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Societatea contemporană este foarte dinamică şi, în consecință, factorii implicaţi în activitatea de educaţie trebuie să se adapteze rapid la
schimbări, să le gestioneze responsabil prin proiectarea activităţii din școală, atât pe termen scurt - prin planurile operaţionale, cât şi pe termen
lung, prin proiectul de dezvoltare instituțională.Realizarea unei educații pe principiul dezvoltării durabile nu poate fi susţinută decât de un sistem
de educaţie performant şi flexibil, bazat pe inovaţie, disponibilitate şi cooperare, ca premisă a incluziunii sociale. În acest context, şcoala noastră
urmăreşte să educe elevul nu numai pentru a dobândi informația, ci mai ales pentru a o valorifica, aplicând-o în mod creativ în practică.Avem de
a face cu un nou tip de elevi care necesită un alt tip de abordare. Apetenţa pentru studiu nu mai poate fi dictată sau prescrisă precum o reţetă; ea
poate emana numai din convingeri proprii şi prin motivaţii situaţionale. Elevul trebuie îndrumat cu blândeţe, răbdare şi profesionalism până când
reuşeşte să-şi dezvolte o gândire creativă, până când se simte pregătit şi capătă curajul să-şi găsească propriile soluţii la problemele cu care se
confruntă.
Asa cum a fost conceput, prezentul PLAN MANAGERIAL are drept prioritate atragerea elevilor spre studiu, dezvoltarea unei gândiri creative
a acestora, prin asigurarea calităţii procesului instructiv – educativ, în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului românesc în
Uniunea Europeană.
Progresul înseamnă schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova. Acest factor merge ‘mână în mână’ cu
disponibilitatea de a coopera, deoarece într -o societate europeană trebuie să ştii să lucrezi în echipă. Şcoala poate îndeplini această misiune dacă
elevul care parcurge învăţământul obligatoriu învaţă pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a face,
învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trai decent şi sigur în societate şi în orice tip de comunitate.

Politica educațională a Școlii Gimnaziale Nr.21 Sibiu respectă principiile care guvernează învăţământul preuniversitar (expuse în Art. 3
din Legea Educației Naționale). Prezentul Proiect de Dezvoltarea Instituţională (PDI) este elaborat în concordanţă cu politica educaţională pe
termen lung a Școlii Gimnaziale Magurele în baza condiţiilor sociale şi economice ale perioadei actuale (puse în evidență de analiza PEST(ELA)
şi a rezultatelor analizei SWOT.
Valorile cheie care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt:


Perfecţionare: Vom urmări perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea copetenţelor profesionale şi personale,
dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de lucru.



Calitate şi eficienţă: Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la creşterea calităţii activităţii instructiv - educative din şcoală,
prin seriozitate, folosind experienţa şi implicând toţi actorii educaţionali.



Lucrul în echipă: Vom dezvolta un climat de muncă armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic,
folosind metode participative şi consultative.



Cooperare şi respect: Vom promova respectul reciproc şi cooperarea, prin colaborarea mai activă cu părinţii, cu comunitatea, cu
institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei.



Autodepăşirea - pentru a da tot ce este mai bun în orice împrejurare., pentru a se raporta la cei mai buni și mai valoroși.

1. BAZA CONCEPTUALĂ
Analiza contextului legislativ, social, economic internaţional, naţional şi regional evalueazaschimbările majore care se petrec şi
identifica tendinţele si provocarile care vor influenţa mediul educational în dezvoltarea sa, proces care trebuie să concorde cu nevoilemanifestate
şi transformările reale din societate.
o Legea Educatiei Nationale nr. 1/10.01.2011
o Ordin 5144/26.09.2014 cu privire la aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie in sectorul Educational
o OMECTS 5565/07.10.2011- cu privire la Regulamentul privind regimul actelor de studii si al documentele scolare gestionate de
unitatile de invatamant preuniversitar
o OMEN 4619 /2014-cu privire la Metodologia de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de
invatamant
o ROFUIP/ 5079 din 2016 si actualizat cu OM 3027;
o structura anului scolar 2018-2019
o planul managerial ISJ Sibiu
o OM 4721/2016 Statutul elevilor
o Legea 233/2002 pentru aprobarea O.G nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
o Legea nr. 35 / 2006 privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamânt;
o Ordonata de urgenta a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata prin Legea nr. 87 / 2006;
o HG nr.21/10.01.2007 privind standardele nationale de acreditare si evaluare periodica a unitatilor de invatamant
o HG. Nr.1534/25.11.2008 privind standardele de referinta si indicatorii de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in
invatamantul preuniversitar
o Legea 53/2003-Codul Muncii –republicata in 2011
o OMECTS 6143/01.11.2011-cu privire la aprobarea criteriilor de performanta pentru evaluarea cadrelor didactice din invatamantul
preuniversitar completat cu OMEN 3597/18.06.2014
o OMECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;
o OMECTS nr.5562/07.10.2011-metodologia privind sistemul de acumulare,recunoastere si echivalare a creditelor profesionale
transferabile
o Ordin privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anului scolar 2018-2019
o Ordin privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2018- 2019
o Raport privind starea şi calitatea învăţământului în anul şcolar 2017-2018
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2. CONTEXTUL SOCIAL SI TEHNICO-ECONOMIC

Analiza P.E.S.T.

Mediul extern al şcolii include: factori politici, economici, sociali, tehnologici, ecologici, şcoala fiind un sistem deschis ce presupune o puternică
interacţiune cu mediul situat în afara ei.

CONTEXTUL POLITIC
Politica educationala a guvernului vizeaza consolidarea rolului scolii ca principala institutie de educatie si învatamânt iar politica educationala la nivel
regional si local este în favoarea dezvoltarii relatiilor de colaborare între oficialitati si scoala noastra; de asemenea contextul actual politic al României ca membra
a Uniunii Europene, asigura mobilitatea cadrelor didactice în spatiul european, si nu numai, reflectata în deschiderea oferita scolilor de catre MEN de a accesa
programe specifice nevoilor de dezvoltare ale resurselor umane si financiare :
o cadrul legislativ specific învatamântului preconizeaza descentralizarea si autonomia sistemului de învatamânt
o Strategia de dezvoltare a judetului SIBIU 2013-2020
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o cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare pentru dezvoltarea infrastructurii învatamântului si a resursei umane (programe
comunitare,MEN)
o sporirea resurselor materiale si informationale la dispozitia unitatilor de învatamânt prin proiecte si programe finantate de statul român sau de catre organismele
europene
o programele de dotare a laboratoarelor si cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, îmbunatatirea fondului de carte, SEI (sistem educational informatizat);
o finantarea de catre stat a programelor de asistenta sociala pentru elevi
o acordarea burselor pentru elevii cu probleme si pentru elevii capabili de performanta;
o existenta proiectelor de pregatire si perfectionare a cadrelor didactice si a programelor cu finalitati de educatie si formare profesionala
o cadrul legal favorabil accesului de catre unitatile scolare la fonduri structurale.

CONTEXTUL ECONOMIC SI SOCIAL
Sibiul, situat în sudul Transilvaniei, în centrul României este unul din cele mai importante oraşe medievale în care locuitorii – români, germani, maghiari,
romi, etc., încearcă să prezinte moştenirea lor istorică şi culturală, precum şi modul cum această bogăţie multiculturală poate să contribuie la promovarea
înţelegerii şi cooperării culturale de-a lungul Europei.
Centrul vechi, cu numeroasele clădiri istorice valoroase din diferite epoci, cu străzile lui medievale şi cu sistemul lui de pieţe, pasaje şi scări constituie un
ansamblu arhitectonic de excepţie. Viitorul oraşului vechi constă în administrarea centrului ca pe o moştenire culturală vie, de va loare, care trebuie continuată
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în centrul istoric.
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Oraşul Sibiu deţine un important potenţial de dezvoltare economică. Municipiul Sibiu este un centru economic important în care întreprinderile de stat au
fost privatizate, lor alăturându-li-se noi întreprinderi cu capital străin, cu capital mixt sau integral românesc. Principalele domenii economice sunt în prezent
industria automobilelor, domeniul logisticii şi ambalajelor, industria alimentară, a confecţiilor textile, comerţul, serviciile şi producţia meşteşugărească. În ultimii
ani au început să se dezvolte industria electronică şi tehnologia informatică.
Zonele industriale precum şi Parcul Industrial recent înfiinţat sunt racordate la toate utilităţile necesare constituind locaţii ideale pentru înfiinţarea şi
activitatea unor întreprinderi economice de success. Parcul informatic, ce va intra în funcţiune în viitorul apropiat, va contribui la îmbunătăţirea continuă a
condiţiilor economice. Sibiul este unul din oraşele din România ce a cunoscut o creştere economică deosebită în ultima perioadă, mai ales datorită investitorilor
străini.
Ca urmare a acestui fapt rata şomajului la nivelul oraşului este în scădere.
Din totalul populaţiei Sibiului (154 821 locuitori) ponderea populaţiei active este de 68 069, populaţia ocupată fiind de 63 585.
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Sibiul dispune de o reţea bine dezvoltată de instituţii de educaţie la toate nivelurile – preşcolară, şcolară, liceală, universitară şi postuniversitară. În multe
şcoli se pune accent în mod tradiţional pe învăţarea limbilor străine de mare circulaţie (germană, engleză, franceză), mergând până la învăţământul de specialitate
în limbi străine.Sibiul are o bogată tradiţie a învăţământului în limbile minorităţilor naţionale. În prezent oraşul este cunoscut şi ca un puternic centru universitar
ce poartă numele unui titan al filozofiei şi culturii românesti, Lucian Blaga, fost profesor al Universitatii.
Structura socială a Municipiului Sibiu se bazează pe o convieţuire istorică multiculturală. Aspectul specific al oraşului est e dat de amestecul de locuitori
aparţinând diferitelor generaţii, stiluri de viaţă şi naţionalităţi. Ca rezultat, locuitorii oraşului au dobândit o competenţă interculturală, care contribuie la creşterea
calităţii vieţii.
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Viaţa culturală a Sibiului se evidenţiază prin oferte specifice şi unice, care au

făcut oraşul cunoscut şi peste graniţele ţării, lucru marcat şi prin

nominalizarea Sibiului drept Capitala Culturală Europeană în 2007. Tradiţiile multiculturale ale oraşului constituie un liant ce leagă trecutul, prezentul şi viitorul,
dând Sibiului caracterul de important centru cultural al regiunii. Manifestările muzeale, teatrale şi concertele filarmonicii au un loc bine conturat în
calendarul cultural al oraşului, care este completat de numeroase festivaluri internaţionale.
CONTEXTUL TEHNOLOGIC


se oglindeste într-o desfasurare buna a procesului instructiv -educativ, scoala ofera baza materiala si conditii specifice pentru realizarea unei instruiri
adecvata nevoilor tânarului, pentru formarea sa (resursele financiare, din pacate, nu raspund întotdeauna cerintelor scolii pentru o reala dezvoltare si
desavârsire a capacitatilor tânarului de azi, ca reprezentat al societatii de mâine)



civilizatia informationala presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, cunostintele sa fie actualizate si impune redimensionarea sistemului de formare
profesionala a cadrelor didactice;



raspândirea tehnologiilor moderne de comunicare si de tehnica de calcul (internet,televiziune prin cablu, telefonie mobila etc.) faciliteaza transmiterea
informatiilor în timp scurt;
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3 ANALIZA S.W.O.T.A ACTIVITATII SCOLII GIMNAZIALE 21 SIBIU
Pentru a realiza o diagnoză bună a Şcolii gimnaziale nr. 21 Sibiu, Consiliul de Administraţie împreună cu comisia de realizare a P.D.I. au apelat la metoda
de diagnoză S.W.O.T. analizând atât mediul intern cât şi cel extern în care aceasta este integrată şi evoluează în următoarele direcţii:
•

Orientare şcolară si profesională

•

Personal

•

Curriculum

•

Resurse materiale

•

Resurse financiare

•

Relaţia şcoală - comunitate

•

Activităţi extracurriculare şi extraşcolare

•

Integrare europeana
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Oportunităţi

Riscuri



Utilizarea sistemuluiAeL;





Sprijinul

elevilor

de

ciclul

primar





Diminuarea efectivelor de elevi ca urmare a
scăderii natalităţii şi a migrării înstrăinătate;

Posiblitatea de informare cu ISJ şi MENCŞ prin
site;

insuficiente

alocate de Consiliul local pentruutilităţi;

prin

programul guvernamental “Laptecorn”;

Fonduri financiare deficitare,



Creşterea numărului de copii proveniţi din



Buna colaborare cu CCD şi ISJSibiu;

familii monoparentale şi a celor cu părinţi



Sprijin deosebit din partea CCD Sibiu în

plecaţi înstrăinătate;

derularea proiectelor şi cursurilor deformare;



Sistem legislativ greoi şi în permanentă
schimbare;



Existenţa sistemului centralizat în anumite
domenii ale politiciişcolii;



Insuficienta conştientizare a factorilor

de

decizie - Consiliul Local, sindicat, părinţi
Primărie în ceea ce priveşte sistemul de decizie
alşcolii;
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4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI ŞI DIRECŢIILE DE EVOLUŢIE
4.1 Viziunea şcolii este perspectiva pe care şcoala doreşte să o realizeze înviitor.
Pornind de la citatul „Educaţia este cel mai frumos dar pe care-l poate primi omul” (Platon), întreaga activitate din şcoală va urmări modernizarea şi
optimizarea calităţii învăţământului prin creşterea motivaţiei pentru activitatea de învăţare, prin perfecţionarea profesională a cadrului didactic, prin
ameliorarea relaţiei şcoală– familie–comunitate locală, prin asigurarea condiţiilor materiale necesare.
4.2 Misiunea Școlii
Şcoala noastră oferă educaţie pentru toţi elevii înscrişi, pentru toţi cei ce au nevoie de educaţie, indiferent de etnie şi religie, oferind condiţii reale pentru
un învăţământ de calitate.
Şcoala va urmări ca la absolvire, fiecare elev să devină un om adaptabil condiţiilor societăţii în care trăim, societate într-o permanentă schimbare. Elevii
vor fi sprijiniţi să-şi cunoască şi să-şi dezvolte aptitudinile în funcţie de interesele şi aspiraţiile fiecăruia, realizarea acestor deziderate corespunzând cu cerinţele
standard de educaţie, precum şi cu dezvoltarea talentelor fiecărui individ.
Şcoala va urmări dezvoltarea capacităţii de adaptare într-o societate într-un proces continuu de schimbare, elevii fiind învăţaţi să gândească critic, să
lucreze şi să creeze independent, să manifeste respect faţă de cei din jur, să dobândească deprinderi de a lucra în echipă.
Actul educaţional oferit de şcoala noastră se va axa exclusiv pe activităţile activ-participative bazate pe căutarea informaţiei, pe învăţare prin
proiecte, învăţare colaborativă precum şi prin folosirea tehnicilor informaţionale moderne pentru dobândirea deprinderilor şi cunoştinţelor necesare dezvoltării
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omului societăţiiactuale.
4.3 Resurse utilizate


Personal didactic calificat



Număr constant de elevi



Rezultate şcolare bune şi foarte bune



Cadre didactice şi elevi capabili de performanţă Baza materială bună



Relaţii interpersonale care favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ



Relaţii bune, întemeiate pe conştientizarea rolului şi locului şcolii în comunitatea locală cu reprezentanţii administraţiei locale



Parteneriate educaţionale



Bună comunicare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean SIBIU şi cu CCD SIBIU
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4.4

ŢINTE STRATEGICE

1. Asigurarea unui management de calitate la nivelul unităţii de învăţământ;
2. Diversificarea curriculum-ului la dispoziția școlii și cuprinderea elevilor în activități de educație extracurriculară;
3. Încadrarea cu personal didactic interesat de perfecționare și formare continuă;
4. Dezvoltarea unui învăţământ centrat pe elev pentru obtinerea de performanțe școlare;
5. Promovarea imaginii unităţii şcolare în climatul concurențial actual de descentralizare și autonomie instituțională.
6. Gestionarea, întreținerea și menținerea funcționalității patrimoniului școlii, dezvoltarea acestuia prin atragerea de fonduri extrabugetare
prin accesarea de fonduri UE
7. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriat locale, naţionale şi europene si obtinerea unui Titlu
de Scoala Europeana ,pentru perioada 2019-2022;

550362, Sibiu, str. Luptei, nr. 27
e-mail: sc21sb@yahoo.com
telefon: +40 269 240 693
fax: +40 369 436 395
website: www.sc21sb.ro

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.21
SIBIU

5. Planoperațional managerial 2017-2018
A. Managementstrategic
Domeniu
Dezvoltarea
Ncțional
instituțională
şirelații
comunitare

Activitatea

Resurse

Termene

Responsabilități

Indicatori de
performanță

1.Realizarea analizei şi a diagnozei
activităţii desfăşurate în anul
şcolar 2017-2018

Raport de
activitate privind
starea si calitatea
invatamantului
pe anul școlar
2017- 2018

Septembrie
2018

Director
Echipade proiect

PDI
Planul managerial

2. Actualizarea Proiectului de
Dezvoltare Instituțională(PDI)
pentru perioada 2017- 2021 si
intocmirea planului operational
pentru anul scolar 2018-2019

Analiza SWOT a
activitatilor
comisiilor

Octombrie
2018

Director
Echipade proiect

PDI
Plan operational 20182019

3. Actualizarea planului managerial
al
Școlii si a Ofertei CDS;

PDI-ul
Propunerile
şefilor de
catedre şi a
şefilor de
comisii

Octombrie/
Noiembrie
2018

Director

Planul managerial
Oferta CDS
Planul Operational
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4. Elaborarea planurilor manageriale
ale comisiilor

5. Elaborarea planului managerial al
Consilierului pentru proiecte şi
programe educative

PDI-ul
Propunerile
şefilor de
catedre şi a
şefilor de
comisii din
școală
PDI-ul
Propunerile
diriginților

Propunerile
6.Elaborarea strategiei privind
dezvoltarea relațiilor comunitare şi de reprezentanților
Consiliului
parteneriat şcolar
consultatval
părinților
Documente
7.Elaborarea tematicii Consiliului
legislative
Profesoral
Propunerle C.A.

Curriculum

1. Stabilirea C.D.Ș

Analiza de nevoi
educaționaleale
elevilor şi a
intereselor
părinților
acestora

Octombrie
2018

Octombrie
2018
Octombrie/
Noiembrie
2018

Septembrie
2018

Noiembrie
2018Ianuarie
2019

Director

Consilierul pentru
proiecte şi
programe
educative
Director
Consiliulde
Administrație

Director

Director
Comisia
pentru
curriculum

Planuri
manageriale

Planul managerial

Strategiaprivind
dezvoltarearelații
lor comunitare
şide
parteneriatşcolar
Tematica
Consiliului Profesoral

Ofertacurriculară
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Resurse
Umane

2. Elaborarea unui curriculumspecific
Pregătirii elevilor cu potențial
intelectual ridicat dar si al
elevilor cu randament
scazut.Elaborarea graficului
activitatilor remediale;

Analiza de nevoi
educaționale
ale elevilor;
Rezultatele la
Olimpiadele şi
concursurile
şcolare

Octombrie
2018

3. Definirea modalităților de
promovare a
Ofertei educaționale.

Comisia pentru
promovarea
imaginii școlii
Comisiapentru
curriculum

4. Asigurarea cadrului legislativ
pentru desfășurarea acțiunilor
curriculare şi extracurriculare.

Legislația în
vigoare

1. Elaborarea unei strategii de
recrutare
formare,dezvoltare şi motivare a
personalului

Legislația în
Septembrie/
vigoare
Octombrie
PDI-ul,
2018
Planul managerial
Planul de formare
elaborate de
responsabilul cu
formarea

Permanent

Septembrie–
Octombrie
2018

Comisii metodice
Comisia pentru
Curriculum

Oferta curricular pe
discipline
şi grupe de
performanță

Director
Şefiide comisii

Planul privind
Promovarea
ofertei
educaționale

Director

Dosarelecatedrelor şi
alecomisiilor din
școală

Consilierul cu
proiecte şi
programe
educative
Director
Consiliulde
administrație
Responsabilul
cu formarea

Strategia
de recrutare,
dezvoltare
şi motivare
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2. Elaborarea fişelor de post

3. Elaborarea fişeipostului
Consilierului
Pentru proiecte şi programme
educative

Planul
managerialal
directorului

Planul
managerial al
Consilierului
pentru proiecte şi
programe
educative
4. Elaborarea fişei postului,cu sarcini În
conformitate cu
clare pentrufiecare dintre angajații
idealul
școlii
educațional şi
cu fişele de
evaluare
5. Elaborarea programului de acțiune Înconformitate cu
Privind asigurareasănății şi
cerințelelegislaț
securității în muncă ş iPSI
iei
învigoareşicu
condițiileconcre
te dinșcoală

Septembrie/
octombrie
2018

Consiliulde
administrație

Fişa postului

Octombrie
2018

Director
Consiliulde
administrație

Fişa postului

Septembrie,
2018

Director
Consiliulde
administrație

Fişelepostului

Octombrie,
2018

Directoradjun
ct
Comisiile de
protectia
muncii,
apărare
civilă
în
muncăşi PSI

Planul
managerial de
asigurare a
sănătății și
şi securității în
muncăşiPSI
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Resurse
materiale

6. Realizarea unei strategii privind
Cooperarea în domeniuleducației
cu toate
părțileimplicateînacestproces:şcoa
lă, Comitetulde
părinți,comunitatea locală

Existența unor
Parteneriate
viabile
cupărinții și
comunitatea
locală

Octombrie,
2018

Director
Consiliulde
administrație

Strategia privind
Cooperarea în
domeniul educației

7. Elaborarea unei programe în
vederea pregătirii elevilor
cupotențial intellectual ridicat dar si
a celor cu deficient de invatare in
special in materiile pentru evaluarea
nationala;.

Cadrele
didactice din
școală

Noiembrie
2018

Director
Comisiile
metodice de
specialitate

Programe de
Lucru în vederea
pregătirii elevilor cu
potențial intelectual
ridicat dar si a celor
cu deficiente de
invatare;

1. Elaborarea şi dezvoltarea unor
proiecte care vizează atragerea de
fonduri extrabugetare pentru
reabilitări,reamenajări,activități
didactice şi educative.

Existențaunor
proiecte
educaționale
şide reabilitare
care necesită
finanțare

Permanent

Director

Proiectele în cauză
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2.Fundamentarea bugetului pentruanul Serviciul
contabilitate
şcolar următor
Consiliulde
administrație

Conform
Termenuluioctombrie
2018

Consiliulde
Administrație

Proiectul de buget
Necesarul de nevoi

B.Management operațional
Dom
eniu
Dezvolta
rea
instituți
onală
şirelații
comunit
are

Activitatea

Resurse

Termene

1. Elaborarea și prezentarea
Rapoartelor de activitate anuale
ale
catedrelor,comisiilor,
responsabililor desemnați pentru
derularea diferitelor activități

Activitățile
Desfăşurate în
anul
Şcolar precedent

2. Elaborarea raportului de activitate
privind starea si calitatea
invatamantului
Pe anul şcolar precedent

Raporturile de Septembrie
2018
activitate ale
comisiilor
existente în
unitatea scolara;

Responsabilități

Septembrie 2018 Şefiidecatedre

Director

Indicatoride
performanță
Rapoarte de activitate

Rapoart de activitate
aprobat CP si CA;
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3.Elaborarea
propunerilor
şefilordecatedre şi a şefilo rde
comisii pentru planul managerial al
anului
școlar curent
5.Dezbaterea şi aprobarea
Modificărilor privind
Regulamentului intern alș
colii

Discuții
În catedre
Şi în comisii

Septembrie
2018

Şefii de catedre

Propuneri scrise

RI, ROFUI
Standarde,
Cod
deontologic,

Septembrie/
Octombrie2018

Director
Cadre didactice
in echipa de
elaborare RI

Regulamentul de
Ordine interioarăcu
anexele sale: Standardede
comportament,Orare etc

6.Dezbaterea si adaptarea
Regulamentului Intern in consilul
reprezentativ al parintilor si
CEAC

RI,ROFUIP
Standarde

Octombrie2018

Director
Consilierul
pentru proiecte şi
programe
educative

RI
ROFUI
STATUTUL
ELEVILOR
ROFUIP

7. Planificareaactivității Consiliului
de administrație

Dezbatere
în
Consiliulde
Administrație
Dezbatere
în
Consiliulde
Administrație

Director
Consiliulde
administrație

Plandeactivitate

Director
Consiliulde
administrație

Plandeactivitate

8. Planificareaactivității Consiliului
profesoral

Septembrie
2018
Septembrie
2017
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9.Stabilirea conținutului şi
Formatelor standardizate pentru
dosarele de activității catedrelor

Dezbatere
în
Consiliulde
Administrație

10. Monitorizarearealizăriiplanului
Managerial şi aplicarea corecțiilor
necesare

Dezbatere
în
Consiliulde
Administrație

11. Analiza de nevoieducaționale
aleelevilor şiaintereselorpărinților
acestora.
C.E.A.C va elabora şiaplica teste
specifice.
Psihologul şcolar va aplica, evalua
şimonitoriza activitatea de
testare,după caz.

Seturi
de teste
inițiale
Procedurile
şifişele de
evaluare
elaborate de
C.E.A.C.

Octombrie 2018

Lunar

Septembrie
2018 pentru
elevii
claselor
pregătitoare
și claselor I
Septembrie–
octombrie
pentru
celelalte clase

Director
Şefii de catedră

Opis dosar catedră;
formate standardizate

Director
Consiliulde
administrație

Procese verbale;note
de serviciu

Director
Comisia de
asigurare şi
evaluarea calității
Psihologul şcolar
Diriginții

Dosarele diriginților
Cataloage Informare
a Consiliuluide
Administrație
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12. Avizarea planului managerialal
Consilierului pentru proiecte şi
programme educative

Octombrie 2018

13. Emitereadeciziilor şi anotelor
De serviciu care vizează realizarea
politicii educaționale şi de
dezvoltare instituțională.

Existența
procedurilor

14. Asigurarea cadrului legislativ
pentru desfășurarea acțiunilor
curriculareşi extracurriculare.

Legislațiaîn
vigoare

15.Asigurarea unui flux
informațional riguros între familie şi
şcoală(feed-back),între şcoalăşi
comunitatea locală.

Octombrie
2018

Director

Director

Proces verbalal
Consiliului de
administraŃie

Decizii şi note de
serviciu

Secretar

Septembrie–
octombrie,2018

Director
Consilierulcu
proiecteşiprogra
me educative

Dosarelecatedrelor şi
alecomisiilordin școală

Permanent

Director

Corespondentă
Materiale informative pe
diferite suporturi
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Curricul 1. Organizarea colectivelor de
Catedră şi elaborarea programelor de
um
activitate specifice..
2. Elaborarea orarului

3.Realizarea proiectării didactice,
Abordarea cu predilecție a
temelorce favorizeaz
ăinterdisciplinaritatea dar şi
însuşirealogică a cunoştințelor.
Planificările calendaristice să vizeze
funcționalitatea şi eficiența,
parcurgerea ritmică şi integral a
materiei.

4. Elaborarea planului managerial
şi a calendarulactivităților fiecărei
comisii metodice.

Cursuride
formare
A cadrelor
didactice pentru
muncaîn echipă
ExperienŃa
colectivului
de elaborare
Membrii
colectivelor
de catedră
Programele
şcolare pe
disciplină

Membrii
colectivelor
de catedră

Septembrie2018 Director
Şefiide catedră

Septembrie2018

Septembrie
2018
Februarie
2019

Octombrie,2018

Procese verbale;
Programe de
activitate
Plan de formare

Comisie orar

Orarul aprobat in CA

Şefii de catedre
Cadreledidactice

Planificări
calendaristice

Şefiide catedră

Planul managerial şi
calendarul activităţilor
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5. Elaborarea in cadrul comisiilor
Metodice a testelor de evaluare
inițială şi aplicarea acestora la clase
6.Planificarea evaluărilor scrise în
urma consultăriielevilor

Membrii
colectivelor
de catedră

Septembrie2018

Şefiide catedră

Setulde teste iniţiale
pe fiecare disciplină

Membrii
Colectivelor de
catedră

Octombrie2018
Martie 2019

Şefiide catedră
Profesorii

Fişele sintetice
Privind planificarea
evaluărilor pentru
fiecare clasă
Portofoliileîncauză

7. Concepereaşievaluarea unor
portofolii– temede interespe
discipline diferite şi interdisciplinar.

Membrii
colectivelor
de catedră

Permanent

Şefiide catedră
Profesorii

8.Monitorizarea actului
educațional din perspective
progresului şcolar şi a reuşitei

Membrii
colectivelorde
catedră

Permanent

Şefii de catedră
Profesorii

Rapoarte de analizăa
Evaluărilor inițiale,
periodice şi finale

9.Elaborarea unor seturi de teste care
să fie
utilizate în
evaluarea
performanțelor
dobânditede elevi.
10.Realizarea
unei
evaluăriritmiceşiobiectivăa
cunoştințelor şi
competențelorelevilor

Membrii
colectivelorde
catedră

Şefii de catedră

Rapoarte de analiză a
testelor

Director
C.E.A.C.

Procese verbale

Comisiapentru
curriculum
Comitetele de
părinŃi pe clase
MembriiC.E.A.
C.

Permanent

Semestrial
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11.Selectarea şi pregătirea elevilor Membrii
pentru concursurile şi olimpiadele colectivelor
şcolare. Elaborarea unor programe de catedră
de pregătire suplimentară pentru
Evaluarea nationala;
12.Prezentarea propunerilor pentru
realizarea
CDŞ, pentru anulşcolar 2019/2020 și
aprobarea acestora.

Propunerile
cadrelordidactic
e, Opțiunile
elevilor şi
alepărinților

13. Elaborarea programelor şi a
Planificării activităților din cadrul
CDŞ în concordanță cucerințele
elevilor şi resursele şcolii și
avizarea acestora de I.S.J.Sibiu
14.Popularizarea şi
dezbatereametodologiilorde
exameneîncadrulorelorde dirigenție
și a ședințelor cu părinții
dinaniiterminali
15. Organizarea de simulări
pentru evaluarea națională

Permanent

Toțiprofesorii

Rezultatele la Evaluarae
nationala in anul precedent
, la
Olimpiadele şi
concursurile şcolare.
Programe de pregătire
Fişele completate
Chestionare aplicate
Opționale
rezultate

Noiembrie ,
2018–
Ianuarie,
2019

Director
Şefiide catedră
Consiliul de
Administrație

Propunerile
Cadrelor
didactice,
Opțiunile
elevilor şi ale
părinților
Diriginții
claselor a
VIII-a
Metodologii
elaborate

Octombrie 2018

Director
Şefii de catedră

Programele cursurilor
Opționale,
suporturile de curs

Martie 2018

Dirigințiiclaselor
terminale
Director

Documentația
aferentă

Profesorii

Decembrie
2018 şi Mai
2019

Comisia pentru
curriculum.
Şefi de catedre.
Cadre didactice

Proceseverbale,
rezultate,planificări

Şefiide catedră
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16. Desfăşurarea în conformitate cu
Metodologiile în vigoare a
examenului de evaluare
națională şi a admiterii în liceu.

Normele
metodologice

Iunie,Iulie2019

Director
secretar şef

Rezultatele la
examene

17. Elaborarea programelor
De pregătire suplimentară a elevilor
capabili de performanță (olimpiade,
concursuri).

Profesorii
Şefii de catedră

Semestrial

Director

Pogramele încauză
Planificarea activităților

18. Organizarea și participarea
la olimpiadele școlare pe
disciplinade învățământ: etapa
pe școală
locală,județeană,națională

Cadreledidactice Ianuarie –Aprilie
2019
dincadrul
comisiilor
metodice

Director

Procese verbale

19. Recompensarea elevilor cu
rezultate la olimpiadele și
concursurile școlare județene
și naționale

Cadrele didactice Iunie 2019
Care au elevi ce
auobținut
rezultate

Director
Comitetul de
părinți

Situație statistică

20.Utilizarea metodelordidactice
activ-participative,și AEL

Comisia
pentru
curriculum

Şefi de catedre
Cadre didactice

Planificări,planuri de
lecție,fişe de bservare,
etc.

Permanent
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21.Utilizareaunor metodede
evaluareadecvate;valorificarea
evaluărilor

Colectivelede
catedră
Comisiapentr
u curriculum

22.Elaborarea unui Program
de măsuri care să vină în
întâmpinarea evitării abaterilor
disciplinare la elevi sau
sancționarea acestora conform
regulamentelor

Comisia
de
disciplină

23.Elaborarea unui Plan de măsuri de Colectivelede
remediere a rezultatelor şcolare
catedră
Comisiapentr
u curriculum

Conform
termenelor

Şefide catedre
Cadredidactice

Octombrie,2018 Director
Comisia de
disciplină și
combaterea
violenței
Profesorii
diriginți

Conform
termenelor

Şefii de catedre
Cadredidactice

Teste, portofolii,
proiecte etc.

Programuldemăsuri
privindevitarea
abaterilordisciplinare

Plan de măsuri de
remediere a rezultatelor
şcolare
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23. Analiza periodicăafrecvenței la
cursuriaelevilor şi stabilirea,după
caz, aunormăsuride ameliorareşi
eliminareaabsenteismului.

R
es
ur
se
u
m
a
ne

Comisiade
disciplină

Conform
planificării

Director
Comisia de
disciplină
Profesoriidirigi
nți

Rapoartealecomisiei
de disciplinăşiale
comisiilordiriginților

24. Implicarea elevilor şi
Echipa
profesorilorînrelații de parteneriat și managerială
activități extrașcolare cu
Cadre didactice
dezvoltarea capacității de
cooperareaşcoliicualteinstituții și
comunitatea locală

Permanent

Director
Consilieruluipentr
uproiecte şi
programme
educative
Cadre didactice

Parteneriate cu
instituțiile în cauză
Activități extrașcolare
realizate

1.Aplicarea criteriilor prevăzute de
metodologie pentru
Acordarea calificativelor cadrelor
didactice didactice auxiliare și
nedidactice
2. Efectuareaserviciuluipe şcoală
decătrecadredidactice

Legislația în
vigoare
Fișa postului

Noiembrie 2018

Consiliulde
administraţie

Procese verbal

Orarul școlii

Permanent

Director

Procese verbale

3. Popularizarea elevilor care s-au
distins la olimpiadele și
concursurile școlare

Martie-Aprilie
2019

Diriginţii

Panouri de afișaj
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4.Elaborarea
şi
aprobarea
planuluideactivitate pentru comisia
privind sănătatea şi securitatea
înmuncă şi PSI

Octombrie 2018 Director
Membriicomisiilor

Planulde activitate al
Comisieipentru sănătateşi securitate în
muncă şi al Comisiei PSI

5.Efectuarea instructajelor de
protecţia muncii şi PSI

Septembrie 2018 Director
Responsabil
C.S.S.M.

Procese verbale

6.Proiectarea unui calendar al
Întâlnirilor cu părinţii.

Octombrie, 2018 Director

Programul întâlnirilor

7. Actualizareabazeide date
Privind rezultatele din ultimul an ale
elevilor:concursuri şiolimpiade
internaționale,examene naționale,

Permanent

Director
Responsabilii de
catedre

Listele cu rezultate
Copii ale diplomelor

Septembrie 2018

Diriginții

Procese verbale

Septembrie 2018

Director

Procesverbal

8. Alegerea comitetelor de părinți
pe clase

Părinții

9. Alegerea Consiliului
Comitetele de
Reprezentativ al părinților pe școală, părinți
desemnarea reprezentatului în
Consiliul de Administrație.
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Resurs
e
materi
ale

1. Elaborarea și aprobarea
proiectului de buget pentru anul
2019

Serviciul
contabilitate

Decembrie,2018

Consiliulde
Administrație

2.Menținerea în stare de
funcționare la zi a
echipamentelor de protecția
muncii şiPSI

Legislația în
vigoare
Responsabilul
C.S.S.M.

Permanent

Şefii de comisii

Inventarul școlii

Permanent

3. Monitorizareapermanentăa
păstrăriidotărilorexistente
(mobilier,mijloacede învățământ,
dotăriîngrupuri sanitareşi
cabinete),astăriide curățenieîn
școală
4.Îmbunătățirea bazei materiale și
didactice
şi continuarea dotării
cu mijloace moderne de
învățământ
5. Asigurarea bazei material şi
financiare necesare desfăşurării
olimpiadelor,concursurilor și a
evaluării naționale

Necesar de dotări SeptembrieDecembrie 2018

Metodologii

Procese verbale

Dosarele pentru
protecția muncii şi PSI

Diriginții
Administrator

Procese verbale predareprimire

Responsabilii
de catedre și
comisii

Liste de achiziții
Buget serviciul scoli
Proiecte

Conform graficului Director

Deconturi contabile
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6.Realizarea inventarierii anuale

Legislațiaîn
vigoare

7. Activități de casare

Legislația
vigoare

Decembrie 2018

în
Februarie 2019

Comisia
de
recepție
inventariere şi
casare
Comisia
de
recepție
inventariere şi
casare

Listedeinventar

Procese verbale;
Registrul inventar
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C. Managementul personalului
Domeniu
Dezvoltarea
instituțională
şirelații
comunitare

Activitatea

Resurse

1. AlegereaConsiliuluide administrație

Consiliul
profesoral

Septembrie Director
2018

2. Numirea consilierului pentru programme
şi
Proiecte educative
3.Stabilirea componențelor catedrelor şi
desemnarea şefilor de catedre

Consiliul
profesoral

Septembrie Director
2018

Consiliul
profesoral

Septembrie
2018

Director
Secretar Sef

Decizie internă

4.Stabilirea atribuțiilor membrilor
Consiliului de administrație

Consiliulde
administraŃie

Octombrie
2018

Consiliulde
administrație

Procesverbal

5.Realizarea, la clasa pregătitoare și clasa
a I-a a unor
colective echilibrate, respectându-se și
preferințele părinților dacă este posibil

Metodologia
Septembrie
privind
2018
Fundamentarea
cifrei de
şcolarizare
Conform legislației Octombrie
învigoare
2018

Director

Listele cu
repartizarea
Elevilor pe clase

Director

Planificarea
sistențe la ore

6.Planificarea asistenței la ore

Termene

Responsabilități

Indicatoride
performanŃă
Procesverbal
Proces verbal;
Decizie internă
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7.Realizarea şi valorificarea asistenței la
ore

Curriculum

Conform legisației Semestrial
în
vigoare

Metodologiile
8.A p l i c a r e a m o d a l i t ă ț i l o r
de
v a c a n t a r e , o c upare aposturilor MEN
şicatedrelorvacante,
respectându-se
cu
strictețe metodologiile elaboratede MEN
1. Stabilirea ofertei educaționale
Propunerile
catedrelor

2. Realizarea încadrării personalului cu
LegislațŃiaîn
ore din C.D.Ș. conform opțiunilor
vigoare
exprimate de elevi și părinția sigurândusecatedra fiecărui cadrudidacticconform
prevederilor legale
Legislațiaîn
3. Asigurarea continuității
vigoare
didactice,inclusive
prin
colaborarea cu ISJ în
scopul
menținerii
unor
profesori
pensionari
sau
suplinitori
cu
rezultatenotabile în anul şcolar precedent.

Ianuarie
2019
August
2019
Noiembrie
2018
– ianuarie
2019

Februarie
2019

Conform
termenelor

Director
C.E.A.C.

Fişedeasistență

Director

Încadrare
personal

Comisia
pentru
curriculum
Consiliulde
administrație
Consiliul
profesoral
Director

Oferta
educațională

Director

Încadrare personal

Proiectîncadrare
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4.Stabilirea unui program de asistențe la Metodologii
ore, activități educative, comisii metodice
ca parte integrantă a acțiunii de îndrumare
şi control.

Octombrie
2018
Iunie

Director
Profesorii
metodişti
Şefiide catedră
CEAC

Programul de
asistenţe
Fişele de
observație

2019
5.Verificarea parcurgerii materiei conform
planificărilor anuale
și semestriale.
Verificarea ritmicității notării.

Planificări cadre
didactice

Octombrie
2018–
Iunie
2019
Lunar

Director

Fişedeobservare

6.Organizareadeactivități metodice la
nivelu linstituției
7. Profesorii carenu au dobândit
Definitivarea în învățământ vor întocmi pe
tot parcursul anului
şcolar
proiecte didactice; schițelede proiect
didactic vor sta în atenția tuturor cadrelor
didactice.
8. Monitorizarea progresului
şcolar din perspective prestației
didactice.

Planificări comisii
metodice

Conform
planificării

Şefii de catedră

Procese verbale

Metodica fiecărei
discipline

Permanent

Director
Şefiide catedră

Proiectele de
lecție

Semestrial

Director
Şefii de catedră

Fişede observaţie

Rezultate teste
inițiale
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Resurse
Umane

1.Stabilirea limitelor de competență în
luare adeciziilor
2.Evaluarea şi aprobarea activității
personalului conform fişei de evaluare

Legislația în
vigoare

3. Asumareafişeipostuluidirectorului
Adjunct

Octombrie
2018

Consiliulde
administrație

Norme interne

Anual

Director

Fișa postului

Octombrie
2018

Director
Consiliulde
administrație

4. Asumarea fişei postulu iconsilierul pentru Fișa postului
Proiecte şi programe educative

Octombrie
2018

Director
Consiliulde
administraŃie

5. Asumarea fişei postului de către întregul Fișa postului
Personal angajat

Octombrie
2018

Director
Consiliulde
administrație

6.Formarea cadrelor didactice din ș c o a l ă Programede
prin tematici specific în cadrul catedrelor formare
pentru realizarea finalităŃilor activităŃilor de
cercetare
şi
metodice
propuse
de CEAC pentru anul şcolar
2018-2019;

Septembrie
2018

Director

Procesverbal,
fişede evaluare
Semnarea fişei
postului şi
completarea
sarcinilor
personalizate
Semnarea
fişeipostului şi
completarea
sarcinilor
personalizate
Semnarea fişeipostului
şi
completarea
sarcinilor
personalizate
Programarea
participării
Cadrelor
didactice la
cursuride
formare conform
planului
elaborate si
aprobat;

Fişelede evaluare
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7. Selectarea
performanță

elevilor capabili de

8.Informarea cadrelor didactice cu privire
la ofertele de formare continuă

Existențatestelor
pentrufieca
re
disciplină
Oferte de formare

Permanent

Şefiidecatedră

Procese verbale

Permanent

Comisia pentru
curriculum

Documentație punctde
Informare

9. Analizacererilorpentruacordarea
gradațiilor de meritşiîntocmirea
recomandărilornecesare

Evaluarea
profesorilor

Conform
termenelor

Director
Procesverbal
Consiliulprofesoral

10. Sprijinirea profesorilor nouveniți în
școală pentrua-şi asuma rapid
responsabilitățile.

Experiența
didactică
a profesorilor
mentori

Permanent

Director
Profesorii
mentori

Repartizareaprofesoril
or
debutanți pe
profesorii mentori

11. Întocmirea proiectelor didactice pe tot
Parcursul anului şcolar de către
profesorii care nuau susŃinut încă
examenul definitivării în învățământ.

Îndrumarele
metodice
pe
discipline

Permanent

Director
Şefii de catedră

Proiecte didactice

Permanent

Director

Liste de participare

12.Perfecționarea activității serviciilor Oferte de formare
desecretariat şi decontabilitateseva realiza
prinparticiparea la stagiide
formare,la nivel județean, inațional si
international;
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Rresurse
materiale

Permanent
13. Utilizarea programuluiAEL de către ExistenŃa
toate cadrele didactice precum şi a altor Laboratorului AEL
şi
programme de instruire informatizată.
a profesorilor
formați însistemul
AEL
1. ActualizareaS.I.R.
Serviciulsecretariat Permanent
2. Întocmireauneibaze de date acadrelor
didactice privind activitățile de formare
continuă
3.Evidența termenelor privind formarea
periodică şi informareacadrelordidactice şi
aconducerii
4. Elaborarea de propuneri concrete
privind îmbunătățirea bazei material a
instituției

Serviciulsecretariat Permanent

Calendarul și
metodologia
examenelor
de formare
Inventarul actual

Anual

Permanent

Director

Evidența orelor
desfăşurateîn sistemul
AEL

Diriginți
Secretariat
Comisiapentru
perfecționare
și formare
continuă
Şefiidecatedre
Comisiaformare
continuă

Baza de date

Şefii
decatedre

Referatede necessitate

Baza de date

Notădeinformare

550362, Sibiu, str. Luptei, nr. 27
e-mail: sc21sb@yahoo.com
telefon: +40 269 240 693
fax: +40 369 436 395
website: www.sc21sb.ro

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.21
SIBIU

D. Managementul calității
Domeniu
Dezvoltarea
instituțională
şirelații
comunitare

Activitatea

Resurse

Termene

Responsabilități

1. Alegereasaureconfirmarea
membrilorComisieipentruasigurare
a şi evaluareacalităŃii

Consiliul
profesoral

Septembrie
2018

Director
Consiliulprofeso
ral

2. Elaborarea Strategiei de evaluare Consiliulde
Administrație
internă a calității
PDI-ul

Octombrie,
2018

Director
Consiliulde
administrație

Strategia de evaluare
internăacalității

3. Planulde activitate a comisiei în Ghidul CEAC
conformitate cu respectarea
strict a prevederilorlegale

Octombrie
2018

Director
Responsabilul
CEAC

Planul de activitate al
CEAC

4. Asigurarea procedurilor de Ghidul CEAC
monitorizare a aplicăriiînactivitatea
didactică a rezultatelor participării
la programe de
formare
continuă
şi
dezvoltare
profesională

Permanent

CEAC

Indicatori de
Performanță
Procesverbal

Procedurile în cauză
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5.Asigurarea unei strategii de
motivare
A personalului fundamentată pe
valorile, scopurile şi ţintele
strategice din documentele
programatice
Curriculum

Legislațiaîn
vigoare

Permanent

CEAC

Plande acțiune

1. Elaborarea raportuluide activitate CEAC
pe
Anul şcolar precedent

AnualOctombrie
2018

Director
Responsabilul
CEAC

Raportanualde
evaluare
internăprivindcalita
tea educției

2.Asigurarea transparenței şi a
fluxului informațional între
comisie şi toate structurile din
școală

Permanent

Director
Responsabilul
CEAC

Plande acțiuneal
Comisiei

Permanent

Director
Responsabilul
CEAC

Plande acțiuneal
Comisiei

Proceduri de
comunicare

3. Optimizarea accesului la Analizăde nevoi
resurseeducaționale
pe
baza
nevoiloractuale şi de perspectivă,
deopotrivă ale beneficiarilor şi
ale furnizorului de educație
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4. Monitorizarea respectării
standardelor de calitate
corespunzător legislației în vigoare

Resurse
Umane

Resurse
materiale

1. FormareamembrilorC.E.A.Cprin
participarelacursuri sau
stagiispecifice
organizatelaniveljudețean
saunațional.
2. CEACva aplica teste
pentruaevaluaşiapoi va
eficientiza activitatea cu elevii
și părințții.

Standardele
de calitate

Programe
ARACIP

Teste

3.Comisia pentru Evaluarea şi Standarde de notare
Asigurarea Calității va urmări
respectarea standardelorde notare.
1. Îmbunătățirea
Ghidul CEAC
manualuluicuproceduriprivindactiv
itatea tuturor serviciilordinşcoală
2.Identificarea sistemului
Analiza de nevoi
nevoilor material şi a
posibilităților financiare de
satisfacere a lor.

Permanent

Conform
ofertelor
de
formare
Decembrie
2018

Director
Responsabilul
CEAC

Responsabilul
CEAC

CEAC

Permanent CEAC
Permanent
Permanent

CEAC
CEAC

Raportanualde
evaluare
internă
Documente cu
procedurişi
activități de
asigurare şi
evaluarea calității
Planificareaactivitățiil
or
de formare
Procedurilede formare
Raportasupra
activității
Consiliuluireprezent
ativ al părinților
Rapoarteasupra
ritmicității
şistructurii notării
Manualul cu
proceduri
Bugetul comisiei
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Director,
Prof.Tetileanu Cerasela Mihaela
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