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PROGRAM MANAGERIAL
SEMESTRUL II
AN ŞCOLAR 2018-2019

I: PROBLEME GENERALE
Obiectiv general:
Şcolarizarea şi frecvenţa
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

Obiective specifice / Acţiuni
Urmărirea permanentă a frecvenţei şi a situaţiilor
şcolare ale elevilor, consemnarea tuturor absenţelor
în cataloage, asigurarea unei reale funcţionalităţi a
interrelaţiilor didactice (elev-diriginte, profesordirector) şi a corelaţiilor dintre factorii educaţionali
(şcoală, familie, biserică)
Analiza în Consiliul de Administraţie şi în CEAC a
frecvenţei elevilor
Realizarea controlului frecvenţei; controlul urmăreşte
modalitatea în care diriginţii/învăţătorii aplică
prevederile ROFUIP, ROF şi ale Regulamentului
intern
Dezvoltarea parteneriatului educaţional cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean, Inspectoratul Judeţean
al Poliţiei, Direcţia Sanitară, Unitatea de Jandarmi,
Comunitatea Locală, Crucea Roşie, în vederea
prevenirii delicbenţei juvenile şi a eficientizării
activităţii educative.

Termen

Responsabil

Săptămânal

profesori, diriginţi

Lunar

Director, Cons. Administraţie,
CEAC

Lunar

Director, dir.adj., CEAC

Director, Comisia pentru
parteneriate, Cons.educ.

Obiectiv general:
Asigurarea cu personal didactic şi nedidactic. Activitatea de perfecţionare
Nr.
crt.

Obiective specifice / Acţiuni

5.

Realizarea bugetului de ore;constituirea catedrelor
pentru anul viitor

6.

Selecţia personalului didactic pentru posturile vacante

7.

8.

9.

Asigurarea suplinirii catedrelor/posturilor în cazul
concediilor de boală, concedii pentru creşterea
copilului, etc.
Stimularea activităţii de cercetare a profesorilor şi
învăţătorilor, dezbaterea în Consiliul Profesoral,
Cons.pentru curriculum, Comisiile metodice a
problematicii proiectării, formării, creşterii
performanţei, învăţării, evaluării, asigurării calităţii
Continuarea activităţii de perfecţionare/formare a
profesorilor şi învăţătorilor, prin cercuri pedagogice,

Termen
Ianuariefebruarie 2019
Ianuarie-august
2019

Responsabil
Director, dir.adj, resp com.
met.
Comisia de mobilitate

Ori de câte ori
este nevoie

Director

Conform
graficului

resp.cons.pt.curriculum, resp.
formare continuă,
resp.com.met.

Conform
graficului activit.

resp.cons.pt.curriculum, resp.
formare continuă,

COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET” TG-JIU
Str. 1 Decembrie 1918, nr.106
Cod poştal: 210243
Tel / Fax: 0253237710
E-mail: cnsh@spiruharetgorj.ro
Web-site: www.spiruharetgorj.ro

10.

comisii metodice, activităţi metodice ale ISJ şi CCD,
cursuri POSDRU.
Evaluarea activităţii de perfecţionare şi formare de
către Consiliul de administraţie şi CEAC; propuneri
pentru elaborarea strategiilor de ameliorare.
Participarea Directorului, dir.adj. la şedinţele lunare
ale Comisiilor metodice şi evaluarea activităţii
acestora

Metodice / de
formare

Lunar

resp.com.met.

Cons. Administraţie, CEAC,
Director, dir.adj., Comisia de
control intern

Obiectiv general:
Managementul şcolar. Eficientizarea acestuia
Nr.
crt.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Obiective specifice / Acţiuni
Înscrierea elevilor în clasa pregătitoare şi în clasa I.
Respectarea metodologiei privind cuprinderea copiilor
în clasa pregătitoare şi în clasa I.
Stabilirea disciplinelor din CDS, diversificarea ofertei
CDS; selecţia atentă a titlurilor cursurilor în com.met.,
verificarea adecvării conţinutului la nivelul clasei
Asigurarea legalităţii în mişcarea elevilor, menţinerea
criteriilor proprii de transfer
Activizarea Consiliului școlar al elevilor. Implicarea sa
în activităţile educative şcolare şi extraşcolare
Analiza în Consiliul de administraţie a gradului de
realizare a sarcinilor prevăzute în fişa postului fiecărui
salariat
Analiza în Consiliul de administraţie a activităţii prof.
diriginţi, a Secretariatului. Stabilirea măsurilor ce se
impun
Întocmirea graficului activităţilor pentru săptămâna
"Școala altfel”!". Stabilirea responsabilităţilor prin
planificarea judicioasă a activităţilor
Eficientizarea activităţii următoarelor comisii: CEAC,
Comisia pentru Protecţia Muncii şi PSI, de educaţie
sanitară şi ecologică, de educaţie rutieră pentru
organizarea serviciului pe şcoală, pentru formarea
continuă, pentru educaţia democratică, pentru
activităţi extraşcolare, pentru turism şcolar, pentru
orientare şcolară şi profesională, pentru relaţii de
parteneriate externe, pentru perfecţionare metodică şi
cercetare
Urmărirea activităţii profesorului/învăţătorului de
serviciu; aceştia răspund de desfăşurarea procesului
de învăţământ din ziua respectivă, urmăresc
disfuncţionalităţile apărute în desfăşurarea
programului şcolar
Responsabilizarea profesorilor ciclului primar în
vederea supravegherii elevilor
Responsabilizarea diriginţilor în vederea coordonării /
consilierii elevilor Colegiului
Continuarea eforturilor pentru menţinerea şi creşterea
prestigiului Colegiului
Organizarea şedinţelor cu părinţii elevilor pe clase,
îndeosebi pentru clasele terminale
Creşterea performanţei practicii pedagogice
Realizarea documentelor de proiectare, vizarea lor.
Activizarea Consiliilor profesorale ale claselor.

Termen

Responsabil

februarie - mai
2019

Director, Cons. Administraţie,
comisia constituită

ianuarie - mai
2019

Director, dir.adj., resp.
com.met.

în funcţie de
oportunităţi

Director
coord. progr. şi proiecte educ.

martie - aprilie
2019

Cons.Administraţie

mai - iunie 2018

Cons.Administraţie
Director, dir.adj., coord.
progr. şi proiecte educ.,
CEAC

lunar

Director, resp.com. de lucru,
resp.CEAC

zilnic

Director, dir.adj.

zilnic

Profesori învăţământ primar

zilnic

Diriginţi
Director, dir.adj., profesori

mai 2019

Profesori, diriginţi

februarie 2019
ori de câte ori

prof. pedagogie
resp.com.met., dir.adj.
Diriginţi
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este nevoie

Obiectiv general:
Păstrarea şi dezvoltarea bazei didactice şi materiale a Colegiului
Nr.
crt.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

Obiective specifice / Acţiuni
Asigurarea funcţionalităţii tuturor spaţiilor de
învăţămant: iluminat, încălzire, etc.
Supravegherea elevilor pentru păstrarea spaţiilor de
învăţământ: diriginţii, învăţătorii recuperează
distrugerile. Conştientizarea lor pentru reducerea
consumurilor inutile.
Continuarea reparaţiilor şi finalizarea amenajării
spaţiilor de învăţământ în colaborare cu comitetele de
părinţi, consiliul reprezentativ al părinţilor
Identificarea unor noi surse de finanţare pentru
dotarea Colegiului. Realizarea unor proiecte
nerambursabile
Obţinerea unor resurse materiale şi financiare prin
parteneriatul cu comunitatea locală, proiecte finanţate
de MEN şi UE
Încercarea de realizare a unor parteneriate
economice cu oameni de afaceri, instituţii, firme,
pentru sporirea fondurilor extrabugetare
Înaintarea către Consiliul local Tg-Jiu a documentelor
pentru alocarea fondurilor băneşti pentru întreţinerea
curentă şi reparaţii
Stabilirea necesarului de manuale gratuite pentru
anul şcolar viitor

Termen

Responsabil

zilnic

dir adj., administrator

zilnic

diriginţi, pedagogi,
administrator, reprez. elevi

ianuarie - august
2019

diriginţi; presed. Cons.
reprez.al părinţilor

septembrie 2018
- iunie 2019

Director

Director

Director, profesori
lunar de câte ori
este nevoie

administrator financiar

ianuarie - martie
2019

dir.adj., diriginţi

II: PROBLEME DE SPECIALITATE
Obiectiv general:
Realizarea componentei conceptuale
Nr.
crt.
35.

36.

37.
38.

39.

40.

Obiective specifice / Acţiuni
Întocmirea planificărilor calendaristice semestriale cu
rubricaţii funcţionale. Avizarea acestora în comisiile
metodice
Întocmirea proiectelor/schemelor de lecţii de către
profesorii stagiari. Introducerea secvenţelor impuse
de MECTS. Completarea foii de parcurs.
Propunerea disciplinelor opţionale pentru anul şcolar
viitor; stabilirea lor în Consiliul Profesoral, conceperea
programelor şi avizarea lor
Creşterea ponderii disciplinelor opţionale, limitarea
extinderilor şi aprofundărilor
Prelucrarea metodologiilor pentru Evaluarea
naţională, bacalaureat, admitere în clasa a IX-a,
admitere în treapta superioară a liceului, pentru
evaluările naţionale ale elevilor din clasele a II-a, a IVa şi a VI-a
Urmărirea, prin asistenţe la ore, a modului cum sunt
realizate obiectivele operaţionale propuse, evaluarea
gradului de realizare a acestora prin teste de evaluare
aplicate la sfârşitul lecţiilor

Termen

Responsabil

februarie 2019

dir.adj., resp.com.met.

zilnic

cons. pt. curriculum

ianuarie - mai
2019

Director, dir. adj., resp.
com.met.

ianuarie - mai
2019

Director, dir. adj., resp.
com.met.

februarie - martie
2019

dir.adj., diriginţi, secretariat,
cons. pt. curriculum

zilnic

Director, dir adj,
resp.com.met.

Obiectiv general:
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Orientarea activităţilor şcolare în vederea realizării performanţelor şcolare
Nr.
crt.
41.

42.
43.

44.
45.

Obiective specifice / Acţiuni
Organizarea activităţilor suplimentare de pregătire şi
dirijare a studiului pentru elevii din clasele terminale
în vederea obţinerii unor note bune la evaluările
naţionale şi promovarea examenului de bacalaureat
Organizarea simulării Evaluării Naţionale şi a
Examenului de Bacalaureat
Organizarea şedinţelor cu părinţii elevilor clasei a VIIIa; prelucrarea metodologiilor de desfăşurare a
Evaluării Naţionale şi a admiterii
Intensificarea pregătirii elevilor pentru concursurile
şcolare; coordonarea şi simularea activităţii de
cercetare a elevilor
Creşterea performanţei practicii pedagogice

Termen

Responsabil

săptămânal,
după grafic

dir.adj., resp.com.met.

februarie –
martie 2019

Director, dir.adj.,
resp.com.met.

mai 2019

diriginţii cls.a VIII-a

februarie - iunie
2019

resp.com.met.

conform grafic
pr.ped.

prof. pedagogie

III: ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
Obiectiv general:
Realizarea educaţiei interculturale, a educaţiei civice, ecologice, rutiere, culturalştiinţifice, a educaţiei prin sport şi prin activităţi de timp liber
Nr.
crt.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Obiective specifice / Acţiuni
Organizarea unor acţiuni specifice cu ocazia
sărbătorii unor evenimente naţionale, europene.
Realizarea educaţiei pentru valori, pentru cetăţenia
democratică, moral civică şi religioasă
Organizarea Zilelor Colegiului Naţional "Spiru Haret"
Stimularea preocupărilor de cercetare, artistice,
sportive ale elevilor, prezentarea rezultatelor în
cercurile pe discipline, la sesiunile de comunicări
ştiinţifice, la Zilele Colegiului, la festivităţile şcolare
Realizarea educaţiei ecologice şi a educaţiei pentru
sănătate
Promovarea educaţiei pentru teatru. Continuarea
programului "Teatrul în cetate".
Realizarea educaţiei rutiere şi educaţiei pentru
securitatea personală
Evidenţierea şi premierea elevilor cu rezultate foarte
bune
Cultivarea unui comportament civilizat în şcoală şi
societate
Implicarea bibliotecii în aceste acţiuni. Organizarea
unor simpozioane, seri de poezie şi muzică,
prezentări de carte, etc.
Asigurarea apariţiei Revistei "Interval"

Termen

Responsabil

aprilie 2019

Director, coord. progr. şi
proiecte educ., diriginţi
prof. istorie, soc.umane şi
religie
Director, dir.adj., diriginţi

conform grafic
activit.educ.

coord.progr.şi proiecte educ.,
resp.com.met.

conform grafic
activit.educ.
săptămânal

săptămânal
conform grafic

prof. biologie, învăţământ
primar
diriginţi,coord. progr.şi
proiecte educ.

conform grafic

diriginţi

semestrial, sf.an
şc.

Director,dir.adj.,diriginţi

zilnic

prof. serv., Director, coord.
progr.şi proiecte educ.

săptămânal

coord. progr.şi proiecte educ.,
pedagogi

semestrial

prof. Ion Trancău

Obiectiv general:
Integrarea socială a elevilor. Preîntâmpinarea săvârşirii unor fapte antisociale.
Pregătirea tinerilor absolvenţi pentru carieră
Nr.
crt.

Obiective specifice / Acţiuni

57.

Asigurarea funcţionării relaţiei de parteneriat şcoală familie-comunitate locală, şcoală-poliţie-justiţie pentru
prevenirea unor fapte antisociale şi asigurarea unui
climat normal în care elevii să trăiască şi să înveţe.

Termen

semestrial

Responsabil
coord.progr.şi proiecte educ.,
com.pt.parteneriate
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58.

Intensificarea acţiunii de consiliere şi orientare
şcolară şi profesională

săptămânal

consilier psihopedagog

IV: INTEGRAREA EUROPEANĂ
Obiectiv general: Creşterea calităţii educaţiei
Nr.
crt.

Obiective specifice / Acţiuni

59.

Pregătirea unui proiect Erasmus

60.

Participarea porofesorilor la programe de formare
Comenius

61.

Participarea la programe coordonate de CE, PE etc.

62.

Menţinerea colaborării cu Ambasada Franţei, cu
Consiliul Britanic

Termen

Responsabil
Director, com.pt.part.,
coord.proiecte

martie - iulie
2019
martie - iulie
2019

com.pt.parteneriate
com.pt.parteneriate
com.pt.parteneriate

V: EVALUAREA, ÎNDRUMAREA ŞI CONTROLUL
Obiectiv general: Asigurarea obiectivităţii în evaluare
Nr.
crt.
63.

64.

Obiective specifice / Acţiuni
Stabilirea itemilor de evaluare a cunoştinţelor,
stabilirea principiilor de evaluare în conformitate cu
programele şcolare în vigoare, cu obiectivele
specifice, vizând performanţele minimale şi maximale
Realizarea obiectivelor operaţionale, evaluarea
gradului de realizare a acestora prin asistenţe la ore

65.

Controlul evaluării ritmice.

66.

Consultarea gradului de satisfacţie al beneficiarilor
educaţiei

Termen

Responsabil

ianuarie februarie 2019

Director, dir.adj.,
resp.com.met

ianuarie - iunie
2019
ianuarie - iunie
2019

Director, dir.adj.,
resp.com.met
Cons. Administraţie, com. de
control intern
CEAC

