Dezvoltarea bazei materiale, asigurarea resurselor financiare necesare funcţionării instituţiei.
2. Gestionarea eficientă a resurselor financiare, administrarea bazei materiale, asigurarea unor condiţii
ambientale optime.
e. În domeniul funcţional al dezvoltării instituţionale, colaborării şi relaţiilor comunitare.
1. Dezvoltarea colaborării cu instituţii si factori din comunitate în vederea asigurării sprijinului material si
financiar.
2. Accentuarea implicării instituţiei în problemele ce privesc comunitatea locală.
3. Promovarea imaginii instituţiei.
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III. PLANURI OPERAŢIONALE

a) DOMENIUL FUNCŢIONAL: CURRICULUM
NR.
CRT.

OBIECTIVE
SPECIFICE

ACTIVITĂŢI
PROPUSE
Cunoaşterea şi aplicarea
curriculumului naţional

1

Elaborarea
proiectelor de
curriculum
şcolar şi
extraşcolar

Elaborarea ofertei de
CDL, CDŞ în parteneriat
educaţional.
Monitorizarea aplicării
curriculumului.
Proiectarea activităţii
didactice.
Diversificarea metodelor
de predare/învăţare.

2

Formarea
competenţelor
de bază

Monitorizarea actului
educaţional.
Participare la concursuri
şcolare şi
olimpiade şcolare.

RESPONSABIL

TERM
EN

INDICATORI/STANDARD
E DE REALIZARE

-umane – cadre
didactice

-director

12.09.16

- nr. cadre didactice care
aplică corect curriculum
naţional

-umane – cadre
didactice, elevi,
părinţii elevilor

-director,
-comisia de
curriculum

4.10.16
01.12.16

-nr. de CDŞ,CDL studiate de
elevi

16.06.17

-nr. de documente verificate

1.10.16

-realizarea planificărilor
calendaristice pentru
fiecare cadru didactic
-nr. metodelor de
predare/învăţare utilizate
-nr. cadre didactice care
folosesc metode moderne
-nr. activităţilor desfăşurate

RESURSE

MĂSURI
-afişarea listei cu
programele în vigoare
la biblioteca școlii
-obţinerea de
informaţii de la
elevi, părinţi, cadre
didactice

-umane – cadre
didactice

- vizarea activităţii
-vizarea planificărilor
de către responsabilii
de arii curriculare
-informări în cadrul
catedrelor şi
comisiilor metodice

-umane – cadre
didactice

-participare la
activităţile derulate
de cadrele didactice
-aprobarea tabelelor
cu elevi participanţi
la concursuri şi
aprobarea pregătirilor

-umane – cadre
didactice, elevi
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-umane – cadre
didactice

-umane – elevi,
cadre didactice
-financiare –
sponsorizări,

-director,
- comisia de
curriculum
-director
-directori adj.
-responsabilul
comisiei de
asigurare a
calităţii
-director,
-directori adj

-director

Anul
şcolar
16-17
Anul
şcolar
16-17
Anul
şcolar
16-17

-nr. de concursuri la care
se participă
-nr. elevi participanţi
-nr. de premii obţinute de
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3

Evaluarea
activităţii din
unitatea de
învăţământ

Aplicarea testelor inițiale
și a rapoartelor de
evaluare la clasele a V a
și a IX-a
Monitorizarea rezultatelor
obţinute la olimpiade şi
concursuri şcolare.

Monitorizarea rezultatelor
şcolare, a rezultatelor la
examenele naţionale,
bacalaureat

suplimentare
Organizarea evaluarii

Consiliul local
– elevi,
cadre didactice

-organizarea de
activităţi
suplimentare cu
elevii

-umane – elevi,
cadre didactice
-financiare –
Consiliul local,
fondul
părinţilor
-umane – elevi,
cadre didactice

-organizarea comisiei
de orientare şcolară

9

-sef de catedra
-cadrele
didactice
-director adj.
-directori adj.,
-consilier
educativ

15.10.16

-directori adj.

12.09.16

Anul
şcolar
16-17

elevi
-raport privind rezultatele
obţinute de elevi

-întocmirea unui raport
privind rezultatele
obţinute de elevi la
concursuri
-premierea elevilor cu
rezultate deosebit
-mapă cu rezultate la
examenele naţionale,
bacalauret
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b) DOMENIUL FUNCŢIONAL: MANAGEMENTUL ŞCOLAR

NR.
CRT.

1

OBIECTIVE
SPECIFICE

2.1.Monitorizare
a funcţionării
structurilor
instituţionale
administrative
şi manageriale
din şcoală

MĂSURI

RESURSE

Stabilirea diriginţilor

-consultarea cadrelor
didactice

-umane - cadre
didactice

Repartizarea orelor din
planurile cadru de
învăţământ

-consultarea cadrelor
didactice

-umane - cadre
didactice

-consultarea cadrelor
didactice

-umane - cadre
didactice

-consultarea cadrelor
didactice

-umane - cadre
didactice

-director adj

9.09.16

Completarea cataloagelor

-oferirea informaţiilor
necesare

-umane - cadre
didactice

-director

19.09.16

Analiza activităţii în anul
şcolar 2015-2016

-consultarea tuturor
factorilor implicaţi

-umane - cadre
didactice

Stabilirea şedinţei cu
părinţii

-consultarea tuturor
factorilor implicaţi

Analiza rezultatelor
obţinute la bacalaureat

-elaborarea unui plan
de măsuri

-umane diriginţii,
părinţii
-umane - cadre
didactice

Proiectarea activităţii
manageriale.

-consultarea tuturor
factorilor implicaţi

-umane - cadre
didactice

ACTIVITĂŢI PROPUSE

Stabilirea comisiilor şi a
responsabilităţilor
Întocmirea orarului şi a
graficelor de efectuare a
stagiilor de pregătire
practică
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RESPONSABIL

TERMEN

-director,
12.09.16
-director adj
-director,
-director adj
7.09.16
-responsabili arie
curiculară
-director,
15.09.16
-director adj

-director,
-director adj
20.10.16
-responsabili arie
curiculară
-director,
10.11.16
-director adj
1500
-director,
20.10.16
-director adj
-director,
-director adj
15.10.16
-responsabili arie
curiculară

INDICATORI/STANDAR
DE DE REALIZARE
-nr. de diriginţi

-catedrele profesorilor
-deciziile de numire
-fişa postului
-orarul şcolii
-graficul de efectuare a
stagiilor de pregătire
practică
-cataloage completate
-raportul privind starea
învăţământului în anul
şcolar 2015-2016
-procesele verbale ale
şedinţelor
-planul de măsuri remediale
-realizarea planului
managerial al şcolii
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Organizarea unei simulări
la probele scrise de
bacalaureat

-consultarea tuturor
factorilor implicaţi

-umane - cadre
didactice, elevi

Monitorizarea absenţelor

-completarea
centralizatoarelor

-umane - cadre
didactice

-participare la
întâlnirile comisiilor

-umane – cadre
didactice

-consultarea
factorilor implicaţi

-umane – cadre
didactice

Monitorizarea elaborării
rapoartelor de analiză a
ariilor curriculare
Revizuirea şi elaborarea
PAS pentru anul şcolar
2016-2017
Stabilirea planului de
şcolarizare pentru anul
şcolar următor.
Întocmirea unor programe
de activităţi remediale

Respectarea legislaţiei
şcolare şi a celei privind
politica de personal.
Coordonarea activităţii de
identificare obiectivă a
criteriilor pentru a stabilirea
calificativelor anuale.

Gestionarea eficientă a
conflictelor.

Stabilirea şedinţei cu
părinţii

-studiu de nevoi

-umane – cadre
didactice

-director,
-director adj

La data
stabilita de
MEN

-lucrările elevilor

lunar

-centralizatoarele

23.06.17

-elaborarea rapoartelor
semestriale

15.11.16

-planul de acţiune al şcolii

-director
-CP

11.12.16

-realizarea planului de
şcolarizare
-graficele şi programele
de activităţi/discipline
-nr. elevi cuprinşi în cadrul
programelor
-mapă cu legislaţia şcolară
în vigoare

-director adj
-director,
-director adj
-director

- realizarea unor
grafice

-umane – cadre
didactie, elevi

-directori adj.
-consilier
educativ

21.10.16

-consultarea
periodică a noutăţilor
apărute în Monitorul
Oficial
-consemnarea
periodică a
activităţilor derulate
de către cadrele
didactice

-umane – cadre
didactice,
auxiliare şi
nedidactice
-umane – cadre
didactice,
personal
auxiliar,
personal
nedidactic
-umane – cadre
didactice, elevi,
părinţi,
consilier şcolar
-umane diriginţii,

-director,
-directori adj.

Permanent

-director

Permanent

-realizarea fişei de evaluare

-director

Permanent

-nr. conflicte soluţionate la
nivelul şcolii

-director,
-director adj

23.03.2017
1500

-procesele verbale ale
şedinţelor

-discuţii cu
personalul şcolii,
elevii şi părinţii
acestora
-consultarea tuturor
factorilor implicaţi
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2

2.2.Formarea
managerială şi
realizarea
culturii
manageriale

Identificarea nevoilor de
formare managerială.
Înscrierea la cursuri de
formare managerială.

-discuţii permanete
cu personalul şcolii
-discuţii permanete
cu personalul şcolii

părinţii
-umane- cadre
didactice
-umane- cadre
didactice

Formarea continuă a
personalului didactic.
Diseminarea informaţiei
obţinută în cadrul
formărilor.

- afişarea ofertelor de
formare
-discuţii permanete
cu personalul şcolii

-umane – cadre
didactice
-umane – cadre
didactice

12

-directori adj.

12.09.16

-nr. de chestionare aplicate

-directori adj.

Permanent

-director,
-directori adj.
-director,
-directori adj.

1.09.17

-nr. cursuri de formare
managerială
-nr. participanţi
-nr. cursuri de
perfecţionare managerială
-nr. activităţi organizate
pentru realizarea unei
culturi manageriale

Permanent
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c) DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE UMANE
NR.
CRT.

1

2

OBIECTIVE
SPECIFICE

3.1.Formarea
continuă şi
perfecţionarea
personalului

3.2.Asigurarea
calităţii în unitatea
de învăţământ

ACTIVITĂŢI
PROPUSE

RESURSE

MĂSURI

Identificarea nevoilor de
formare.

-discuţii cu
personalul şcolii

-umane – cadre
didactice

Asigurarea participării
personalului la cursuri,
simpozioane etc.

-organizarea flexibilă
a activităţii
-afişarea ofertelor de
participare la cursuri,
simpozioane etc.

-umane – cadre
didactice,
personal
auxiliar

Mentorat.

-organizarea de
activităţi pentru
cadrele didcatice
debutante

Întocmirea planului de
activitate a CEAC

-discuţii între
membrii CEAC

Realizarea unor
documente specifice
comisiei CEAC

-organizarea unor
activităţi la nivelul
comisiei de
curriculum
-organizarea unor
activităţi la nivelul
comisiei

Realizarea RAEI
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-umane – cadre
didactice
-materiale –
cursuri de
specialitate
-umane - cadre
didactice
-umane – cadre
didactice, elevi

-umane

RESPONSABIL

TERM
EN

INDICATORI/STANDARD
E DE REALIZARE

12.09.16

-preluarea cererilor
cadelor didactice pentru
formări
- întocmirea unei situaţii
privind nevoia de formare
a cadrelor didactice

-directori adj.

Permanent
-directori adj.

-responsabili de
arii curriculare

23.06.17

-nr de cadre didactice
înscrise la cursuri de
perfecţionare, grade
didactice etc

-nr. cadre didactice
debutante consiliate

-coordonator
CEAC
-director
-coordonator
CEAC

1.10.16

-raport al comisiei la
sfârşitul anului şcolar

Permanent

-raport al comisiei de
asigurare a calităţii

- director
-coordonator
CEAC

17.10.16

Rapaort RAEI
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d) DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
NR.
CRT.

1

2

OBIECTIVE
SPECIFICE

4.1.Realizarea
unor lucrări de
investiţii

4.2.Alocarea
resurselor
financiare şi
materiale în
concordanţă cu
necesităţile
unităţii

ACTIVITĂŢI
PROPUSE

Dezvoltarea şi
modernizarea
infrastructurii

RESURSE

MĂSURI
Lucrari de
modernizare la
parcarea din fata salii
de sport
Obtinerea autorizatiei
de functionare la
atelierul de tâmplărie

-umane
-financiare –
bugetul
proiectului
-umane
-financiare –
bugetul
proiectului
-umane

Întocmirea listei de
priorităţi pentru dotări şi
investiţii.

-consultarea tuturor
factorilor interesaţi

Identificarea resurselor
financiare pentru:
investiţii, reabilitări,
modernizări, reparaţii şi
igienizări, salarii, altele.
Constituirea proiectului
de buget.

-atragerea de resurse
din diferite surse

-financiare –
Consiliul local,
MEN, fonduri
europene

-consultarea tuturor
factorilor interesaţi

Solicitarea unor lucrări de
Reparaţii pentru anul
2017
Identificarea şi obţinerea
de fonduri extrabugetare.

-consultarea tuturor
factorilor interesaţi

-umane
-financiare –
Consiliul local
-financiare –
Consiliul local

Dotarea cu mijloace de
învăţământ.

-realizarea
contractelor de
închiriere a unor
spaţii
-consultarea tuturor
factorilor interesaţi

-financiare

-financiare –
MEN,

14

RESPONSABIL
-director
-administrator
financiar
-director
-administrator
financiar

TERM
EN

INDICATORI/STANDARD
E DE REALIZARE

oct. 2016
- parcarea modernizată
Dec
2016

-

atelierul

-administrator
financiar
-administrator
patrimoniu,
-director
-director,
-administrator
financiar

17.10.16

-tipul de dotări şi investiţii

Permanent

-valoarea resurselor
-acoperirea nevoilor
pentru modernizarea
infrastructurii

-director,
-administrator
financiar
-director,
-administrator
financiar
-administrator
financiar

Dec
2016

-repartizarea fondurilor
pentru acoperirea tuturor
sectoarelor de activitate
-valoarea fondurilor
-nr. reparaţiilor efectuate

Permanent

-valoarea fondurilor

-director
-administrator

Permanent

-valoarea dotărilor
-nr. elevi beneficiari

Dec
2016
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Colaborare cu
compartimentele
Primăriei Negreşti-Oaş
pentru alocarea de
resurselor financiare
necesare.

Consiliul
local
-umane

-realizarea
corespondenţei cu
Primăria

15

patrimoniu
-director,
-administrator
patrimoniu

Permanent

-nr. contacte realizate
-eficienţa contactelor
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e) DOMENIUL FUNCŢIONAL: DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ, COLABORARE ŞI RELAŢII COMUNITARE
NR.
CRT.

OBIECTIVE
SPECIFICE

ACTIVITĂŢI
PROPUSE
Flux informaţional cu
unităţile şcolare, ISJ,
consiliul local.

1

2

3

5.1.Consilierea
şi facilitarea
schimbului de
informaţii

5.2.Deschiderea
sistemelor de
educaţie şi
formare
profesională
spre societate

5.3.Promovarea
imaginii instituţiei

Întâlniri cu părinţii,
colaboratori, parteneri în
proiecte etc
Soluţionarea
corespondenţei,
sesizărilor, reclamaţiilor,
medierea conflictelor
Consolidarea relaţiilor de
colaborare dintre
instituţie şi agenţi
economici, societate în
general
Monitorizarea/îndrumare
a muncii
educative
Mass-media.

RESURSE

MĂSURI
-verificarea zilnică a
corespondenţei
scrise, internet

-umane
-materialehartie
-umane

-discuţii periodice

-umane
-financiare
-materialehârtie,

-discuţii cu toţi
factorii implicaţi
-încheierea unor
contracte de
parteneriat

-verificarea periodică
a activităţii educative
-oferirea în massmedia a unor
informaţii despre
activitatea unităţilor
şcolare
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RESPONSABIL
-director,
-directori adj

-director,

TERM
EN
Permanent
Permanent

Permanent
-director,

-umane – elevi
şi cadre
didactice
-financiare sponsorizări
-umane – elevi,
cadre didactice

-director

-umane

-director

-director,
-directori adj

Permanent

Permanent
Permanent

INDICATORI/STANDARD
E DE REALIZARE
-nr. adrese, note telefonice,
mail-uri primite şi trimise
-nr. reuniunilor şi întâlnirilor
organizate
-nr. problemelor discutate
şi soluţionate
-nr. corespondenţei
-nr. reclamaţiilor,
sesizărilor rezolvate la
nivelul şcolii
-nr. conflictelor mediate
-nr. parteneriatelor
realizate
-nr. unităţilor partenere

-dosarul comisiei activităţi
extracurriculare şi
extraşcolare
-nr. activităţi organizate
pentru promovarea
imaginii şcolii
-nr. articole şi interviuri
publicate/difuzate în
mass-media
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Monitorizarea imaginii
-consultarea presei
instituţieiîn presa locală şi
centrală şi implementarea
unor măsuri
corespunzătoare de
ameliorare pe baza
rezultatelor monitorizării

-umane- cadre
didactice,
- materiale – pt.
achiziţionarea
de
publicaţii
diverse
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-director

Permanent

-nr. Ziare achiziţionate
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PLANUL OPERAȚIONAL AL COMISIEI METODICE „ LIMBĂ ŞI COMUNICARE”
SEMESTRUL II, AN ŞCOLAR 2016-2017
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Acţiuni

Partener

Întocmirea planificărilor calendaristice
şi a proiectelor unităţilor de învăţare,
în conformitate cu programele şcolare
şi cu metodologia aplicării noului
curriculum
Pregătirea Raportului şi a Planului
Operațional ale comisiei metodice

ISJ
Comisia pentru
evaluarea şi
asigurarea calităţii

Simularea examenelor naționale :
evaluarea națională respectiv
bacalaureatul

Elevii claselor a
VIII-a, a XI-a, a
XII-a

Atragerea elevilor spre lectură
Clubul de lectură
Parcurgerea ritmică a materiei,
ţinându-se cont de particularităţile
individuale ale elevilor.

Direcţiunea

Toţi elevii
Comisia pentru
evaluarea şi
asigurarea calităţii

Prezentarea conţinuturilor într-o Comisia pentru
formă accesibilă şi atractivă în evaluarea şi

Rezultate
aşteptate
Planificări
calendaristice
Proiecte ale
unităţilor de
învăţare
Organizarea mai
bună a activităţii
comisiei
metodice
În funcție de
pregătirea și
capacitatea de
învățare a
fiecărui elev
Lectura operelor
Aplicarea
metodelor
active de
învăţare centrată
pe elev
Portofoliile
elevilor
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Responsabil
Toţi membrii
comisiei

Şeful comisiei
metodice

Resurse
materiale
Materiale,
ghiduri
metodologice,
auxiliare
didactice
Calculator,
consumabile

umane
Membrii
comisiei

Orizont
temporar
29 feb. 2017

Membrii
comisiei
metodice

20 februarie
2017

Membrii
catedrei, elevii

13 martie
2017

Toți membrii
catedrei

Subiectele
examenelor
naționale

Membrii
catedrei
Toţi membrii
catedrei

Cărţi biblioteca Elevii cititori

Permanent

Caietele
elevilor /
Portofoliile
elevilor

Membrii
comisiei;
Elevii

Permanent

Toţi membrii
catedrei

Manuale,
culegeri de

Membrii
comisiei;

Permanent
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Nr.
crt.

7.

Acţiuni
scopul stimulării motivaţiei pentru
studiul disciplinei limba române
Inspecția finală pentru susținerea
gradului didactic I a doamnei prof.
Pampa Maria

Partener

Rezultate
aşteptate

Responsabil

Obținerea
gradului
didactic I

Toți membrii
catedrei

Bacalaureat Proba
orală/scrisă
Evaluarea
națională
Bacalaureat Proba orală

Curriculum ;
Catedra de
limbă şi lit.
română

Programa
pentru
examenul de
bacalaureat

Crăciun
Ianuarie-iunie
Otilia, Sâncean 2017
Emilia, Roșu
Georgeta

Curriculum ;
Catedra de
limbă şi lit.
rom

Subiectele
propuse

Participarea
tuturor elevilor
la examen şi
obţinerea de
rezultate cât mai
bune

Curriculum ;
Asigurarea
calităţii

Programa
pentru
examenul de
bacalaureat

Crăciun Otilia,
Pampa Maria,
Sâncean
Emilia, Roșu
Georgeta
Crăciun
Otilia,
Sâncean
Emilia, Roșu
Georgeta

asigurarea calităţii
Comisia Limbă și
comunicare,
direcțiunea, ISJ
SM, Centrul
Universitar Nord
Baia Mare
Direcţiunea, ISJ,

8.

Pregătirea elevilor pentru susţinerea
probei orale și scrise a examenelor
naționale

9.

Evaluarea absolvenţilor – proba orală

Direcţiunea, ISJ,
Ministerul Ed. şi
Inovaţiei

10.

Continuarea pregătirii pentru
bacalaureat pentru elevii claselor a
XII-a

Membrii ariei
curriculare

19

Resurse
materiale
texte, softuri
didactice etc
Programa
școlară,
manuale,
auxiliare
didactice etc.

umane
Elevii

Orizont
temporar

Membrii
Aprilie 2017
comisiei, elevii
claselor a VIIa A X-a C a XI
aA

Iunie 2017

Iunie 2017
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Nr.
crt.
11.

Acţiuni

Partener

Participarea la cercul pedagogic
organizat de Școala gimnazială Vama

ISJ, Direcțiunea,
Școala gimnazială
nr. 1 Negrești Oaș

12.

Vizitarea unor expoziţii, muzee

13.

Întocmirea subiectelor pentru testele
finale semestriale

14.

Susţinerea examenului de Bacalaureat
– Proba scrisă

Rezultate
aşteptate
Comunicare cu
toți colegii
dezbaterea unor
teme propuse,
lecții deschise

Responsabil
Comisia
metodică

Resurse
materiale
Mijloacele de
transport

Muzeul Ţării
Oaşului, Muzeul
jud. SM, Muzeul
Maramureşului

Educarea
estetică

Comisia
educativă

Mijloacele de
transport

Elevii
participanţi /
Profesorii
însoţitori

Iunie 2017

Comisia evaluarea
şi asigurarea
calităţii
Direcţiunea, ISJ,
Ministerul Ed. şi
Inovaţiei

Rezultatele
elevilor

Toţi membrii
catedrei

Testele finale

Elevii

Mai 2017

Participarea
tuturor elevilor
la examen şi
obţinerea de
rezultate cât mai
bune

Curriculum ;
Catedra de
limbă şi lit.
rom

Subiectele
propuse

Toţi membrii
catedrei

30 iunie 2017

Responsabilul comisiei metodice,
prof. Horvath Otilia
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umane
Comisia
metodică

Orizont
temporar
Aprilie 2017
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PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI METODICE
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
SEMESTRUL II, ANUL ŞCOLAR 2016-2017
NR.
CRT.
1.

2.

3.

4.

5.

REZULTATE
AŞTEPTATE
Prezenţa 100%

RESPONSAB
IL
Membrii
comisiei

RESURSE
MATERIALE
Referate

Comisia pentru
evaluarea şi
asigurarea
calităţii (CEAC)

Planificările
calendaristice,
Proiectele unităţilor
de învăţare

Membrii
comisiei

Programe,
manuale,
Ghiduri
metodologice

Membrii
comisiei

CEAC

Aplicarea metodelor
activ-participative

Membrii
comisiei

Planificări,
manuale

Martie
Iunie 2017

CEAC

- Cel puţin câte o
notă până în
31.03.2017
- Număr de note în
conformitate cu
regulamentul la
finele semestrului
Schimb de experienţe
pentru îmbunătăţirea
strategiilor de
predare - evaluare

Membrii
comisiei

Documente
şcolare

Membrii
comisiei,
elevii
Membrii
comisiei,
elevii

Membrii
comisiei,
elevii

Martie 2017

ACŢIUNI

PARTENERI

Participarea la activităţile
organizate de ISJ

ISJ,
CCD

Întocmirea planificărilor
calendaristice şi a
proiectelor unităţilor de
învăţare, în conformitate
cu programele şcolare.
Parcurgerea materie în
conformitate cu
planificărie
Notarea ritmică

Asistenţe şi interasistenţe
la lecţii între membrii din
cadrul ariei curriculare

Conducerea
şcolii,
CEAC

21

Responsabilul
ariei
curriculare

Fişa de
observaţie a
lecţiei

UMANE
Membrii
comisiei

ORIZONT
TEMPORAL
Conform
calendarului
ISJ
Februarie
2017

31 Martie
1 Iunie 2017
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6.

Participarea la cursuri de
formare sau perfecţionare

7.

Diseminarea cursului “
Strategii interactive de
predare a matematicii şi
ştiinţelor”
Organizarea olimpiadei
faza pe şcoală la
matematică
Organizarea olimpiadei
faza pe şcoală la chimie
Organizarea simulări
examenului de BAC la
clasele a XII-a şi a XI-a
Organizarea simulări
examenului naţional la
clasa a VIII-a
Respectarea graficului de
pregătire specială a
elevilor de clasele a XII-a
şi a VIII-a în

8.

9.
10.

11.

12.

Conducerea
şcolii,
CCD
CEAC

Certificate de
absolvire a
cursurilor.
Referatul.

Membrii
comisiei

Auxiliare
didactice

Membrii
comisiei

Conform
calendarului

Miclăuş
Adriana

Videoproiector, Membrii
logistică
comisiei

Aprilie 2017

Membrii comisiei Testele

Jurchiş Ion

Săli de clasă,
logistică

Profesori
supraveghetori

Februarie
2017

Membrii comisiei Testele

Bud Rodica

Conducerea
şcolii,
CEAC
Conducerea
şcolii,
CEAC
Membrii comisiei
Diriginţii claselor
terminale

Tezele.

Ardelea Eugen

Săli de clasă,
logistică
Săli de clasă,
logistică

Profesori
supraveghetori
Profesori
supraveghetori

Februarie
2017
Martie 2017

Tezele.

Ardelea Eugen

Săli de clasă,
logistică

Profesori
supraveghetori

Martie 2017

Rezolvarea
variantelor

Responsabilul
ariei
curriculare

Portofoliile
elevilor

Membrii
comisiei,
elevii

Conform
graficului

Întocmit,
Responsabilul ariei curriculare
„Matematică şi ştiinţe ale naturii”
Miclăuş Adriana
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Comisia metodică a ariei curriculare “OM ȘI SOCIETATE”
PLAN OPERAȚIONAL
An școlar 2016 - 2017

Obiective

Acțiuni

Resurse / Modalități de realizare

Termen

Responsabilități

Organizarea
catedrei

Restabilirea componentei
Repartizarea sarcinilor
Graficul sedintelor si al
tematicii

Orarul fiecarui membru al catedrei
Discutii intre membrii catedrei referitor la
activitatile ce se vor desfasura in cadrul
catedrei
Pregatirea materialelor didactice

Septembrie
2016

Responsabilul
comisiei

Modalități de
evaluare
Documente
Proces verbal

Membrii comisiei

Sedinţe în cadrul Catedrei

Teste
Lunar

Coordonarea
catedrei

Urmarirea realizarii
planificarilor semestriale in
concordanta cu curriculum
specific

Planificarile se vor elabora tinandu-se cont de
indicatiile primite la cercurile pedagogice şi
de noua programă revizuită din 2008

Director
Responsabil
comisie

Verificarea
planifica-rilor
Analiza SWOT

Septembrie
2016
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Obiective

Acțiuni

Resurse / Modalități de realizare

Termen

Responsabilități

Îmbunătățire
a procesului
Instructiveducativ

Redactarea proiectelor
unitatilor de invatare si a
lectiilor

Proiectele se vor realiza conform
recomandarilor din literatura de specialitate

Permanent

Director
Responsabil
comisie

Parcurgerea ritmica a materiei

Materia va fi parcursa conform planificarii

Permanent

Membrii comisiei

Utilizarea in lectie a metodelor Metodele utilizate vor fi trecute in proiecte
activ-participative

Permanent

Director
Responsabil
comisie
Membrii
comisiei

Tratarea diferentiata a elevilor

In functie de particularitatile individuale ale
elevilor si de progresele scolare inregistrate
Prevederile din R.O.F. a unitatilor
preuniversitare
Legatura cu dirigintii si cu familia

Permanent

Membrii catedrei

Permanent

Se stabilesc loturile de elevi pe baza
rezultatelor scolare din anii anteriori si in
functie de rezultatele obtinute la testele de
evaluare
Se stabileste graficul consultatiilor

Februarie
Martie

Director
Membrii comisiei
Director
Membrii comisiei
Diriginti
Responsabil
comisie
Membrii
comisiei
Director

Notarea ritmica a elevilor
Urmarirea frecventei la orele
din cadrul catedrei
Organizarea e consultatii si
meditatii:
-participarea elevilor la
olimpiade si concursuri
-recuperarea ramanerii in urma

24

Permanent

Modalități de
evaluare
Asistente la
lectii

Concordanta
intre planificari
si condica de
prezenta
Asistente la
lectii
Interasistente

Teste
Fise de lucru
Verificarea
cataloagelor

Verificarea
graficului
sustinerii
consultatii-lor
Verificarea
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Obiective

Acțiuni

Resurse / Modalități de realizare

Termen

Responsabilități

La nivel de: clasă, şcoală
zonă

Cu ocazia
Membrii
comemocomisiei
rarii si
elogierii
unor
evenimen-te
importante
Saptamana
“Scoala
altfel”

la invatatura

Ridicarea
calitatii
activitatii
educative

Organizarea unor activitati
extracurriculare variate:
-drumetii
-vizite
-excursii
-concursuri

Perfectionarea pregatirii
Membrilor
catedrei

Stabilirea planului de munca si Activitati :
a graficului sustinerii
-lectii deschise
activitatilor
-referate
-informari stiintifice
-elaborarea de teste de evaluare
Prin C.C.D.:
Responsabilul catedrei intocmeste lista
Indrumarea spre cursuri de
cursurilor de perfectionare si o prezinta
perfectionare
membrilor

25

Lunar

Responsabilul
comisiei
Membrii comisiei

Periodic

Responsabilul cu
perfectionarea

Modalități de
evaluare
participarii la
concursuri si
olimpiade
Rezultate la
olimpiada

Rezultate
obtinute la
concursuri
Participare la
activitati legate
de
comemorarea
uno evenimente
istorice şi
sărbători
religioase
Asistente
Verificare
documente

Adeverinte
eliberate de
C.C.D.
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Obiective

Imbunatatire
a activitatii
de
indrumare,
control si
evaluare

Acțiuni

Resurse / Modalități de realizare

Termen

Responsabilități

Participarea la:-cercuri
pedagogice
-programe de parteneriat

Luari de cuvant
Referate

Semestrial

Controlul dupa un program
stabilit cand situatia o impune

Se compara realizarile cu finalitatile propuse
Verificarea
periodica a
activitatii membrilor catedrei

Periodic

Responsabilul
comisie
Membrii
comisiei
Director
Responsabilul
comisiei

Responsabil comisie metodică,
Tulbure Călin
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Modalități de
evaluare
Discutii intre
membrii
catedrei
Analiza
rezultatelor
obtinute
Prezentarea
unor informari
referitoare la
activitatea
desfăşurată în
cadrul Catedrei,
in consiliul de
administra-tie şi
în consiliului
profesoral
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PLAN OPERAȚIONAL
CATEDRA “EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT”
AN ȘCOLAR 2016 – 2017

SEMESTRUL II
Nr.
crt.
1.

Acţiuni

Parteneri

Stabilirea graficului de şedinţe
lunare şi temele şedinţelor de
catedră

Rezultate asteptate

Responsabil

Proces verbal
Grafic

Pintea Radu

Materiale
Curriculum
Naţional
Programe
şcolare
Mingi,
Echipament

Participarea la faza pe oraş a
Olimpiadei Sportului Şcolar
la:handbal(fete şi băieţi)
,baschet(fete şi băieţi)
fotbal(băieţi) şi atletism
Organizarea unui campionat de
handbal fete

Conducerea
şcolii

Clasamentele

Pintea Radu
Handău Ioan

Sponsori

Clasamentul

Handrău Ioan

Mingi, veste,
teren

4.

Organizarea unui campionat de
fotbal baieti

Sponsori

Clasamentul

Pintea Radu

Mingi,
teren,veste

5.

Organizarea a două campionate de
tenis de masă, băieţi si fete

Sponsori

Clasamentele

Pintea Radu

Mese de tenis,
palete,mingi

2.

3.

27

Resurse
Umane
Membrii catedrei

Orizont
temporal
14.02.2017

Echipele
reprezentative ale
şcolii

februariemartie

Clasele de fete de la
Lic.Teh. ,,I.G.A.
Negreşti-Oaş
Clasele de băieţi de
la Lic.Teh. ,,I.G.A.
Negreşti-Oaş

15.03—15.05.
2017

Elevii şi elevele de
la Lic.Teh. ,,I.G.A.
Negreşti-Oaş

15.03.-15.04.
2017

01.03.-1$5.05.
2017
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Nr.
crt.
6.

7.

Parteneri

Rezultate asteptate

Înbunătăţirea bazei materiale a
şcolii

Conducerea
şcolii

1.Achizitionarea a
unui set de veste de
departajare

Pintea Radu

Crosul ,,Primăverii,,

Sponsori

Clasamentul

Handrău Ioan

Acţiuni

Responsabil
Materiale

Întocmit,
Responsabilul catedră
Pintea Radu

28

Fanioane,
cronometru

Resurse
Umane
Consiliul de
administraţie al
şcolii şi comitetul
de părinţi
Elevii şi elevele de
la Lic.Teh. ,,I.G.A.
Negreşti-Oaş

Orizont
temporal
16.03.201410.06. 2017

15.03.2017
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PLAN MANAGERIAL AL CATEDREI TEHNICE PE SEMESTRUL II, AN ŞCOLAR
2016-2017
PROFIL SERVICII, RESURSE NATURALE SI PROTECTIA MEDIULUI

Nr.
Actiuni
Crt.
1.
Pregatirea elevilor participanti
la olimpiadele
interdisciplanare faza
judeteana si nationala
2.
Intocmirea graficelor de
consultatii pentru proiectele
de sustinere a examenului
pentru certificarea
competentelor profesionale
nivel 4
3.

Vizita la Sistemul de
Gospodarire al Apelor SatuMare si la Agentia pentru

Partener
ISJ
SatuMare
ISJ
SatuMare

Rezultate asteptate
(masurabile)
Cel puţin un premiu
la fiecare
olimpiadă/concurs
Obtinerea de
calificative bune si f
bune 100% din
canditati sa obtina
aviz pt examen

Utilizarea
membrii instrumentelor,
catedrei aparaturii si

Responabil
Materiale
Curriculum Teste de
verificare,
prgrame
scolare
Curriculum Grafice de
consultatii

Calauz R
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Resurse

instrumente
materiale

Orizont
temporal
Umane
Pop A, Hotca D, 02-03.
Fanea I, Jurje R, 2017

Bartis M
Pop A
Fanea I
Cazaluz R

04.2017

Elevii clasei a X- 05. 2017
a si a XI-a
(resurse)
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4.

5.

6.

Protectia Mediului Satu-Mare
Participarea sefilui de catedra
la interasistenţe la colegii de
catedră

Vizita de documentare cu
caracter didactic la
magazinbele Metro,
Kaufhland, Auchan –Baia
Mare, Lidl, Somesul,
Kaufhland-Satu-Mare, VIVO
Excurie cu caracter didactic
interdisciplinar si pentru
orientarea profesionala pentru
absolventii claselor a XII-a la
Universitatea Vasile GoldisSatu Mare si Universitatea din
Baia-Mare

Conduc
erea
scolii

identificarea acestora
Valorificarea
Sef de
experienţelor pozitive catedra
si rezultatele elevilor

Ag. de
turism
Accord

Imbogatirea
competentelor
profesionale

Ag. de
turism
Accord

Dezvoltarea
interesului pentru
mediul inconjurator

30

Fişe de
observare a
predariiinvatarii

Membrii catedrei 03-06.
2017

Catedra
tehnica

Magazine

Bartis M
Pop A
Hotca D

06.2017

Catedra
tehnica

Clasele: X ,
XI ,XII
(servicii)

Bartis M
Jurje R
Fanea I
Pop A
Hotca D
Calauz R

06.2017
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7.

Excursie cu caracter didactic
in perioada de practica.

Autoreflex

8.

Concurs international pe teme
agricole si gastronomice din
Ungaria
Monitorizarea parcurgerii
ritmice a materiei si notarea
ritmica a elevilor

LIPPAI
NAP

Evaluarea activitatii catedrei
tehnice pe semestrul II
2016-2017

Consilul Raportul de activitate
de
pe semestrul I
administ
ratie

9.

1o.

CEAC

Dezvoltarea
interesului pt
protectia mediului
inconjurator si a
caracterului
antreprenorial
Imbogatirea
competentelor
profesionale
Aplicarea metodelor
active de invatare
centrate pe elevi

Catedra
tehnica

Clasele: IX ,
X , XI.

Calauz R
Bartis M
Fanea I, Jurje R
Feher I
Hotca D, Pop A

06.2017

Sef catedra

Clasele IX,
X, XI

Feher I
Bartis M

04.2017

Sef catedra

Portofoliile
elevilor,
profesorilor,
cataloage
Portofoliul
cadrului
didactic, fise
de observare
a predarii

Membrii
comisiei
Elevii

Permanent

Bartis Marinela

06.2017

Sef catedra

Responsabil arie curriculară, tehnologii
Ing. BARTIS MARINELA
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PLAN MANAGERIAL PE SEMESTRUL II A CATEDREI DE MECANICA SI PRELUCRAREA LEMNULUI
IN ANUL SCOLAR 2016- 2017
Nr.
Crt.

1

2

3

ACTIUNI

PARTENER

Stabilirea practicii
comasate pe sem.II,astfel
incit in saptamina 37 sa nu
exist esuprapuneri,
deoarece toate clasele sint
in practica comasata.

Membrii
catedrei de
mecanica si
resurse

.Intocmirea programului de
monitorizare a realizarii
proiectelor de verificare a
competentelor profesionale
la clasa si XII A .

Membrii
catedrei

Pregatirea si participarea
elevilor la olimpiade
interdisciplinare -faza
judeteana

Membrii
catedrei

Amenajarea unui cabinet
destinat activitatilor de

Comisia de
securitate si

REZULTATE
ASTEPTATE
efectuarea
eficienta a
practicii in
aceasta perioada

Predarea la timp
a proiectelor si
atingerea
competentelor
vizate din
standardele de
pregatire.
. verificarea
pregatirii
elevilor nostri in
situatii de
concurs si obt.de
diplome

COMPARTIMENT
RESPONSABIL
Director adjunct
Sef catedra

Director adjunct
Sef catedra

Director adjunct
Sef catedra

Cunoasterea
principalelor

RESURSE
MATERIALE
programe din
curricula de
invatamint,plansa
cu repartitia
practicii pe clase

RESURSE
UMANE
toti profesorii si
maistri
instructori din
scoala

Fise de
monitorizare
pentru fiecare
elev

Fratila Viorel
Ardelean Eugen

programele de
studiu
-consultatii si
meditatii
pt.pregatirea
elevilor
participanti

Pop Stefan
Lohan Viorica
Hofer Vanda

Cabinet de

32

PERIOA
DA

I

II

Toti profesori si
maistri

III
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4

5

6

7

Securitate si sanatate in
munca –norme de
prevenire si stingere a
incendiilor si Codul muncii
la nivel de scoala

sanatate in
munca-cadre
didactice

Analiza rezultatelor
elevilor la olimpiade
interdisciplinar.Actiuni
pentru viitor.

Membrii
catedrei

Pregatirea examenului de
certificare a competentelor
profesionale la cls.XI F si
XI G sc prof.
Definitivarea , preluarea si
inregistrarea proiectelor de
verificare a competentelor
la clasa a XII a A

Conducerea
scolii
Membrii
catedrei

norme de
securitate si
formarea unui
climat de munca
sanatos fara
accidente,violen
te si acte de
indisciplina.
Imbunatatirea
metodelor de
pregatire a
elevilor
participanti la
olimpiade si
concursuri pe
meserie.
Obtinerea
certificatului de
calificare nivel
II.
Definitivarea ,
preluarea si
inregistrarea
proiectelor de
verificare a
competentelor la
clasa a XII a A

Director
Consiliul de
administratie
Contabilitatea

securitatea muncii
Videoproiector
Mobilier
pt.documente(dul
ap)

Sef catedra
Director adj.

Lista cu
rezultatele
elevilor si
subiectele la
olimpiada si
concursul
profesional.

Director adjunct
Sef catedra

Director adjunct.
Sef de catedra
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proiectele de
atestat si
competente
intocmite de elevi
proiectele de
atestat si
competente
intocmite de elevi

instructori care
utilizeaza norme
de SSM la ore si
laboratoare.Elev
ii care au in
programa
disciplina
specifica.SSM.

Bilt Irina
Lohan Viorica
Pop Stefan

Bilt Irina
Fratila Viorel
Lohan Viorica
Mios Grigore
Ardelean Eugen

III

IV

IV

V
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8

9

Elaborarea subiectelor si
evaluarea candidatilor
pentru admiterea in cls IX
invatamant profesional
profil mecanic auto
Organizarea desfasurarii
examenului de certificare a
competentelor profesionale
nivel IV.

Membrii
catedrei

Membri
catedrei

Identificarea
candidatilor
potriviti
profilului
mecanic auto
Sustirea
proiectului la un
inalt nivel
calitativ.

Director adjunct
Sef de catedra

Director adj.
Sef catedra

Data: 20.02.2017

Subiecte examen Bilt Irina
Sala de examinare Lohan Viorica
Mois Grigore
Hofer Vanda
Pop Stefan
Cabinet de
Ardelean Eugen
specialitate,calcu- Pop Stefan
lator
,videoproiector,
fise de apreciere a
cunostintelor etc.

FRATILA VIOREL

34

VI

VI
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PLANUL OPERAȚIONAL „BIBLIOTECĂ”
Resurse

Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

Acţiuni

Parteneri

Responsabil
Materiale

Atragerea elevilor spre lectură

Împărţirea manualelor şcolare la clase

Organizarea Zilei educației

Organizarea ,,Halloween”

Profesori
Toţi elevii

Bibliotecara,
profesorii

Diriginţii claselor

Conducerea şcolii

Jula Monica

Cărţi biblioteca

Permanent

Bibliotecara

Manualele

Profesori, elevi

Membrii
catedrei

Materiale
auxiliare,
bibliografie
specifică

Membrii
comisiei

Octombrie
2016

Solomon
Flavius, Pusta
Simona

Materiale
auxiliare

Membri catedrei
Elevii claselor a
X-a și a XI-a

Octombrie
2016

5.

Organizarea ,,Jeux – pieces de theatre”

Conducerea şcolii

Chiver Ancuţa

6.

Ziua Sadoveanu

Elevi selectați din
diferite clase
Biblioteca,

Roșu Georgeta
Tulbure Călin,

Culegeri de texte

35

Elevii

Septembrie,
octombrie
2016

Materiale
auxiliare
Portofoliul
elevilor
Cărţi biblioteca
Fișe, afișe

7.

Umane

Orizont
temporal

Membrii catedrei Noiembrie
Elevii
2016

Elevii
Membrii

Noiembrie
2016
Decembrie

Liceul Tehnologic ”Ioniţă G Andron”
RO 445200, Negreşti-Oaş, str. Luna, nr. 7-8, jud. Satu-Mare
Tel: 0261-854880, Fax: 0261-854885,
e-mail: ionitaandronnegrestioas@gmail.com

Nr.
crt.

Resurse
Acţiuni

Parteneri

Responsabil
Materiale

“1 Decembrie - Ziua Naţională a României”

8.

Iarna - un anotimp al bucuriei - Expoziţie
/concurs cu lucrări pe această temă

9.

Concertul de colinde

10.

“Mihai Eminescu – poetul naţional”

11.

Înfiinţarea unui cerc de lectură

12.

Organizarea “Valentine’s Day”

13.

“Jour de la Francophonie”

14.

Vizionarea unor spectacole de teatru

Catedra de istorie

Hotca Ovidiu

Diriginţii claselor de
gimnaziu, profesorii
de educaţie plastică
Comisia pentru
evaluarea şi asigurarea
calităţii
Catedra de limba
română,
Conducerea şcolii

Profesorii de
educaţie
plastică
Conducerea
scolii

Jula Monica,
elevii selectaţi
Conducerea şcolii
Dirginţii
Bibliotecara
Conducerea şcolii
Diriginţii
Bibliotecara
Teatrul de Nord Satu
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Toţi membrii
catedrei,
bibliotecara
Crăciun Otilia,
Pampa Maria,
Roşu Georgeta
Sâncean
Emilia
Solomon
Flavius
Pusta Simona

Orizont
temporal

Umane
comisiei
Elevii

2016

Desene, colaje,
holurile şcolii

Elevii

Decembrie
2016

Colinde

Elevii selectaţi

Decembrie
2016

Culegere de
texte

Membrii
comisiei
Elevii

15 ianuarie
2017

Cărţi biblioteca

Elevii cititori

Februarie
2017

Portofoliile
profesorilor

Chiver Ancuţa

Portofoliile
profesorilor

Crăciun Otilia,

Tren, autobus

Membrii
comisiei
Elevii
Membrii
comisiei,
Elevii
Elevii selectaţi

14
Februarie
2017
Martie 2017
Conform
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Nr.
crt.

Resurse
Parteneri

Acţiuni

Materiale
Mare

15.

Expoziţie cărţi şi afişe informative Scriitorii lunii

16.

Selecţionarea şi pregătirea elevilor în
vederea participării la olimpiadele şcolare.

17.
18.

19.

Responsabil

Participarea la activităţile organizate de
C.C.D. Satu-Mare.
Participarea la activităţile ştiinţifice şi
pedagogice organizate de ISJ SM
Prezentarea materialelor din bibliotecă întro formă accesibilă şi atractivă în scopul
stimulării motivaţiei pentru citit şi pentru
studiu

20.

Orientarea modernă a strategiilor didactice

21.

Perfecţionarea psihopedagogică

Umane

Orizont
temporal
planificării

Pampa Maria,
Roşu Georgeta
Sâncean
Emilia.

Catedra de limba
română

Jula Monica

Cărţi, afişe

Bibliotecara,
profesori

În fiecare
lună

ISJ

Toţi membrii
catedrei

Cărţi de
specialitate,
auxiliare
didactice

Elevii

Ianuarie
2017

CCD

Jula Monica

Materiale
didactice

Membrii
comisiei

Conform
calendarului

ISJ Satu Mare

Bibliotecara

Referate

Membrii
comisiei

Permanent

Comisia pentru
evaluarea şi asigurarea
calităţii

Jula Monica

Materiale
didactice

Membrii
comisiei
Elevii

Permanent

Bibliotecara, Comisia
pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii

Toţi membrii
catedrelor

Portofoliile
profesorilor

Membrii
comisiei
Elevii

Permanent

Jula Monica

Materiale

Membrii

Potrivit
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Nr.
crt.

Resurse
Acţiuni

Parteneri

Responsabil

Conducerea şcolii,
CCD

22.

23.

Excursie didactică la case memoriale,
muzee, grădini botanice sau zoologice

Obiectivele vizitate

Catedra de
limba şi lit.
română,
Comisia
metodică a
diriginţilor

Evaluarea activităţii

Consiliul de
Administraţie

Conducerea
şcolii

Întocmit,
Bibliotecar, Monica Jula

38

Orizont
temporal

Materiale
didactice

Umane
comisiei

Mijloacele de
transport

Elevii
participanţi /
Profesorii
însoţitori

Mai 2017

Portofoliul
bibliotecarei

Membrii
comisiei

Iunie –
august,
2017

graficului
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PLANUL OPERAȚIONAL AL ACTIVITATII EDUCATIVE
ŞCOLARE SI EXTRAŞCOLARE ÎN
ANUL ŞCOLAR 2016 - 2017
I. OBIECTIVE:
- Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului scolar si comunitar al elevilor
in vederea diminuarii punctelor slabe: note scazute la purtare, absenteism, violentă fizica si
verbală;
- Proiectarea de activitati extracurriculare cu specific cultural;
- Elaborarea de parteneriate cu institutii locale si cu familia;
- Atragerea parteneriatelor si a schimburilor de experienta cu diverse scoli din municipiu, din
alte judeţe şi din alte ţări.
- Dezvoltarea unor proiecte de educatie interculturala pentru cresterea eficientei relatiilor
interculturale, marirea gradului de deschidere la nou si de acceptare a diversitatii culturale si
umane.
- Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare.
- Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare.
- Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării.
Calendarul activitatilor educative scolare si extraşcolare este prevazut în anexă și este parte
integrantă a prezentului plan managerial.
II. ACŢIUNI PRELIMINARE DE PROIECTARE ŞI ORGANIZARE

Nr.
Activităţi
Resurse
Crt.
1.
Cunoaşterea şi respectarea actelor Diriginţii
normative
care
reglementează
activitatea educativă
2.
Repartizarea consilierilor pe clase
Consiliul de
administraţie
3.
Întocmirea/reactualizarea bazei de Comisia
date privind situaţia disciplinară, pentru
absenteismul, delicvenţa
disciplina

Colaboratori

Termen

Inspector
educativ

30.10.2016

Director

.09.2016

Secretariatul
şcolii

Semestrial

4.

Elaborarea Programului activităţilor Consilier
educative şcolare şi extraşcolare
educativ

Director

Semestrial

5.

Întocmirea proiectărilor anuale şi Diriginţii
semestriale a activităţii de consiliere
şi
orientare/a
activităţilor
extracurriculare conform noilor
reglementări
Întocmirea
programelor
de Instituţii
parteneriat cu alţi factori educativi, atribuţii

Director

30
.09.2016

6.

39

cu Director
în

Permanent

Liceul Tehnologic ”Ioniţă G Andron”
RO 445200, Negreşti-Oaş, str. Luna, nr. 7-8, jud. Satu-Mare
Tel: 0261-854880, Fax: 0261-854885,
e-mail: ionitaandronnegrestioas@gmail.com

Nr.
Crt.

7.

8.

9.

10.

Resurse

Activităţi

Colaboratori

cu familia

educaţie

Elaborarea programului de formare
continuă
a
Comisiei
de
consiliere/orientare şi activităţi
educative şcolare şi extraşcolare
Organizarea Consiliului elevilor şi
implicarea acestuia în aspectele
decizionale ale şcolii
Constituirea Comitetelor de părinţi
la clasele a IX-a şi responsabilizarea
acestora

Membrii
comisiei

Director

Consilier
educativ

Director

.10.2016

15
.10.2016

Diriginţii
Părinţi
claselor a IX- Director
a

Constituirea
comisiei
pentru Diriginţi
prevenirea şi combaterea violenţei în Consilier
mediul şcolar
şcolar

Termen

15.10.2016

Director

.10.2016

III. ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE
Nr.
Activităţi
Crt
1.
Desfăşurarea
orelor
de
consiliere conform programei
de Consiliere şi orientare
2.
Operaţionalizarea activităţilor
din calendarul propriu şi a
celor de parteneriat
3.

4.

5.

Acţiuni de prevenire a
factorilor de risc asupra
comportamentului
elevilor
(consum
de
droguri,
deteriorarea de bunuri)
Derularea
activităţilor
tradiţionale ale şcolii: Balul
Bobocilor,
Concertul
de
colinde, Ziua porţilor deschise,
etc
Marcarea
prin
activităţi
culturale a evenimentelor
importante la nivel naţional şi
regional:
1
Decembrie,
sărbători religioase

Resurse

Colaboratori

Termen

Diriginţii

Consilier
carieră
CJAPP
Parteneri
educaţie

Săptămânal

Director
Consilier
educativ

în Permanent

Diriginţii

Psiholog şcolar

Săptămânal

Profesorii

Primărie
Biserică
Poliţie

Calendar evenimente
2016-2017

Diriginţii
Profesorii

Consiliul
elevilor

Calendar evenimente
2016-2017
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Nr.
Activităţi
Crt
6.
Responsabilizarea membrilor
Consiliului elevilor şi a
elevilor cu responsabilităţi la
nivelul claselor
7.
Organizarea etapei pe şcoală a
concursurilor artistice
8.
Acţiuni pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în mediul
şcolar
9.

10.

11.

Resurse

Colaboratori

Termen

Coordonator
educativ

Director
Diriginţii

Calendar evenimente
2016-2017

Profesorii
Director
Dirigintii
Comisia
pt. Diriginţi
prevenirea
şi Psiholog şcolar
combaterea
violenţei
Acţiuni de cunoaştere şi Diriginţii
APM Satu Mare
respectare a normelor de
protecţia mediului
Acţiuni de cunoaştere şi Responsabil
Diriginţii
respectare a regulilor de ISU
protecţia muncii, a normelor de
circulaţie, de prevenire a
incendiilor
Popularizarea
activităților ……………..
Diriginții
educative
școlare
și Consilerul
extrașcolare pentru creșterea educativ
prestigiului unității şcolare la
nivel local și județean prin
presa scrisă .

IV. ASPECTE
EDUCATIVE

CE

PRIVESC

CONTROLUL

Nr.
Activităţi
crt.
1.
Realizarea unor ore de consiliere
colectivă
2.
Realizarea unor investigaţii
nemijlocite în rândul elevilor
pentru a evidenţia priorităţile
educative, impactul activităţilor
educative asupra acestora
3.
Analiza periodică şi finală a
stadiului
îndeplinirii
programelor de activităţi ale
diriginţilor

ŞI

EVALUAREA

Calendar evenimente
2016-2017
Raportare statistică

Calendar evenimente
2016-2017
Calendar evenimente
2016-2017

Permanent conform
calendarului
de
evenimente anual

PROGRAMELOR

Resurse

Colaboratori

Psiholog
şcolar
Psiholog
şcolar

Director

Lunar

Director

Periodic

Director

Director

Semestrial
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE
ÎN ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017
Nr.
crt.
1.
2.

Activitatea

Responsabili

Colaboratori

Termen

Festivitatea de deschidere a
anului şcolar
Revista şcolii „Raze de lună”

Directorul şi toate
cadrele didactice
Miclăuş Adriana

Consiliul local 12 septembrie
Părinți
2016
Membrii
Semestrial
comisiei
Profesori

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Concurs international pe teme
agroturistice
Activitate cultural artistică cu
ocazia “Zilei europene a limbilor
moderne”
“Comemorarea Holocaustului”
Activităţi în cadrul proiectului
naţional „Şcoli pentru un viitor
verde”
Proiect de prevenţie a violenţei
în şcoli „Săptămâna fără
violenţă”
Balul bobocilor

Feher Ioan
Diriginţi
Bartiş Marinela
Prof. Lb. Engleză, Director
Franceză
Diriginti
Prof. de istorie
Hotcă Ovidiu
Călăuz Raluca
Pop Raluca
Comisia
nonviolenţă
Consilier şcolar
Diriginţii claselor
a X-a
Hotca Ovidiu
Hotca Otilia

Octombrie 2016

Director
Diriginţi
Director
Profesori
Diriginţi
Profesori
Diriginţi

Octombrie 2016

Elevii claselor
a X-a
Diriginţi
Consilier
educativ
Director

,,,,,,,,,,,,,,,,

Profesori
Diriginţi
Consilier
educativ

Decembrie 2016

Conform
calendarului
ecologic
Noiembrie 2016

9.

Sesiune de comunicari - Ziua
Naţională a României

10.

Manifestări organizate cu ocazia
sărbătorii “Zilei internaţionale a
drepturilor omului”
Concert de colinde

Consilier şcolar
Negrea Mariana

Ardelean Eugen
Pop Ştefan

13.

Proiecte şcolare cu tematică
antidrog
„ Mesajul meu antidrog” –
Pagină Web
Săptămâna inimilor darnice

Consilier scolar
Negrea Mariana

Profesori
voluntari
Diriginți

Decembrie 2016

14.

„Eminescu vesnic tanar”

Profesori de

Diriginti

15 ianuarie 2017

11.

12.

Feher Ioan
Bud Rodica
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1 decembrie
2016
Decembrie
2016

Semestrul I
Semestrul II
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Nr.
crt.

Activitatea

Responsabili
limba romana

16.

Şezătoare literara,
realizări/prezentări Power Point
Sesiune de comunicari Unirea
Principatelor Române
Fără violenţă în şcoli

17.

„Valentine’s Day”

18.

Campanie O.S.P. – Îmi
construiesc viitorul
Ziua Europei

Prof. de limba
engleză
Consilier scolar

15.

19.

21.

Ziua internaţională împotriva
fumatului
Balul Absolventului

22.

Zilele Porţilor Deschise

23.

Vizionarea unor spectacole de
teatru şi film, expoziţii

24.

Concursuri locale şi judeţene de
educaţie ecologică
Excursii tematice

20.

25.

Hotca Ovidiu
Hotca Otilia
Consilier şcolar
Negrea Mariana

Colaboratori

Termen

24 ianuarie 2017
Profesori
Diriginţi

Februarie 2017

14.02.2017
Diriginţi

Mai 2017
9 mai 2017

Consilier scolar

Consilier
educativ
Diriginţi

Diriginţii claselor
a XI-a
Director
Director adj
Profesori de
limba şi literatura

Elevii claselor
a XII-a
Profesori
Diriginţi
Profesori
Diriginţi

Mai 2017

Vraja Cornelia
Pop Raluca
Bartiş Marinela
Barbuş Nadia
Director
Diriginţi

Profesori
Diriginţi
Profesori
Diriginţi
Profesori
Diriginţi

Semestrul I
Semestrul II
Semestrial

Hotca Ovidiu

30 mai 2017

Aprilie 2017
Semestrul I
Semestrul II

26.

Colectarea selectivă a deşeurilor
în cadrul şcolii

27.

„Un mediu curat, o viaţă mai bună”
- Luna Pădurii,
Ziua Apei,
Ziua Pământului, Ziua Mediului

Prof. Pop Raluca

Diriginti

Semestrul II

29.

„Bilanţul muncii noastre”
Serbari scolare

Conducerea scolii

Diriginti

Iunie 2017

Consilier eucativ,
Prof. Fanea Irina

43

Permanent

