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OBIECTIVE GENERALE PRIORITARE 

URMĂRITE ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016

 Creşterea calităţii actului didactic, reflectată în ridicarea 
nivelului de pregătire al elevilor şi implicit îmbunătăţirea 
rezultatelor obţinute de elevi 

 Perfectarea evaluării şi a autoevaluării la nivelul instituţional, 
cadre didactice, elevi;

 Diminuarea şi combaterea absenteismului 

 Ridicarea calităţii actului didactic prin perfecţionarea cadrelor 
didactice ;

 Dezvoltarea relaţiilor, parteneriatelor, colaborărilor şi 
acţiunilor în vederea promovării şcolii în comunitate ;

 Crearea condiţiilor necesare siguranţei elevilor şi personalului 
didactic în incinta şcolii



Analiza - Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea 

nivelului de pregătire al elevilor

Puncte tari

 Aplicarea şi interpretarea 
testelor iniţiale la toate 
disciplinele 

 Organizarea unui program 
special de pregătire pentru 
bacalaureat

 Organizarea simulării 
bacalaureatului (dec.)

 Parcurgerea materiei 
conform curriculum-ului şi 
planificării calendaristice 
întocmite 

Puncte slabe

 Lipsa de interes a elevilor 
pentru învăţătură

 Absenteism ridicat la 
cursuri şi la programul de 
pregătire suplimentară

 Nivelul de cunoştinţe 
rămâne scăzut la toate 
disciplinele



Analiza - Plan de măsuri pentru optimizarea evaluării

Puncte tari

 Există o procedură clară de 
evaluare a personalului 
şcolii (profesori, personal 
didactic auxiliar şi personal 
nedidactic)

 Elevii sunt evaluaţi prin 
teste iniţiale, de progres, 
finale

 S-a realizat monitorizarea 
progresului înregistrat de 
elevi 

Puncte slabe

 Există profesori care nu 
respectă principiul notării 
ritmice 

 Elevii nu sunt învăţaţi să se 
autoevalueze



Analiza - Plan de măsuri pentru diminuarea 

absenteismului

Puncte tari

 A fost prelucrat (sub 
semnătură) regulamentul 
şcolar şi regulamentul 
intern la toate clasele

 Există monitorizări lunare
a absenteismului

 Au fost contactaţi părinţii 
elevilor care absentează 
pentru remedierea situaţiei

Puncte slabe

 Lipsa de interes a elevilor 
pentru şcoală în general

 Lipsa interesului părinţilor 
pentru educaţia copiilor

 Menținerea absenteismului
la același nivel cu al anului 
2014/2015



Cap. I – Analiza activităţii / domenii funcţionale

Domenii funcţionale

1.1. Curriculum

1.2. Resurse materiale şi financiare

1.3. Resurse umane

1.4. Dezvoltarea relaţiilor comunitare, proiecte, 

parteneriate  



1.1. Curriculum

Puncte tari

 Respectarea curriculumului 
naţional

 Elaborarea CDL-urilor şi 
obţinerea avizelor ISJ

 Elaborarea şi respectarea 
planificărilor calendaristice

 Existenţa unei complexe 
oferte  educaţionale 
(extraşcolară şi 
extracurriculară)

Puncte slabe

 Pregătirea pentru oră nu 
poate fi probată în unele 
cazuri (prin planuri/schiţe 
de lecţie)



1.1. Curriculum

Măsuri propuse

 Elaborarea CDL-urilor pentru anul școlar 2016-2017

 Respectarea planificărilor calendaristice

 Înaintarea documentației pentru autorizarea calificării 
profesionale coafor-stilist



1.2. Resurse umane - elevi

Elevi înscrişi 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013

liceu zi 139 213 266 318

liceu seral 15 64 79 92

Liceu FR 45 19 20 28

ÎP3 81 32 0 0

şc.de maiştri 30 25 25 0

TOTAL 310 353 365 438

nr.elevi/clasă 19,37 20,76 21,47 23,05



1.3. Resurse umane - elevi

Forma de 

înv. 

Inscrisi 

la înc. 

an şc.

Transferaţi Retraşi Exmatric. Rămaşi 

înscrişiVeniţi Plecaţi Abandon

Liceu zi
139

1 1 3 12 124

Liceu 

seral 15
0 0 0 8 7

Liceu FR
45

0 0 0 0 45

ÎP3
81

0 1 0 5 75

Șc.maiștri
30

0 0 0 8 22

TOTAL
310

1 1 3 33 274



1.3. Resurse umane - elevi

Pierderi de elevi:

An şcolar nr.elevi %

2010-2011 54 9,15

2011-2012 70 11,72

2012-2013 3 (73) 0,68 (16,66)

2013-2014 22 (71) 5,98 (19,29)

2014-2015 22(63) 6,59 (17,14)

2015-2016 36 11,61



1.3. Resurse umane - elevi

 Puncte tari

 Creșterea promovabilității

 Creșterea numărului 
elevilor foarte buni

 Puncte slabe

 Nivelul scăzut de pregătire al 
elevilor 

 procentaj mare al elevilor 
care manifestă dezinteres 
total faţă de procesul de 
învăţământ (note slabe, 
absențe)

 elevi cu deficienţe serioase în 
educaţie şi comportament, 
acumulate până la venirea în 
şcoala



1.3. Resurse umane - elevi

Măsuri
 Grafic de pregătire suplimentară (pentru bacalaureat / 

meditaţii/consultaţii) pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare

 Pregătirea specială a elevilor pentru bacalaureat

 Organizarea a 2 sesiuni de simulare a bacalaureatului (martie, 
mai 2016)

 Monitorizarea absenteismului 

 Monitorizarea atentă a comportamentului elevilor

 Activităţi de consiliere pentru prevenirea violenţei şi a 
abaterilor disciplinare grave

 Şedinţe cu părinţii



1.3. Resurse umane – personal didactic

 26,50 posturi didactice ocupate de:

- Titulari: 16

- Suplinitori: 11

 98,15% personal didactic calificat

 Grade didactice:

 Debutanţi: 0

 Definitivat: 2

 Gradul did.II.: 9

 Gradul did.I:  12 (din care cu doctorat 1)



1.3. Resurse umane – personal didactic

Puncte tari
 98,15% personal calificat

 92,59% cadre didactice cu 
definitivat, gradul did.II şi I

 4 profesori înscrişi la grade 
didactice

 Cadru didactic cu doctorat

 Cadru didactic specializat 
postuniversitar în SSM

 1 profesor – conversie 
profesională

 12 profesori – cursuri 
Erasmus+ (Irlanda, Finlanda)

Puncte slabe
 Utilizarea de către unii 

profesori în procesul de 
predare-învăţare a unor metode 
ineficiente 

 Lipsa de reacţie și implicare a 
unor profesori faţă de 
comportamentul 
necorespunzător al unor elevi

 Lipsa de punctualitate 
(nerespectarea duratei orei de 
curs) a unor colegi 

 Subiectivitate în aplicarea 
regulamentelor (tel.mobile!)



1.3. Resurse umane – personal didactic

Măsuri
 Îndrumarea şi monitorizarea activităţii de predare-învăţare 

prin asistenţe şi interasistenţe

 Consilierea în vederea aplicării la clasă a metodelor activ-

participative, a învăţării centrate pe elev

 Monitorizarea respectării regulamentelor şcolare

 Monitorizarea respectării programului

 Perfecţionarea personalului didactic prin participarea la 

cursuri de formare



1.3. Resurse umane – personal didactic auxiliar şi 

nedidactic

 4 posturi didactic auxiliar (1 vacant – laborant):

- contabil 

- administrator 

- secretar

- informatician

 7 posturi personal nedidactic (1 vacant:1portar):

- 2 portari

- 3 muncitori întreţinere

- 2 îngrijitoare



1.3. Resurse umane – personal didactic auxiliar şi 

nedidactic

Puncte tari

 Schemă ocupată cu personal 
calificat

 Disponibilitatea unor 
persoane pentru rezolvarea 
problemelor de serviciu, chiar 
şi după program

 Disponibilitatea de a participa 
la diferite lucrări din şcoală în 
timpul liber

Puncte slabe

 Superficialitate în îndeplinirea 
unor sarcini de serviciu

 Personal insuficient

 Salarizarea personalului 
nedidactic la un nivel foarte 
scăzut



1.3. Resurse umane – personal didactic auxiliar şi 

nedidactic

Măsuri

 Monitorizarea îndeplinirii corecte şi la termen a sarcinilor din 

fişa postului

 Respectarea programului de către toţi angajaţii



1.4. Resurse financiare

Puncte tari

 fondurile suficiente şi alocate la 
timp pentru salarii şi cheltuieli 
materiale

 Decontarea abonamentelor 
cadrelor didactice

 Fonduri suficiente care au 
permis efectuarea unor lucrări 
suplimentare (amenajare ateliere 
electronică, coafură)

Puncte slabe

 Lipsa posibilităţii motivării 
financiare a profesorilor (lipsa 
unui fond de premiere)



1.4. Resurse materiale

Puncte tari

 Începerea amenajării atelierelor 
de electronică și coafură

 Dotarea cabinetului socio-umane 
și chimie cu laptopuri noi

 Achiziția de TV, videoproiector 
și laptop – grant Scoala 
Europeană

Puncte slabe

 Distrugeri, stricăciuni cauzate de 
insuficienta supraveghere a 
elevilor 



1.4. Resurse materiale şi financiare

Măsuri
 Monitorizarea execuţiei bugetare (eficienţă, respectarea 

legalităţii, a termenelor şi a alocărilor bugetare)

 Atragerea de sponsorizări

 Obţinerea de venituri proprii

 Achiziţii de echipamente noi pentru dotarea (în limita 

fondurilor existente) cabinetelor şi laboratoarelor 



1.5. Dezvoltarea relaţiilor comunitare, proiecte, 

parteneriate

Puncte tari
 Existenţa proiectelor 

derulate în parteneriat cu 
agenţi economici, Primărie, 
Poliţie, Biserica, alte 
instituţii de învăţământ

 Consiliul Reprezentativ al 
părinţilor prezent la 
acţiunile şcolii

 Acţiuni de voluntariat 

 Proiect Erasmus+

Puncte slabe
 Insuficienta mediatizare a 

proiectelor şcolii

 Lipsa de implicare a unor 
părinţi în acţiunile 
organizate de şcoală

 Fonduri insuficiente pentru 
derularea unor acţiuni



1.5. Dezvoltarea relaţiilor comunitare, proiecte, 

parteneriate

Măsuri

 Derularea proiectelor existente, respectarea planurilor de 
activităţi şi a obligaţiilor contractuale

 Mediatizarea mai puternică a proiectelor existente

 Implicarea părinţilor în organizarea şi desfăşurarea unor 
acţiuni ale şcolii:

- organizarea activităţilor de promovare a şcolii: „Școala 
și comunitatea-2016”



Cap.2 Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară

Puncte tari
 implicarea a numeroşi elevi în 

diverse activităţi scolare si 
extraşcolare

 organizarea unor activităţi 
atractive şi educative pentru 
elevi

 existenţa unui Consiliu al 
elevilor activ şi preocupat de 
problemele şi dorinţele colegilor 
lor

Puncte slabe
 Interes scăzut manifestat de 

unele cadre didactice pentru 
derularea activităţilor educative

 Rezolvarea problemelor 
organizatorice ale clasei în 
detrimentul orei de specialitate a 
dirigintelui şi mai ales în locul 
activităţii educative



Cap.3 Activităţi în compartimente / comisii / 

comitete de lucru

Bunul mers al activităţii şcolii din sem I. s-a desfăşurat cu sprijinul 
comisiilor/compartimentelor: 

 Comisiilor metodice (Tudorancea M, Rotar M, Marincaș N., Drăghiciu D, ) – activitate 
metodică

 Activități extrașcolare (Drăghiciu D.)

 CEAC (Lal O, Solomon L, Gabor C) 

 Orar, serviciu pe şcoală, repartizare săli (Lal O, Marincas N, Văduva M)

 Bani de liceu, burse, ajutoare (Poşia L.)

 SSM (Anghel M) – dosar SSM, PSI (Nicolau M) – dosar PSI

 Anti-violenţă, combaterea discriminării (Solomon L.)

 Cercetarea abaterilor disciplinare (Solomon M)

 CDI (Rusu F.)

 CAPP (Nuța S.)


