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AVIZAT,

Director,

              prof. Şeicaru Mioara 

PLANUL MANAGERIAL AL ACTIVITĂŢII EDUCATIVE 

An şcolar 2014-2015 

Nr.

crt.

Obiective

specifice

Activităţi Termen Responsabili Resurse Monitorizare şi 

raportare

Indicatori de

realizare

1 Cunoaşterea şi 

respectarea

actelor

normative care

reglementează 

activitatea

educativă. 

-Cunoaşterea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Învăţământului Preuniversitar, 

prin studiu individual, de către fiecare cadru 

didactic;

-revizuirea Regulamentului de Ordine

Interioară; 

-dezbaterea R.O.I. în cadrul comisiei diriginţilor, 

al orelor de dirigenţie şi în şedinţele cu părinţii, 

ale fiecărei clase; 

-diseminarea informaţiei, de la Consfătuirea 

Sept. 2014 Directori,

Consilier

educativ

Conform

bugetului

alocat

Monitorul

Oficial

Buletine

informative

Mapa legislativă 

a şcolii 
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judeţeană a  consilierilor educativi,  privind 

priorităţile activităţii educative pentru anul 

şcolar 2014-2015. 

2 Proiectarea

activităţii 

extraşcolare şi 

extracurriculare

Identificarea nevoilor de educaţie şcolară şi 

extraşcolară a elevilor. 

-Dezbateri cu elevii, învăţătorii şi  diriginţii; 

-Elaborarea Planului managerial al activităţii 

educative;

-Alcătuirea programului activităţilor 

extracurriculare şi extraşcolare al şcolii; 

Realizarea documentelor de proiectare

corespunzătoare activităţii educative: 

-elaborarea planificărilor anuale şi semestriale 

a orelor de Consiliere şi orientare; 

-întocmirea graficului de interasistenţe la orele 

de consiliere şi orientare; 

 Diversificarea ofertei de activităţi educative 

şcolare şi extraşcolare: 

-încheierea de  parteneriate cu diferite instituţii 

Sept. 2014

Oct. 2014

Oct. 2014

Permanent

Consilier

educativ,

   Diriginţi, 

prof.înv.

primar

Responsabilii

comisiilor

metodice

Înv./dirig./con

silier şcolar 

Înv./diriginţi/ 

Documentaţie 

specifică Calitatea

documentelor

proiectate

Rapoarte de

activitate

Oferta de

activităţi 

extraşcolare şi 

extracurriculare
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si ONG-uri;

-elaborarea planificărilor activităţilor  

extracurriculare pe clase;

-alcătuirea tematicii activităţilor cu părinţii pe 

clase; planificarea orelor săptămânale de 

consiliere a părinţilor, pe clase; 

-alcătuirea planului de activităţi al  comisiei 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

mediul şcolar; 

-elaborarea programului activităţilor 

extraşcolare pentru perioada vacanţei de vară. 

  Corelarea activităţilor organizate în şcoală cu 

calendarul judeţean al activităţilor educative 

extracurriculare.

Cf. CAE

Cf.

planificării 

Periodic

Semestrial

Cf.

graficelor

Semestrial

Periodic

Permanent

consilier

şcolar 

Înv./dirig.

Înv./dirig./

responsabil

Înv./dirig./

Consilier

educativ

Înv./dirig.

Director

Consilier

educative
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3 Iniţierea, 

organizarea şi 

desfăşurarea 

activiţăţilor 

educative din

şcoală 

-Desfăşurarea orelor de consiliere şi orientare, 

conform  reglementărilor. 

-Colaborarea permanentă a învăţătorilor şi 

diriginţilor cu consilierul şcolar. 

-Operaţionalizarea activităţilor din calendarul 

propriu şi a celor din parteneriate. 

-Activităţi de marcare a marilor evenimente ale 

istoriei şi culturii naţionale, europene. 

-Derularea activităţilor tradiţionale ale şcolii 

(Ziua şcolii, Ziua porţilor deschise, Concursul 

„Sf. Andrei”)

-Excursii tematice, vizite la muzee, etc.

-Iniţierea şi derularea unor proiecte educative 

la nivel local, judeţean, naţional şi 

internaţional. 

-Participarea elevilor şcolii la concursurile 

şcolare pe diferite teme educative. 

-Organizarea activităţii Comisiei OSP. 

-Activităţi de prevenire a absenteismului şi 

abandonului şcolar, de ameliorare a disciplinei 

Conform

planificării 

Cf. CAE

Cf.

planificării 

Periodic

Semestrial

Cf.

graficelor

Semestrial

Periodic

Periodic

Periodic

Diriginţi

Consilier

şcolar 

Consilier

educativ

Responsabili

cf. planificării 

Responsabilii

Responsabili

Consilier

educativ

Conform

bugetului

alocat

Conform

bugetului

alocat

Procese verbale

Rapoarte de

activitate

Numărul 

activităţilor 

desfăşurate 

Numărul 

participanţilor la 

activităţi 
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şcolare.

-Activităţi pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în mediul şcolar. 

-Activităţi de prevenire a consumului de tutun, 

alcool şi droguri, a delicvenţei juvenile. 

-Activităţi de însuşire  şi respectare a normelor 

de igienă, de prevenire a îmbolnăvirii. 

- Activităţi de cunoaştere şi respectare a 

regulilor de protecţia muncii, a normelor de 

circulaţie, de prevenire a incendiilor şi de 

acţiune în caz de dezastre naturale. 

-Activităţi de cunoaştere şi respectare a 

normelor de protecţia a mediului. 

- Realizarea proiectului din săptămâna ”Școala 

altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!`` 

-Îmbunătăţirea imaginii şcolii prin 

ambientizarea personalizată, apariţii în presă, 

crearea site-ului şcolii; 

-Optimizarea relaţiei de comunicare cadre 

didactice –elevi,cadre didactice- părinţi. 

Periodic

Periodic

6-10 Aprilie

2015

Periodic

Permanent

Permanent

Responsabili

Consilier

şcolar 

Diriginţi, 

consilier

şcolar 

Prof.Înv.

primar/dirig./

consilier

şcolar 

Prof.Înv.

primar/

diriginţi/ 

consilier

şcolar 
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-Implicarea membrilor Consiliului elevilor  şi a 

elevilor prin  responsabilităţi  la nivelul claselor 

pentru a dezvolta iniţiative şi a-şi asuma sarcini; 

alegerea preşedintelui CŞE pentru anii şcolari 

2014-2016.

Cf. planului

de activităţi 

al CŞE 

Prof.Înv.

primar /dirig.

Prof.Înv.

primar /dirig./

responsabil

4 Evaluarea

periodică a 

eficienţei 

activităţii 

educative, în

vederea stabilirii

măsurilor 

ameliorative.

-Monitorizarea tuturor acţiunilor cuprinse în 

Programul activităţilor / proiectelor educative, 

urmărindu-se stadiile de parcurgere, 

optimizarea demersului didactic, finalitatea

acestora.

-Realizarea de interviuri în rândul elevilor

pentru a evidenţia impactul activităţilor 

educative asupra acestora şi a stabili priorităţile 

educative.

-Analiza periodică şi finală a stadiului 

îndeplinirii programelor de activităţi educative, 

extracurriculare şi extraşcolare. 

Permanent

Periodic

Semestrial,

anual

Consilier

educativ

Prof.Înv.

primar /Dirig.

Consilier

educativ

Consilier

educativ

Documentaţie 

specifică

Rapoarte de

activitate

Nr. activităţilor 

de monitorizare

5 Utilizarea

experienţelor 

pozitive şi a 

-Studierea regulamentului intern şi analiza 

procedurilor de funcţionare din instituţiile 

partenere

Ianuarie

2015

Membrii

comisiei

sociale din

Documentaţie 

specifică

Raport de

activitate

Implementarea

în şcoală a 

exemplelor de
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bunelor practici

sesizate în alte

instituţii locale 

-Alcătuirea unui “manual de bune practici” în 

comunitatea locală 

şcoală bune practici

6 Creşterea calităţii 

activităţii 

educative a

cadrelor

didactice prin

perfecţionarea 

continuă a 

acestora

-Studiu individual pentru aprofundarea

problemelor ce ţin de munca educativă cu 

elevii.

-Participarea la activităţile metodice din şcoală, 

la cusuri specifice organizate de diferiţi 

furnizori de formare.

Periodic

Conform

planificării 

Învăţători 

Diriginţi Conform

bugetului

alocat

Documente

justificative ale

participării la 

activităţile de 

formare

Nr. cadrelor

didactice care

participă la 

activităţi de 

formare

continuă 

Consilier educativ,

Prof.Turcu Ionelia


