PLANUL MANAGERIAL
AL
LICEUL TEHNOLOGIC ”AUREL VLAICU”
CLUJ- NAPOCA
Anul școlar 2020 – 2021

Dezbătut şi avizat în şedinţa Consiliului Profesoral
din 12.10.2020
Aprobat în şedinţa Consiliul de Administraţie
din 12.10.2020

Analiza SWOT
S















W
Acreditarea de noi nivele şi specializări;
Realizarea CDL în colaborare cu agenţii economici parteneri şi
avizarea acestora de către CLDPS şi ISJ – Cluj;
Asigurarea accesului la informaţie a elevilor şi tuturor cadrelor
didactice prin existenţa a peste 90 calculatoare, în trei
laboratoare de informatică şi în fiecare cabinet sau laborator,
conectate la internet;
Biblioteca şcolară oferă elevilor şi cadrelor didactice accesul la
peste 29000 de volume din toate domeniile, de la beletristică la tehnică, precum şi bibliografia şcolară obligatorie,
completând astfel informaţia oferită prin accesul la internet sau
în timpul orelor de predare învăţăre şi oferind o alternativă de
petrecere a timpului liber pentru toţi cei interesaţi;
Organizarea și desfăşurarea procesului de învăţământ în
conformitate cu respectarea legislaţiei în vigoare și cu
reglementările MEC cuprinse în regulamentele și metodologiile
specific;
Încadrarea cu cadre didactice calificate, în majoritate cu gradele
didactice I și II;
Integrarea profesională şi socială a unui număr mare de
absolvenţi;
Cuprinderea şcolii anual în programe de reparaţii/reabilitare;
Creşterea numărului de parteneriate;
Implementarea învăţământului professional de tip dual şi
obţinerea de burse profesionale private;
Rezulte bune şi foarte bune obţinute de elevi la examenele
Naţionale de competențe profesionale;









Inconsecvenţa în realizarea interasistenţelor în cadrul
comisiilor metodice;
Ritmicitatea completării documentelor şcolare în unele
cazuri;
Auxiliarele curriculare sunt insuficient utilizate la clasă;
Absenteismul şi abandonul şcolar în rândul elevilor;
Implicarea redusă a Consiliului elevilor în viaţa şcolii,
iniţiativele acestuia fiind minore, activităţile desfăşurate
pornind în general din iniţiativa cadrelor didactice
coordonatoare;
Implicarea redusă a 50% dintre părinţi în formarea
propriilor copii.














Numărul mare de cadre didactice participante la activităţi de
formare continua;
Iniţierea şi derularea unor programe şi proiecte educative şi
extraşcolare proprii;
Colaborarea bună cu autorităţile locale şi judeţene în realizarea
unor activităţi educative;
Asigurarea resurselor financiare necesare, asigurarea securităţii
în şcoală;
Întocmirea portofoliilor conform metodologiei
Utilizarea metodelor interactive şi a soft-urilor educaţionale în
procesul de predare-învăţare–evaluare
Organizarea de consultaţii, meditaţii, ore de recuperare;
Modernizarea atelierelor şcoală, realizându-se 2 ateliere în anul
şcolar 2014-2015;
Diversificarea ofertei educaţionale a şcolii: mecanică,
electromecanică, electronică şi automatizări, transporturi,
încercându-se astfel o adaptare la cerinţele pieţei muncii;
Derularea de proiecte europene Erasmus+, parteneriate
strategice;
Realizarea în fiecare an a unui program diversificat şi pentru
dorinţele tuturor în cadrul săptămânii “Şcoala altfel”
Creşterea procentului de promovabilitate la examenul de
Bacalaureat în fiecare an;

O




T
Continuarea derulării Programelor guvernamentale de susţinere
a elevilor provenind din familii cu venituri mici;
Posibilitatea angajării elevilor la agenţii economici parteneri la
finalizarea studiilor;
Continuarea şi dezvoltarea parteneriatelor cu agenţi economici,




Motivarea/stimularea mediocră a cadrelor didactice prin
politicile salariale curente;
Deteriorarea mediului socio-economic, familial;
diminuarea interesului/capacitaţii familiei de a susţine
pregătirea şcolara a copiilor;




alte instituţii;
Posibilitatea promovării preocupărilor ştiinţifice ale cadrelor
didactice la sesiuni de comunicări ştiinţifice
Solicitarea crescânda de forţă de muncă specializată în domeniile
de pregătire ale şcolii





Numărul tot mai mare de elevi rămaşi singuri sau în
grija bunicilor, deoarece părinţii sunt plecaţi la munca în
străinătate;
Sporul demografic negativ cu implicaţii în dimensionarea
reţelei şcolare şi a încadrării personalului didactic;
Amplasarea şcolii departe de cartiere cu populaţie
şcolară.

În urma analizei SWOT s-au desprins următoarele direcţii de acţiune:
1. Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional:
 Asigurarea condițiilor necesare prevenirii și combaterii contaminării cu virusul SARS-CoV2 și a desfășurării în condiții
optime a activității;
 Crearea unui cadru organizat pentru desfășurarea unui proces de învățământ eficient, adecvat tipului de scenariu de
funcționare a unității de învățământ;
 Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar;
 Sprijinirea elevilor cu dificultăţi la învăţătură;
 Îmbunătăţirea disciplinei şcolare;
 Valorificarea tuturor resurselor existente;
 Diversificarea ofertei educaţionale.
2. Promovarea cooperării în domeniul educaţiei pentru stimularea relaţiilor dintre şcoală, comunitatea locală,
agenţi economici:
 Realizarea de parteneriate cu agenţii economici, cu univerisităţi, ONG-uri;
 Realizarea de parteneriate cu şcoli din Europa, pentru implementarea dimensiunii europene în educaţie
 Vizite la agenţi economici;
 Întâlniri cu reprezentanţi ai agenţilor economici, pentru prezentarea ofertelor de angajare;
 Promovarea imaginii şcolii, pentru o percepţie realistă.

Pornind de la priorităţile MEC, de la obiectivele strategice şi de referinţă ale ISJ Cluj și luând în considerare
raportul cu privire la îndeplinirea obiectivelor manageriale pentru anul trecut şcolar, a fost elaborat planul operaţional al
Liceului Tehnologic ”Aurel Vlaicu”, având următoarele ţinte strategice şi de referinţă:
OBIECTIVUL I
Îmbunățirea capacității manageriale a unității de învățământ, prin practicarea transparenței decizionale, a responsabilității și
eficientizării, în scopul creșterii calității educației

OBIECTIVE STRATEGICE
I.1. Asigurarea cadrului legal și procedural necesar desfășurării activității la nivelul unității de învățământ;
I.2. Optimizarea practicii manageriale la nivelul școlii prin asigurarea conexiunilor funcțiilor manageriale, la nivel de management
instituțional, al managementului resurselor umane și al managementului financiar-contabil
I.3. Asigurarea condițiilor necesare prevenirii și combaterii contaminării cu virusul SARS-CoV2 și desfășurării în condiții optime a
activității în școală;
OBIECTIVUL II.
Compatibilizarea sistemului național de educație cu sistemele europene, prin sporirea accesului la educaţia de calitate, prin
asigurarea politicilor de echitate socială, incluziune și performanță, în vederea îmbunătățirii rezultatelor învățării

OBIECTIVE STRATEGICE
II.1. Asigurarea accesului egal la educație de calitate tuturor elevilor;
II.2. Adaptarea ofertei învăţământului profesional şi tehnic la cererea de pe piaţa muncii şi dezvoltarea învăţamantului profesional
dual;
III.3. Asigurarea unui curriculum nonformal adecvat intereselor elevilor și specificului local, complementar curriculumului formal.

OBIECTIVUL III.
Corelarea ofertei educaţionale la cerinţele comunităţii şi ale pieţei muncii

OBIECTIVE STRATEGICE
III.1. Intensificarea colaborării cu comunitatea locală, cu organizaţiile nonguvernamentale, cu asociaţiile culturale şi sportive şi
agenţii economici, prin desfășurarea de activități și proiecte în parteneriat;
III.2. Asigurarea vizibilității activităților sistemului de învățământ clujean prin promovarea permanentă în mass-media, pentru
mediatizarea activităților de bună practică/de impact din învățământul clujean.

Acțiuni
Responsabilități

Beneficiari

Evaluare

Termen

OBIECTIVUL I: Îmbunățirea capacității manageriale a unității de învățământ, prin practicarea transparenței decizionale, a
responsabilității și eficientizării, în scopul creșterii calității educației
I.1. Asigurarea cadrului legal și procedural necesar desfășurării activității la nivelul unității de învățământ
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Întocmirea documentelor manageriale specifice începutului de an, în conformitate cu actele
normative aprobate prin ordin de ministru sau hotărâri de guvern
Corelarea strategiei de dezvoltare Director
Cadre didactice
Strategia de dezvoltare
Permanent
a școlii cu strategia MEC şi cu
Elevi
a învăţământului
Programul de Guvernare
preuniversitar clujean
Încadrarea în școală a cadrelor
Director
Elevi, părinți
Proiect încadrare
Permanent
didactice calificate în specialitatea
predată
Registrul de
Cadre didactice,
Actualizarea Consilului de
Director
Septembrie 2020
procese verbale
personal didactic
Administrație al LTAVlaicu
Deciziile emise
auxiliar, nedidactic
Elevi

Registrul de
Cadre didactice,
Actualizarea regulamentului de
Director
Septembrie-octombrie 2020
procese verbale
personal didactic
organizare și funcționare a unității
Deciziile emise
auxiliar,
nedidactic
de învățământ și a regulamentului
Elevi
intern
Cadre didactice
Septembrie 2020-iunie 2021
Organizarea, la nivelul școlii, a Director
Decizii emise
concursului
de
ocupare
a
catedrelor/posturilor vacantate pe
parcursul anului școlar conform
precizărilor metodologice.
I.2. Optimizarea practicii manageriale la nivelul școlii prin asigurarea conexiunilor funcțiilor manageriale, la nivel de management
instituțional, al managementului resurselor umane și al managementului financiar-contabil
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Elaborarea tuturor documentelor de planificare managerială adecvate priorităților
locale/județene/naționale
Director
Elaborarea Raportului privind
Personalul şcolii
Raportul privind
Septembrie 2020
Șefi de
starea învăţământului la sfârșitul
Elevii, părinţii
starea Învățământului
comisii/departamente
anului școlar 2019-2020 la nivelul
Comunitatea
la finalul anului școlar
unității de învățământ.
2019-2020
Evaluarea anuală a personalului
Director
Cadre
Septembrie 2020
Fișe de evaluare
didactic și didactic auxiliar din
Șefi de departamente didactice,personal
şcoală
didactic auxiliar
Evaluarea anuală a personalului
Director
Personalului
Decembrie 2020
Fișe de evaluare
nedidactic
Administrator
nedidactic
patrimoniu
Organizarea de inspecții stadiale
Elevii, părinții
Grafic lunar al
Octombrie 2020 – iunie 2021
Director
la disciplinele de examen pentru
inspecțiilor
asigurarea unui management
Monitorizarea
instituțional de calitate
asistențelor
responsabililor de arii
curriculare,
responsabilul CEAC
Elaborarea Planului managerial al Director
Personalul şcolii
Planul managerial
Septembrie 2020
unității de învățământ prin
Elevii, părinţii
anual

corelarea cu politicile și strategia
educațională la nivel
local/județean/național și a
instrumentelor de monitorizare/
evaluare.

Comunitatea

Actualizarea Regulamentului
Intern de funcţionare a unităţii,
avizarea acestuia în Consiliul
Profesoral şi popularizarea
acestuia pe site-ul şcolii; afisarea
acestuia la avizier şi în internatul
şcolii.
Actualizarea/ elaborarea seturilor
de proceduri pentru aplicarea
coerentă şi sistematică a
prevederilor legislative, a
metodologiilor şi regulamentelor
Compartimentul secretariatinformatizare

Director

Profesori
Elevi
Părinți

Reglementări legale şi
specifice

Director
Comisia SCIM

Personalul şcolii
Elevii, părinţii

Procedurile
operaționale

Gestionarea eficientă a
informațiilor de interes general
Îmbunătăţirea comunicării cu
întregul personal al şcolii
Îmbunătățirea continuă a fluxului
de informații către întregul
personal al şcolii
Gestionarea corectă a completării
machetelor din SIIIR
Transmiterea la termen a
situaţiilor solicitate de către ISJ,
Consiliul local, alte instituţii

Director
Secretar şef
Informatician
Bibliotecar
Pedagog şcolar

Cadre didactice, elevi,
Comunitatea

Rapoarte de
activitate
Situații de lucru

Septembrie 2020

Septembrie – octombrie 2020

Permanent
Conform
planificării
activităților

publice
Gestionarea şi completarea actelor
de studii
Creşterea transparenţei
comunicării pe site-ul şcolii
Promovarea continuă a imaginii
şcolii pe site-ul şcolii
Compartimentul financiarcontabil
Gestionarea eficientă a fondurilor
Gestionarea eficientă a
informațiilor de interes general
Îmbunătăţirea comunicării cu
întregul personal al şcolii,
institutiilor publice
Îmbunătățirea continuă a fluxului
de informații către întregul
personal al şcolii
Transmiterea la termen a
situaţiilor solicitate de către ISJ,
Consiliul local, alte instituţii
publice
Compartimentul administrativ
Obţinerea autorizaţiilor ISU, PSI,
sanitare de funcţionare
Gestionarea eficientă a
materialelor de curăţenie, birotică
Îmbunătăţirea comunicării cu
întregul personal al şcolii

Director
Contabil şef

Cadre didactice, elevi,
Comunitatea

Director,
Administrator
patrimoniu

Cadre didactice, elevi,
Comunitatea

Rapoarte de
activitate
Situații de lucru

Permanent
Conform
planificării
activităților

Rapoarte de
activitate
Situații de lucru

Permanent
Conform
planificării
activităților

Îmbunătățirea continuă a fluxului
de informații către întregul
personal al şcolii
Transmiterea la termen a
situaţiilor solicitate de către ISJ,
Consiliul local, alte instituţii
publice
Asigurarea condiţiilor pentru
evoluţia în carieră şi dezvoltarea
profesională a cadrelor didactice
şi a personalului didactic auxiliar,
în contextul implementării
schimbărilor structurale în
educaţie
Consilierea profesorilor debutanţi
prin activităţi de mentorat/tutoriat
Înscrierea cadrelor didactice la
examenul naţional de definitivare
în învăţământ/la examenele
pentru acordarea gradelor
didactice/ echivalarea gradelor
didactice cu credite

Revizuirea PAS pe baza planului
de îmbunătăţire elaborat CEAC
și a recomandărilor și ţintelor
prevăzute în PLAI şi PRAI ;
Elaborarea planului operaţional;
Publicarea acestuia pe site-ul
unităţii.

Director
Responsabil formare

Director
Mentori
Director
Responsabilul
comisiei pentru
evoluţia in carieră

Director

Profesorii

Metodologii

Profesorii

Metodologii

Profesorii

Cadre didactice
Elevi
Parinți
Comunitatea

Septembrie 2020 - august
2021

Septembrie 2020- iulie
2021
Dosarele personale ale Conform calendarului MEC
cadrelor didactice
înscrise
Baze de
date
realizate/ actualizate
Documente specifice,
prevăzute de
metodologiile în
vigoare pentru fiecare
etapă a calendarului.
Metodologii
Noiembrie 2020
Rapoarte comisii

Proiectarea notei de
Director
Cadre didactice
Metodologii
Decembrie 2020
fundamentare pentru planul de
Elevi
Note de fundamentare
şcolarizare 2021-2022 în
Parinți
concordanţă cu recomandările și
Comunitatea
ţintele prevăzute în PLAI şi
PRAI
I.3. Asigurarea condițiilor necesare prevenirii și combaterii contaminării cu virusul SARS-CoV2 și desfășurării în condiții optime a activității
în școală
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Respectarea normelor de prevenire și combatere a contaminării cu virusul SARS-CoV2 și a
scenariului de funcționare
Aplicarea legislației în vigoare cu
privire la deschiderea în condiții
de siguranță a anului școlar 20202021:
Pentru clasa a XII-a și a XIII-a
seral se vor stabili săli de clasă
care să permită participarea
întregului efectiv de elevi la
școală, zilnic;
Pentru clasele cu efective de elevi
mai mari se va opta pentru
învățământul hybrid;
Repartizarea fiecărei formaţiuni
de studiu, a unei săli de clasă cu
mențiunea că elevii vor intra în
aceeași sală; sălile de clasă nu se
folosesc în două schimburi;
Stabilirea circuitelor funcţionale şi
organizarea spaţiilor de recreere;
Dispunerea mobilierului astfel
încât să fie obținută distanțarea de
minimum 1 metru între elevi;
Organizarea unui spațiu pentru

Director
Administrator
financiar
Informatician
Administrator
patrimoniu
Pedagog şcolar

Personalul şcolii
Elevi

Procedura
operațională specifică
fiecărei unități de
învățământ
Planul de curățenie și
dezinfecție la nivelul
unității de învățământ

Septembrie 2020 și de câte ori
este necesar

izolarea temporară a cazurilor
suspecte de îmbolnăvire cu
virusul SARSCoV-2;
Afişarea materialelor de informare
privind măsurile de
igienă/protecție, la intrarea în
școală și în toate locurile cu o
bună vizibilitate a materialelor de
informare (postere);
Desemnarea unei persoane pentru
coordonarea activităților de
prevenire a infectării cu SARSCoV-2;
Întocmirea şi avizarea planului de
curăţenie şi dezinfecţie a sălilor de
clasă şi a spaţiilor commune;
Identificarea elevilor din grupe de
risc, asigurarea procesului
educațional la distanță sau în
condiții de siguranță sporite;
Stabilirea modalitățile de ocupare
a căminului în funcție de numărul
de elevi cazați şi cu respectarea
distanţarii fizice
Colaborarea cu furnizorii de
platforme online pentru asigurarea
condiţiilor optime a activităţii de
învăţare:
Asigurarea unei platforme
educaţionale online a şcolii;
Asigurarea de suport tehnic pentru
toate cadrele didactice şi pentru
elevi, în vederea folosirii

Director
Administrator
financiar
Informatician

Personalul şcolii
Elevi

Platforma utilizată

Septembrie-octombrie
2020

platformei educaționale online a
școlii
Stabilirea scenariului potrivit
pentru școală și comunitate, în
funcție de rata incidenței
cazurilor de îmbolnăvire pe raza
UAT-urilor și a numărului de
cazuri de îmbolnăviri la nivelul
unității de învățământ.

Achiziţia necesarului de materiale
specifice prevenirii îmbolnăvirii
cu SARS-CoV-2 (măști,
dezinfectanți,dozatoare) şi
asigurarea unui stoc de rezervă de
materiale de protecție pentru elevi
și personal
Achiziţia de echipamente necesare
desfăşurării activităţii didactice în
sistem hybrid/online: laptopuri,
camere web, microfoane, tablete
Întocmirea orarului şcolii cu
respectarea reglementărilor legale
Facilitarea participării cadrelor
didactice, la activităţi/webinare
organizate de către ISJ şi CCD

Director
Comitetul Județean
pentru Situații de
Urgență Cluj

Personalul şcolii
Elevi
Comunitatea

Septembrie 2020 și de câte ori
este necesar

Personalul şcolii
Elevi

Hotărîrea CA pentru
scenariul propus spre
aprobare
Avizul ISJ emis în
baza hotărârii CA al
unității de
învățământ și a
avizului DSP
Hotârârea Comitetul
Județean pentru
Situații de Urgență
Cluj privind
aprobarea/modificarea
scenariului pentru
unitățile de învățământ
Documente specifice
achizițiilor publice

Director
Administrator
financiar
Administrator
patrimoniu

Director
Administrator
financiar
Informatician
Administrator
patrimoniu
Director
Responsabil cu
dezvoltarea

Personalul şcolii
Elevi

Documente specifice
achizițiilor publice

Septembrie - decembrie 2020

Cadre didactice

Grupuri facebook
Site-ul CCD

Septembrie - decembrie 2020

Pe parcursul anului școlar
2020-2021

profesionala
privind utilizarea tehnologiei în
activitățile de învățare.
OBIECTIVUL II: Compatibilizarea sistemului național de educație cu sistemele europene, prin sporirea accesului la educaţia de calitate,
prin asigurarea politicilor de echitate socială, incluziune și performanță, în vederea îmbunătățirii rezultatelor învățării
II.1. Asigurarea accesului egal la educație de calitate elevilor din şcoala noastră
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ:
Creşterea cu 5% a participării la examenele naţionale şi a ratei de promovare a examenului de bacalaureat 2%
Reducerea cu 3% numărului de absenţe nemotivate și a cazurilor de abandon școlar
Consilierea cadrelor didactice Director
Profesorii
Ghidurile
Septembrie – octombrie
pentru eficientizarea consolidării Membri comisia
Elevii
metodologice
2020
/recuperării achizițiilor aferente curriculum
Programele școlare
anului școlar trecut, ca urmare a Mentori
suspendării cursurilor.
Adaparea recomandărilor din
ghidurile metodologice la nevoile
reale ale colectivelor de elevi.
Derularea la nivelul şcolii a unor
Director
Profesorii
Planul managerial al
Anul școlar 2020 - 2021
programe de activitate
Membri comisia
Elevii
unității de învățământ
diferențiată pentru progres în
curriculum
Graficul activităților
învățare (în cadrul lecțiilor, al
Mentori
remediale
programelor de educație
Graficul pregătirii
remedială și al unor programe de
elevilor capabili de
pregătire a elevilor capabili de
performanță/pentru
performanță/pentru examene,
examene
derulate față în față sau online).
Analiza SWOT asupra participării Director
Analize interne
Octombrie 2020
Profesorii
elevilor din clasa a XII-a la
Elevii
examenele naţionale în anul şcolar
2019 - 2020 şi stabilirea măsurilor
necesare pentru participarea unui
număr mai mare de absolvenţi la
examenul de bacalaureat.
Elevii, părinții
Grafic lunar al
Octombrie 2020 – iunie 2021
Organizarea de inspecții stadiale
Director

la disciplinele de examen pentru
asigurarea unui management
instituțional de calitate

Asigurarea unui program de
activităţi remediale/pregătire
suplimentară a elevilor, din
clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a
XII-a la disciplinele prevăzute cu
probe la examenele naţionale în
cadrul proiectului Rose
Organizarea
şi
desfăşurarea
simulării
examenului
de
Bacalaureat la clasele a XI-a şi a
XII-a.
Implementarea activităţilor din
proiectul ROSE cu scopul de a
îmbunătăţii rata de absolvire a
liceului şi procentul de
promovabilitate a examenului de
Bacalaureat
Elaborarea / dezvoltarea de
curriculum de dezvoltare locală,
relevant în raport cu cerinţele
pieţei muncii și cu interesele
elevilor, în colaborare cu
reprezentanții agenţilor
economici
Încheierea unor protocoale de
colaborare cu Poliţia,
Jandarmeria, Inspectoratul pentru

Director
Membri comisiei
curriculum

Elevii, părinți

inspecțiilor
Monitorizarea
asistențelor
responsabililor de arii
curriculare,
responsabilul CEAC
Grafic suplimentar de
pregătire

Raport monitorizarea
desfășurării simulării

Director

Profesorii
Elevii
Părinţii

Director
Membrii CA

Profesorii
Elevii
Părinţii

Statistici

Director
Profesorii ingineri şi
maistri instructori

Profesorii
Elevii

Lista CDL

Director
Consilier educativ

Elevi, părinți, cadre
didactice

Protocoale de
colaborare

Octombrie 2020 – iulie 2021

Conform graficului

Conform calendarului

Semestrul I

Anual, octombrie 2020

situaţii de urgenţă, Agenţia
naţională Antidrog, Agenţia
pentru Combaterea Traficului de
Persoane.
Organizarea în parteneriat cu
Secţia 7 de Poliţie a Judeţului Cluj
a activitatilor educative de
prevenire a violenței în mediul
școlar, a absenteismului, a
traficului de persoane, a
consumului de substanțe
psihotrope.
Monitorizarea asigurării
securităţii elevilor în perimetrul
şcolilor şi în împrejurimi și
extinderea sistemului de
supraveghere
Consilierea individuală şi de grup
pentru elevii care comit acte de
indisciplină pe parcursul
desfăşurării procesului de
învăţământ
Monitorizarea sistemului de
supraveghere video şi a sistemului
de alarmare şi pază, în vederea
remedierii la timp a eventualelor
defecţiuni
Extinderea sistemului de
supraveghere video în curtea și
exteriorul școlii
Asigurarea de facilităţi elevilor
din familii cu venituri mici, prin
programul “Bani de liceu” și prin
burse sociale

Director
Consilier educativ

Director
Profesori serviciu

Elevi, părinți, cadre
didactice

Elevii
Profesorii
Părinţii

Director

Profesori

Psiholog școlar

Elevi

Planuri de colaborare
Calendar activităţi

Grafice de
monitorizare

Septembrie 2020 - iunie 2021

Zilnic (în şcoală) lunar
(I.S.J.)

Situatii statistice
psiholog școlar

Permanent an școlar

Parinti
Director
Administrator
patrimoniu

Profesori
Elevi
Parinti

Sistem supraveghere

Permanent an școlar

Director
Administrator
patrimoniu
Consilier educativ
Contabil șef

Profesori
Elevi
Parinti
Profesori
Elevi
Parinti

Sistem supraveghere

Noiembrie 2020

Tabel burse

Octombrie 2020

Monitorizarea lunară a
numărului de absenţe şi a
posibilelor cazuri de părăsire a
şcolii, respectiv a abandonului
şcolar.
Pilotarea sistemul de avertizare
timpurie pentru prevenirea
absenteismului și a abandonului
școlar EduAlert

Director
Diriginţii

Elevii
Profesorii
Părinţii

Rapoarte absenţe

Director
Diriginţii
Observatorul român
de sănatate
ISJCJ

Profesori
Elevi
Parinti

Rapoarte alerte

Conform graficului

Lunar

Utilizarea platformei Adservio
care are inclus catalogul şcolar
Director
Cadre didactice
Investigarea opţiunilor elevilor
Metodologii
Noiembrie 2020 - aprilie
Elevi
Diriginte
clasa
a
X-a
clasei a X-a pentru continuarea
2021
Parinți
studiilor în ciclul superior al
liceului, în vederea proiectării
planului de şcolarizare pentru anul
şcolar 2021/2022
Organizarea de vizite de studiu la Director
Elevi, cadre didactice, Grafic de monitorizare
Mai 2021
agenţii economici de profil, la
Consilier educativ
părinți
a vizitelor
universităţi în scopul orientării și
Protocoale de
consilierii elevilor cu scopul de a
colaborare
creşte numărul absolvenţilor care
acced la învăţământul terţiar
II.2. Adaptarea ofertei învăţământului profesional şi tehnic la cererea de pe piaţa muncii şi la nevoile reale ale elevilor
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Realizarea 100% a calificărilor din planul de şcolarizare şi asigurarea de burse private pentru toţi
elevii din învăţământul profesional.
Director
Elevii
Semnarea contractelor de practică
Contracte de instruire Octombrie 2020
Membru
comisia
Părinţii
şi de acordarea bursei, pentru
practică şi de
curriculumelevii cuprinşi în învăţământul
acordarea burselor
Tehnologii
dual de către operatorii economici
parteneri

Director
Cadre didactice
Acorduri de
Stabilirea cu operatorii economici
Octombrie-Noiembrie 2020
Elevi
Parteneriat
Membru comisia
a calificărilor pentru care se vor
Parinți
Lista domeniilor/
curriculumsolicita clase de învățământ dual
profilelor/agenţilor
Tehnologii
pentru elevii din învăţământul
economici
profesional.
Prezentarea ofertei de şcolarizare Director
Elevi, părinţi, cadre
Materiale
Martie - iunie 2021
prin: lecţii tematice la orele de
Consilierul educativ
didactice
promoţionale
dirigenţie, întâlniri cu părinţii
Diriginţii
Prezentării PPT.
fizic/online și participarea la
manifestări și expoziţii
Profesorii
Rapoarte de evaluare
Monitorizarea calităţii procesului Director
Semestrial
Membru comisia de
Elevii
internă
educaţional în învăţământul
curriculum
Agenţii economici
profesional, precum şi a
desfăşurării practicii la agenţii
economici.
Director
Monitorizarea inserţiei
Elevii
Octombrie-noiembrie 2020
Diriginţi
absolvenţilor învăţământului
Părinţii
CJRAE, CNDIPT
profesional, a ciclului superior al
liceului
Directori
Elevii
Rapoarte
Decembrie 2020 - mai 2021
Monitorizarea calităţii actului
Diriginţi
Părinţii
educaţional în învăţământul
Profesorii
postliceal, seral
II.3. Asigurarea unui curriculum nonformal adecvat intereselor elevilor și specificului local, complementar curriculumului formal;
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Creșterea cu 5% a numărului de parteneriate pentru desfășurarea de activități și proiecte educaționale
Stabilirea orarului şi a tipologiei
Director
Elevii
Grafic activităţi
Conform calendarului MEC
activităților extrașcolare și
Consilier educativ
Părinţii
Rapoarte
și a graficelor stabilite de
extracurriculare extracurriculare
Profesorii
unitatea de învățământ
din cadrul Programului Național
„Școala altfel! ” 2020-2021.
Organizarea concursului regional Director
Profesorii
Raport privind
Conform graficului
„ Romania între realitate şi
Consilier educativ
Elevii
desfășurarea

ficţiune”

Părinţii

Organizarea concursului local
„ CASE”

Director
Consilier educativ

Profesorii
Elevii
Părinţii

Organizarea concursului local
„ ADOLESCENTUL MODERN”

Director
Consilier educativ

Profesorii
Elevii
Părinţii

Desfăşurarea de activităţi
extraşcolare în colaborare cu
preotul paroh de la Parohia
„Sfantul Alexandru”
Implicarea elevilor şi a
profesorilor şcolii în proiectul de
parteneriat Erasmus „Discover
and care about your natural
surroundings”
Încheierea unor protocoale de
colaborare cu Poliţia,
Jandarmeria, Inspectoratul pentru
situaţii de urgenţă, Agenţia
naţională Antidrog, Agenţia
pentru Combaterea Traficului de
Persoane.
Monitorizarea dinamicii
fenomenului violenței în mediul
școlar (fizic și online), în
contextul pandemic actual, în
scopul prevenirii
comportamentelor cu risc în

Director
Consilier educativ

Elevii
Profesorii
Părinţii

concursului
Parteneriate încheiate
Raport privind
desfășurarea
concursului
Parteneriate încheiate
Raport privind
desfășurarea
concursului
Parteneriate încheiate
Grafic activităţi

Director

Cadre didactice
Elevi
Parinți
Comunitatea

Site-ul şcolii

Director
Consilier educativ

Elevi, părinți, cadre
didactice

Grafic activităţi
Rapoarte

Director
Responsabil comisie

Elevii
Părinţii
Profesorii
comunitatea

Planul operațional de
prevenire a violenței
în mediul școlar,
pentru anul școlar
2020-2021
Existența registrului
special destinat

Conform graficului

Conform graficului

Săptămânal

Semestrial

Octombrie 2020

Septembrie 2020-iunie
2021

rândul elevilor, a prevenirii
bullying-ului și a cyberbullyibgului, acțiuni prevăzute în Planul
operațional de prevenire a
violenței în mediul școlar, pentru
anul școlar 2020-2021.

Organizarea clubului Tech-School

Membrii CA
Prof.de informatică

evidenței activităților
punctuale desfășurate
la nivelul unității de
învățământ de către
personalul din cadrul
structurilor cu
atribuții în domeniul
siguranței școlare.
Existența acordurilor
de cooperare privind
siguranța școlară, prin
reprezentanții IPJ Cluj
din proximitatea
unității de învățământ.
Statistici

Profesorii
Elevii
Părinţii
Comunitatea
Elevii
Evidența activităților
Profesorii comunitatea

Conform calendarului

Director
Septembrie 2020-iunie
Crearea cadrului optim
Responsabil comisie
2021
desfășurării online a activității
Consiliului elevilor.
Director
Elevii
Evidența activităților
Octombrie 2020
Consilierea profesorilor
Responsabil
comisie
Profesorii
comunitatea
diriginţi cu privire la
eficientizarea activității
acestora.
Obiectivul III. Corelarea ofertei educaţionale la cerinţele comunităţii şi ale pieţei muncii
III.1. Realizarea de parteneriate și proiecte funcţionale cu agenţi economici, unităţi de învăţământ şi alte organizaţii parteneriale
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Creşterea cu 1 a numărului de parteneriate active
Diversificarea şi creşterea
Director
Cadre didactice
Contract de
Semestrial
numărului de parteneri sociali
Elevi
parteneriat
care să se implice direct în
Parinți
activitatea şcolii
Comunitatea

Încheierea cu agenţii economici
Director
de profil de convenţii cadru pentru
efectuarea stagiului de pregătire
practică.
Continuarea activităților de
Echipa de proiect
diseminare și valorizare a
rezultatelor obținute în urma
derulării activităților proiectelor
europene, exemplelor de bune
practici
Implicarea şcolii în proiecte de
Director
parteneriat cu țcoli din țară în
vederea popularizării şcolii,
dezvoltarea rețelelor parteneriale
Participarea la ”Târgul ofertelor
Director
educaționale”

Cadre didactice
Elevi
Parinți
Agenti economici
Cadre didactice
Elevi
Parinți
Comunitatea

Convenţii cadru

Articole în
massmedia
Site-ul şcolii

Octombrie 2020 - septembrie
2021

Cadre didactice
Elevi
Parinți
Comunitatea
Profesorii
Elevii
Comunitatea
Profesorii
Elevii
Comunitatea

Articole în
massmedia
Site-ul şcolii

Semestrial

Semestrial

Agenda activității

Martie 2021

Organizarea de activităţi în
Director
Agenda activității
parteneriat cu agenţii economici,
cu şcolile generale cu ocazia
“Zilei Naţionale a Meseriilor”
III.2. Asigurarea vizibilității activităților din şcoală prin promovarea pe site-ul şcolii şi facebook

Martie 2021

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Cel puţin 5 postări pe site-ul şcolii
Actualizarea site-ul şcolii,
Director
Cadre didactice, elevi,
destinat comunicării cu
Informatician
Comunitatea
beneficiarii sistemului de
educație și promovării
activităților din sistemul de
învățământ .
Postarea ofertei educaționale pe
Director
Cadre didactice, elevi,
site-ul școlii și pe pagina de
Echipa de marketing Comunitatea
facebook

Site-ul şcolii

Pliante, articole, filme
de prezentare

Permanent

Aprilie-mai 2021

Crearea de postări privind
participarea la târgul de ofertă
educaţională
Difuzarea de spoturi de prezentare
a ofertei educaţionale la posturi de
radio
Comunicate de presă privind
activitatea parteneriatul strategic
„Discover and care about your
natural surroundings”
Crearea de postări regulate pe
site-ul şcolii cu scop de informare,
promovare.

Director
Consilier educativ

Cadre didactice, elevi,
Comunitatea

Materiale de
promovare

Aprilie-mai 2021

Director
Echipa de marketing

Cadre didactice, elevi,
Comunitatea

Filme de prezentare

Director
Echipa de proiect

Cadre didactice, elevi,
Comunitatea

Site-ul şcolii

Semestrial

Director
Echipa de marketing,
Informatician

Cadre didactice, elevi,
Comunitatea

Site-ul şcolii

Permanent

Martie, mai, iunie, august
2021

