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1.1
Activități specifice

Termen

1. Dezvoltarea proiectului de curriculum
al şcolii şi alegerea CDS în concordantă
cu opţiunile elevilor şi al părinţilor

Anual
01.05

2.Elaborarea proiectului de activităţi
extracurriculare şi al concursurilor
şcolare respectând opţiunile părinţilor

Anual
01.10

Resurse umane/
Responsabili
financiare
Părinţi, elevi,
Director
cadre didactice
Comisia pentru
Nu sunt necesare curriculum
Învăţători
Cadre didactice/
Nu sunt necesare

Ionescu Petra

Indicatori de
performanță

Cel puţin 2 activităţi
extracurriculare realizate
de părinţi

3. Întocmirea planurilor manageriale la
nivelul ariilor curriculare și comisiilor cu
accent pe dezvoltarea la elevi a
competenţelor sociale

Anual
15.10

4. Realizarea ofertei educaţionale a şcolii
în acord cu solicitarile părinţilor

Anual
01.04

5. Asigurarea condiţiilor necesare pentru
desfăşurarea activităţilor extracurriculare
şi a concursurilor şcolare

Pe tot
parcursul
anului

Cadre didactice/
Bugetul local
Resurse proprii

6. Elaborarea programelor şcolare pentru
disciplinele optionale din CDS şi
validarea acestora de către inspectorii de
specialitate.

Anual
15.02.

Cadre didactice/
Nu sunt necesare

7.Crearea unui sistem intern de evaluare
a activităţilor în scopul cuantificării
acestora;
8. Evaluarea periodică a activităţii
catedrelor, controlul modului în care se
realizează atribuţiile manageriale la
nivelul colectivelor metodice
9. Implementarea unui tip de învăţământ
formativ, dezvoltarea gândirii active și
creatoare, dezvoltarea unor activitșţi
extracurriculare
10. Dezvoltarea spiritului de colaborare
al elevilor, formarea deprinderilor de
lucru în echipă.

Anual
15.07

Lunar

Pe tot
parcursul
anului

Permanent

Învăţători
Cadre didactice/
Nu sunt necesare
Director
Nu sunt necesare

Gogu Elena
Ionescu Petra
Lăpușneanu N.
Ionescu Petra.

Minim 2 acţiuni pe
semestru cu caracter de
socializare
3 asistenţe la activităţi
educative.

Rodideal Anda

Corelarea bazei logistice
cu obiectivele activităţilor

Vlad Catalina
Lapuşneanu N.

Cel puțin 2 programe
validate pentru opţionale

Candea Irina
Lapusneanu Neluta

Fişe de evaluare la toate
disciplinele
Cel puțin 4 portofolii

Consiliul de
administraţie

Cel puţin un raport
semestrial la nivelul
fiecărei comisii

Învăţători
Profesori/
Nu sunt necesare

Director,
Responsabil comisii
metodice

Rezultatele obţinute de
elevi la concursurile
şcolare

Elevi
Toate cadrele
didactice/
Nu sunt necesare

Responsabili de comisii Cel puțin 2 activităţi pe
metodice
semestru în care să fie
Ionescu Petra
angrenate echipe de elevi

Director
Reprezentant
sindicat CA/Nu
sunt necesare
Şefi catedre
Responsabili
comisii/
Nu sunt necesare

11. Pregătirea suplimentară a elevilor
interesaţi în obţinerea de performanţe la
diferite discipline
12. Adaptarea strategiilor didactice la
condițiile existente în fiecare colectiv de
elevi şi la condiţiile specifice disciplinei
13. Motivarea cadrelor didactice cu
rezultate foarte bune în pregătirea
elevilor, precum şi a elevilor cu rezultate
deosebite
14. Realizarea de programe speciale
pentru pregătirea elevilor cu rezultate
şcolare scăzute și diminuarea
abandonului şcolar, motivarea elevilor
pentru pregătirea şcolară.

Pe tot
parcursul
anului

Toate cadrele
didactice

Anghel Niculina
Vlad Catalina

5 % dintre elevi
participanţi la olimpiade

Permanent

Toate cadrele
didactice/Nu
sunt necesare

Anghel Niculina
Samoilă Alina

Corelarea strategiilor
didactice cu specificul
claselor

Permanent

Toate cadrele
didactice
Bugetul local

CA
Consiliul profesoral,
CRP

Respectarea legislației

Elevi
Toate cadrele
didactice

Responsabil comisie

Permanent

Reducerea cu 3% a
numărului de corigențe

1.2 Management școlar
Activităti specifice

1. Elaborarea proiectului de dezvoltare
pe termen mediu a unitatii de învăţământ
prin care se stabileşte politica
educaţionala a acesteia

Termen

Anual
15.10

2. Crearea condiţiilor igienico-sanitare
corespunzătoare pentru obţinerea
autorizației sanitare de funcţionare

Anual
Semestrul I

3. Stabilirea misiunii şi finalităţii
specifice unităţii şcolare

Sem I
15.10

Resurse umane/
Resurse
financiare
Director,
Consiliu de
administratie
Consiliu
profesoral/
Nu necesita
Toate c. d./
Resurse proprii
Bugetul local /
Consiliul de
administrație,
CRP

Responsabili

Director,
Ionescu Petra
Presedinte CRP

Indicatori de
performanță

Corelarea proiectului cu
analiza de nevoi

Sima Gheorghiţa
Autorizația sanitară
Director
Ionescu Petra

Corelarea cu lista de
priorităţi

4. Stabilirea unor standarde de
performanţă specifice unităţii şolare în
ceea ce priveşte activitatea didactrică.
5. Elaborarea planului managerial la
toate nivelele pentru anul şcolar în curs
şi definitivarea organigramei.
6. Stabilirea responsabilităţilor în
consiliul de administraţie
7. Elaborarea instrumentelor de
autoevaluare, evaluare, a întregii
activităţi desfăşurate în unitatea de
învăţământ, cu avizul consultativ al
sindicatului, pentru asigurarea
standardelor naţionale existente şi
asigurarea calităţii educaţiei
8. Monitorizarea activităţii de formare
continuă, perfecţionare a personalului
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, a
performanţelor acestora

Sem I si II

15.10.
Anual
15.10

Anual
30.11.

Permanent

9. Stimulare deosebită a, motivarea
angajatilor unităţii cu activitate
profesională deosebită

Sem I si II

10. Evaluarea cadrelor didactice de către
şefii de catedră, respectiv arii curriculare

Lunar

11. Diversificarea activităților
extraşcolare în scopul formării
personalității elevilor:
- educaţie pentru sănătate
- educaţie rutieră
- educaţie ecologica
- educaţie artistica, estetică

Consiliul de
administraţie

Comisia pentru
evaluarea şi asigurarea
calității,

Învăţători
Profesori/
Nu sunt necesare
Consiliul de
administraţie

Director,
Ionescu Petra

Învăţători
Profesori/
Nu sunt necesare

Consiliul de
administraţie
Lider sindical

Toate cadrele didactice
vor avea fişe de
autoevaluare Respectarea
prevederilor OUG 75

Învăţători
Profesori/
Nu sunt necesare

Ionescu Petra
Lapusneanu Neluta

Respectarea calendarului
de formare si perfecţionare

Directori, CA şi
Consiliul profesoral

Respectarea legislatiei

Ionescu Petra
Liță Cristian.

75 % dintre cadrele
didactice vor fi asistate la
ore

Învăţători,
Profesori/
Resurse proprii
Învăţători
Profesori/
Nu necesită

Toate cadrele
didactice
Săptămânal Elevi

Elaborarea a cel putin 2
standarde de evaluare
interna
Respectarea prevederilor
legale
Fişa postului

Învăţătorii / Diriginţii
Rodideal Anda

Cel puţin o acţiune pe
semestru pentru fiecare
clasă

- educaţie economica
- educaţie antreprenorială
12. Colaborarea cu organizaţii
neguvernamentale de asistenţă
psihopedagogica
13. Organizarea de festivităţi la
încheierea anului şcolar şi cu ocazia
absolvirii clasei a VIII-a, evidenţierea
elevilor cu rezultate deosebite.
14. Întărirea culturii organizationale şi a
identitaţii şcolii prin valori, credinţe,
reprezentări, semnificatii şi modele de
gândire împărtăţite de majoritatea
membrilor ei.
15. Formarea echipelor de lucru,
promovarea modului de lucru în echipă,
respectarea opiniilor colegilor din echipă
16. Sprijinirea cadrelor didactice pentru
susţinerea examenelor de perfecţionare,
obţinerea gradelor didactice
17. Monitorizarea, negocierea şi
rezolvarea disfuncţionalităţilor pentru
evitarea şi preîntâmpinarea conflictelor
18. Organizarea de activităţi pentru
petrecerea timpului liber în cadrul
colectivului (activități culturale, sportive)
19. Combaterea violenţei şi a agresiunii
verbale / fizice, a consumului de droguri
20. Prelucrarea şi cunoaşterea normelor
de protecţie a muncii şi PSI

Permanent

Cadrele didactice

Rodideal Anda
Samoilă Alina

Când este
cazul

Învăţători
Cadre didactice
Elevi
Părinţi

Candea Irina
Gogu Elena

Permanent

Învăţători
Cadre didactice
Elevi
Părinţi

Director
CRP

Semestrul I
si II

Toate cadrele
didactice

Director,

Când este
cazul

Toate cadrele
didactice

Directori, Profesori
grad I şi II

Când este
cazul

Toate cadrele
didactice

Director, CA

Toate cadrele
Săptămânal didactice,
Părinţi, Elevi

Director,
Samoilă Alina

Permanent

Director, Toate
cadrele didactice

Rodideal Anda
Medic școlar
Polițist proximitate

Permanent

Toate cadrele
didactice
Elevi

Comisia PSI
Lăpuşneanu Neluţa

Cel puţin 2 acţiuni comune
cu ONG-uri

-actualizarea paginii web a
şcolii
-introducerea catalogului
electronic

Respectarea prevederilor
legale

Minim 2 activităţi pe
semestru

Un exerciţiu de simulare a
unui incendiu

21. Colaborarea cu celelalte unităti
şcolare, cu organele de poliţie si
jandarmerie
22. Eficientizarea orelor de dirigentie, a
activităţii cabinetului de asistenţă
psihopedagogica

Permanent

Consiliul de
administraţie
Administrator

Două acţiuni de colaborare
cu secţia de Poliţie nr. 8

Permanent

Consiliul de
administraţie

Cel puţin o acţiune
comună diriginţi – cabinet
psihopedagogic

1.3 Resurse umane
Activități specifice

Termen

1. Elaborarea proiectului de dezvoltare a
resurselor umane informarea cadrelor
didactice privind cariera didactică
(stagiatura, definitivat, gradul II, gradul
I, doctorat, perfectionare periodica,
evoluţie în ierarhie)

Anual
01.10

2. Promovarea şi încurajarea activitătilor
în echipă

Pe tot
parcursul
anului
şcolar

3. Continuarea cursurilor de formare
pentru metodişti, responsabili arii
curriculare, şefi de catedră, prin
instituţiile abilitate, direcţiile şi serviciile
din MEN, CCD, ISE, SNEE, centrele de
formare continuă.
4. Extinderea modalităților de dezvoltare
profesională şi managerială a
personalului didactic, prin: cercuri
pedagogice, dezbateri metodice, colocvii,

Resurse
umane/financia
re
Comisii
metodice
Secretariat/
Resurse proprii
Cadre didactice
Părinţi
Elevi

Responsabili

Indicatori de
performanță

Director
Secretar şef

Statul de funcţii

Director

La sfârşitul anului vor fi 2
echipe care lucreaza pe
proiecte

Pe tot
parcursul
anului
şcolar

Cadre didactice
Secretariat
Administraţie

Ionescu Petra
Lapusneanu N.

30% dintre cadrele
didactice vor participa la
acţiuni de formare.

Pe tot
parcursul
anului
şcolar

Profesori
Învăţători /
Nu necesita

Lapusneanu N.
Sefi comisii

Realizarea a cel puţin 3
acțiuni metodice la nivel
de sector.

schimburi de experiență, consilii
profesorale
5. Asigurarea fluxului de informaţie în
domeniul legislației învăţământului
preuniversitar, în scopul descentralizării
şi a flexibilității sistemului educaţional.
6. Îmbunătăţirea activităţii colectivelor
auxiliare (bibliotecar, secretar, ajutor
analist programator, administrație)
Sprijinirea în dezvoltarea profesională
7. Crearea şi actualizarea bazei de date
pentru evidenta personalului didactic,
didactic auxiliar, nedidactic.
Completarea BDNE
8. Sprijinirea cadrelor didactice tinere şi
fără experienţă în învăţământ, pentru
realizarea obligațiilor instructiv
educative – stabilirea de tutori
9. Încurajarea tuturor formelor de
comunicare, formală şi informală, între
cadrele didactice, cadre didactice-elevi,
profesori-părinti
10. Evitarea conflictelor, crearea unei
atmosfere destinse de lucru, rezolvarea
cu abilitate şi discreţie a eventualelor
conflicte (cd-cd,cd-elev) şi alte categorii
de personal

Permanent

Semestrul
II

Anual
semestrul I
Pe tot
parcursul
anului
şcolar
Pe tot
parcursul
anului
şcolar
Pe tot
parcursul
anului
şcolar

Cadre didactice
Director
Elevi/Buget local
Ionescu Petra
Venituri
Secretar
extrabugetare

Achiziționarea a unui
router wireless

Bibliotecar
Secretar
Analist
programator
Administrator

Realizarea bibliotecii
virtuale

Director
Lăpușneanu Neluța

Profesori
Învăţători /
Nu necesita

Petre Cătălina
Niculescu Adrian

Învăţători
Profesori

Consiliul de
administraţie

Diseminarea rezultatelor

Toate cadrele
didactice
Părinţi, Elevi

Director
Ionescu Petra

Cel putin 3 lecţii comune
elevi părinţi

Toate cadrele
didactice

Director, Consiliul de
administraţie

Toti profesorii vor avea
calificativul foarte bine

Respectarea legislației cu
privire la BDNE

11. Identificarea nevoilor de
perfecţionare, stimularea cadrelor
didactice în absolvirea unor cursuri de
perfecţionale, masterate şi reconversie
profesională, organizate la nivelul
Capitalei (CREDIS, Universitatea
Bucuresti, UPB, SNSPA, ASE)
12. Participarea cadrelor didactice la
activităţi metodice la nivel de şcoală,
sector, municipiu

13. Participarea la cursuri de formare
managerială

Pe tot
parcursul
anului
şcolar

Toate cadrele
didactice

Conform
Toate cadrele
planificariir
didactice
espective

Periodic

Directori
Responsabilii
comisii metodice
Responsabili arii

Lapusneanu Neluta

10% dintre cadrele
didactice vor absolvi
cursuri de reconversie
profesională

Toate cadrele didactice

Cel putin 5 referate
susţinute la activitaţile
metodice

Director,
Ionescu Petra

3 profesori și un învățător
vor participa la cursuri
management de proiect

1.4. Parteneriate și programe
Activități specifice

Termen

1. a) Reintegrarea şcolara a copiilor care
au abandonat şcoala, cu tendinţa de
abandon, fiind nevoiti sa munceasca –
partener “Salvati copiii”
c) “Copiii victime ale violentei” –
partener “Salvaţi copiii”
d) Programul “Şcoala dupa scoala”
adresat ciclului primar pentru copii ai
căror părinţi muncesc şi nu îi pot
supraveghea;
e) “Atelier de creativitate” – partener
Fundatia “Sf. Dimitrie “

Semestrul I
si
Semestrul
II

Resurse umane/
financiare

Elevi
Părinţi
Organizatia
Salvaţi Copii

Responsabili

Director
Rodideal Anda
Ionescu Petra

Indicatori de
performanță

Cel puţin 20 copii cuprinși
în programul Şcoala după
şcoală

f) Introducerea programului de
semiinternat;
g)Suplimentareaprogramului A doua
sansa ca masura de prevenirea
abandonului scolar.

2.Activităţi extracurriculare înscrise în
calendarul ISMB

La
termenele
stabilite în
calendarul
activităților
ISMB

3. Concursuri școlare, olimpiade

Semestrul
II

4. Educaţia pentru sănătate – partener
MEN, MSF, ISMB

Sem I-II

5. Iniţiativa Junior Achievement

Semestrul
I-II

6. Primavara Şcolilor – parteneri
Primaria sectorului 2

Sem II

7. Activităti cultural – artistice – partener
Uniunea Armenilor.

Semestrul
I-II

8. Participarea la programe de protejarea
mediului prin recuperarea şi valorificarea
Permanent
deşeurilor de hârtie şi plastic
9. a)Implicarea părinţilor în activitatea
şcolii
b)Redefinirea relaţiilor de influenţa
pozitivă reciproca între şcoala şi
comunitate

Permanent

Profesori
Învăţători
Elevi
Învăţători
Elevi
Profesori
Învăţători
Elevi, Profesori
Învăţători
Elevi
Învăţători, Elevi
Profesori
Învăţători, Elevi
Profesori
Învăţători
Elevi
Profesori

Învăţători
Elevi
Profesori

Rodideal Anda

Participarea la 90% din
programele lansate

Samoilă Alina
Anghel Niculina

50 de copii participanți

Petrov Daniela
Ionescu Petra
Ionescu Petra
Rodideal Anda.
Liță Cristian
Lapusneanu N.

20 elevi participanţi

Bogdan Căuș
Consilier educativ

Cel puţin o activitate
comună pe semestru

Sima Gheorghiţa

250 kg hârtie şi plastic
colectate pe semestru

Director
Consiliul de
administraţie
Comitetul de Părinţi

Cel puţin un proiect
cumune părinţi şcoală și 2
activitșți în comun cu
Primăria S2.

Rapoarte întocmite
Premii obținute

c) Activităţi şi programe în colaborare cu
primăria, poliţia, jandarmeria, pompierii,
Crucea Rosie si Biserica
10. Organizarea de activităţi comune
şcoală–gradiniţă,pentru popularizarea
școlii

Învăţători
Elevi
Profesori

Batranu Adriana
Samoilă Alina

Participarea la cel puţin 2
activități comune

11. Colaborarea cu şcolile speciale, DPC, Când este
pentru integrarea copiilor cu deficienţe
cazul

Învăţători, Elevi
Profesori/
Nu necesita

Consiliul de
administraţie
Rodideal Anda

3 copii cu deficienţe
integraţi

12. Colaborarea cu organizația ‘Salvaţi
copiii’în vederea proiectului pilot de
reducere a riscurilor dezastrelor naturale.

Pe tot
parcursul
anului

Învăţători, Elevi
Profesori

Rodideal Anda

Rapoarte întocmite

13. Constituirea unei şcoli de vară

Permanent

Învăţători Elevi
Profesori

14. Colaborare cu Uniunea Armenilor,
Uniunea Sârbilor – Partida Rromilor

Permanent

Învăţători, Elevi
Profesori

Periodic

Director, Consiliul de
administraţie
CRP
Consiliul de
administraţie

Proiect aprobat în CA
Rapoarte întocmite

1.5. Resurse materiale
Activități specifice

Termen

1. Continuarea reparaţiilor şi lucrărilor
de întreţinere în şcoală (punct termic,
teren sport, instalații sanitare, reparații
curente)

Permanent

2. Identificarea de noi resurse
extrabugetare, cu respectarea legislatiei
în vigoare.

Permanent

Resurse umane/
Responsabili
financiare
Consilul
părinţilor
Primaria Sector / Administrator
Bugetul local
Fonduri proprii
Învăţători
Consiliul de
Profesori
administraţie CRP
Părinţi

Indicatori de
performanță
Respectarea legislației

Câştigarea unui grant
propus de MEN

3. Continuarea dotării cu tehnică de
calcul şi conectarea la internet

4. Dezvoltarea bazei materiale prin
achiziţionarea mijloacelor moderne de
învăţământ

Permanent

Permanent

5. Realizarea de către personalul
didactic, împreună cu elevii şi părinţii, a Permanent
unor materiale didactice cu sprijinul CRP
6. Implicarea părinţilor la dezvoltarea
bazei didactico-materiale a şcolii

Permanent

7. Îmbunătaţirea activităţii bibliotecii

Permanent

8. Elaborarea ofertei şcolare şi
participarea la Târgul de oferte
educationale și la TEB
9. Confectionarea de afişe, pliante şi
fluturaşi prin care să fie mediatizata
activitatea şcolii
10. Organizarea de activităţi la nivelul
şcolii cu parteneri externi pentru
mediatizarea unităţii.

Conform
planificăril
or
Semestrial

Semestrial

Învăţători,
Părinţi
Profesori
Cosiliul local/
Buget local
Resurse proprii
Învăţători,
Părinţi
Profesori
Cosiliul local/
Buget local
Resurse proprii
Învăţători
Părinţi
Profesori/
Resurse proprii
Învăţători,
Părinţi
Profesori/
Resurse proprii
Stancu
Gheorghiţa
Învăţători
Elevi
Profesori
Învăţători
Elevi
Profesori
Învăţători
Elevi
Profesori

Consiliul de
administraţie, CRP

Achiziţionarea a cel puţin
2 calculatoare performante
şi realizarea cel putin a 2
reţele interne de
calculatoare

Consiliul de
administraţie CRP,

Achiziţionarea unei
camere de luat vederi

Toate cadrele didactice
CRP

60% dintre săli amenajate
prin acţiuni comune elevi
părinţi profesori

CRP

Respectarea
regulamentului şcolar

Director

Informatizarea bibliotecii
-35% dintre elevi vor avea
fişa la bibliotecă

Directori, CA,
Resp. arii
curriculare/CRP

Rapoarte întocmite

Comisia metodică I-IV

Dezvoltarea
parteneriatului local

Consiliul de
administraţie

Participarea la cel putin 4
proiecte de dezvoltare
locale şi internaţionale

1.6. Imagine
Activități specifice
1. Organizarea de activităţi comune cu
grădiniţele şi comunitatea locală
2. Colaborarea cu grădiniţele şi
comunitatea locală în vederea
popularizării activităţilor şcolii
3. Conceperea şi editarea ofertei
educaţionale a scolii
4. Organizarea de activităţi specifice cu
ocazia zilei de 1 Iunie şi a altor
evenimente cu participarea comunităţii
locale

Director
Prof Cristiana Smeu

Termen
Semestrial
Permanent
Sem II
Când este
cazul

Resurse umane/
financiare
Învăţători, Elevi
Părinţi
Învăţători
Elevi
Părinţi
Diriginţi cls
aVIII-a, Elevi
Învăţători
Elevi
Părinţi

Gogu Elena.
Samoilă Alina

Indicatori de
performanță
Respectarea planului de
activitati

Învăţători
CRP

Corelarea cu obiectivele
strategiei de dezvoltare

Ionescu Petra
Director

Realizarea revistei şcolii

Responsabili

Comisia serbări Şcolare Implicarea părinţilor în
Matei Pompilia
acţiunile şcolii

