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Nr. 1137/ 1/ 05.10. 2018
PLANUL MANAGERIAL AL DIRECTORULUI
AN ŞCOLAR 2018 - 2019

Obiective
1. Conducere
operaţională
eficientă

Acţiuni
a) Asigurarea
îndrumării tuturor
comisiilor, catedrelor
sau compartimentelor
de lucru din şcoală, cu
privire la acţiunile
cuprinse în planul
operaţional pentru anul
şcolar în curs

Comisie/
Persoană
responsabilă
- şefii de comisii
şi
compartimente
- responsabil
CEAC

Resurse
Materiale

Financiare

- raportul
privind starea
învăţământului
în anul şcolar
2017 - 2018

- conform
bugetului pe
anii 2018 şi
2019

Umane

Orizont de
timp

Indicator de
realizare

- permanent

- PDI
- programe interne
sau externe de
formare a
personalului

Observaţii

1

Liceul Teoretic
„Stephan Ludwig Roth”
P-ţa George Enescu nr.7
România - 551018 Media ş
tel. 0269 / 844406
fax. 0269 / 843533
e/mail: liceul_roth@ya hoo.com
www.liceulroth.ro

Obiective

Acţiuni
b) Asigurarea
controlului tuturor
angajaţilor şcolii cu
privire la îndeplinirea
sarcinilor de serviciu
cuprinse în fişa postului
şi a sarcinilor ce derivă
din planul operaţional
pentru anul şcolar
curent

c) Asigurarea evaluării
anuale a personalului
din şcoală.

Comisie/
Persoană
responsabilă
- şefii de comisii
şi
compartimente
- responsabil
CEAC

- consiliul de
administraţie al
Liceului
Teoretic St. L.
Roth

Resurse
Materiale

Financiare

Umane

Orizont de
timp

Indicator de
realizare
- fişe de asistenţe
la lecţie
- procese verbale
ale consiliului de
administraţie al
şcolii
(recompense,
sancţiuni)
- procese verbale
ale consiliului
profesoral
- decizii şi note
interne ale
directorului
- fişele individuale
de evaluare
aprobate în
consiliul de
administraţie

- fişa
individuală a
postului +
anexa pentru
anul curent
- legislaţia în
vigoare

- consiliul de
administraţie al
LICEULUI
TEORETIC ST.
L.ROTH Mediaş

- permanent

- fişe
individuale de
evaluare

- şefii de
compartimente

10. 09.
2018

Observaţii
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Obiective

Acţiuni
d) Menţinerea încadrării
şcolii cu personal
didactic calificat pe tot
parcursul anului şcolar.
e) Derularea tuturor
etapelor prevăzute de
metodologia privitoare
la mişcarea personalului
didactic pentru anul
şcolar 2018 - 2019.
f) Elaborarea proiectului
planului de şcolarizare
pentru anul şcolar 20192020

Comisie/
Persoană
responsabilă
- direcţiunea

- consiliul de
administraţie al
Liceului
Teoretic St. L.
Roth
- consiliul de
administraţie al
Liceului
Teoretic St. L.
Roth

Resurse
Materiale

Financiare

- metodologia
de încadrare
cu personal
2018 - 2019
- legislaţia în
vigoare

- conform
bugetului pe
anii 2018 şi
2019
- conform
bugetului pe
anii 2018şi
2019

- baza de date
privind
cerinţele pieţei
muncii din
Mediaş

- conform
bugetului pe
anii 2018şi
2019

Orizont de
timp

Indicator de
realizare

- directorul
- secretar
(EDUSAL,
REVISAL)
- directorul

- permanent

- contractele de
muncă

31.09.2018

- contractele de
muncă

- consiliul
profesoral
- responsabilul
cu parteneriatele
din CEAC din
Liceul Teoretic
St. L. Roth

- noiembrie
2018 –
februarie
2019

- plan de
şcolarizare aprobat
de ISJ Sibiu

Umane

Observaţii
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Obiective

Acţiuni
g) Pregătirea începerii
anului şcolar 20182019; încadrarea
personalului didactic,
stabilirea diriginţilor,
stabilirea componenţei
comisiilor de lucru şi a
şefilor lor, stabilirea
formaţiunilor de studiu,
aprobarea orarului
şcolii.
h) Actualizarea fişei
postului fiecărui angajat
al şcolii.

Comisie/
Persoană
Materiale
responsabilă
- şefii de comisii - legislaţia în
metodice
vigoare
- CEAC din L.
T. St. L. Roth

- consiliul de
administraţie al
Liceului
Teoretic St. L.
Roth

- legislaţia în
vigoare
- contractul
colectiv de
muncă

Resurse
Financiare
- conform
bugetului pe
anii 2018 şi
2019

Umane

Orizont de
timp

- comisiile
metodice

- până în
10. 09.
2018

- directorul
- şefii de
compartimente
- şefii comisiilor
metodice
- liderul sindical

31.09.2018

Indicator de
realizare

Observaţii

- înştiinţare scrisă
pentru fiecare
cadru didactic
privitoare la
încadrarea din
anul şcolar 20182019
- orarul şcolii
- existenţa claselor
de elevi
- existenţa
comisiilor de lucru
- fişa postului
fiecărui angajat
aprobată în
consiliul de
administraţie
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Obiective

Acţiuni
i) Elaborarea strategiei
de dezvoltare şcolară
pentru anul şcolar
2019/2020
j) Asigurarea
funcţionalităţii
sistemului de gestionare
a informaţiei:
înregistrare, prelucrare
şi utilizare de date şi
informaţii, raportări
corecte şi în termen.
k) Asigurarea serviciilor
medicale pentru elevi

Comisie/
Persoană
responsabilă
- consiliul de
administraţie al
Liceului
Teoretic St. L.
Roth
- serviciul
secretariat
- serviciul
contabilitate

- medicul şcolii

Resurse
Materiale
- fişe de
monitorizare a
aplicării PDI
în anul şcolar
2018/2019
- legislaţia în
vigoare

- legislaţia în
vigoare

Financiare

- conform
bugetului pe
anii 2018 şi
2019

Orizont de
timp

Indicator de
realizare

- directorul
- şefii de
compartimente
- responsabil
CEAC
- secretar
- contabil
- informatician

- 1.07.2019

- noul PDI revizuit
şi aprobat în
consiliul de
administraţie
(dacă este cazul)
- baze de date
- registre
- dosare cu situaţii
statistice
- regulamente

- personalul
medical

- permanent

Umane

- permanent

Observaţii

- existenţa
cabinetelor
medicale

5

Liceul Teoretic
„Stephan Ludwig Roth”
P-ţa George Enescu nr.7
România - 551018 Media ş
tel. 0269 / 844406
fax. 0269 / 843533
e/mail: liceul_roth@ya hoo.com
www.liceulroth.ro

Obiective

Comisie/
Acţiuni
Persoană
Materiale
responsabilă
l) Asigurarea securităţii - administratorul - legislaţia în
tuturor celor implicaţi în şcolii
vigoare
activitatea şcolară, în
- responsabil
timpul desfăşurării
comisie PSI
programului.
- responsabil
comisie PM

Resurse
Financiare
- conform
bugetului pe
anii 2018 şi
2019

Umane
- administrator
şcoală
- comisie PSI
- comisie PM

Orizont de
timp

Indicator de
realizare

- permanent

- existenţa
contractelor de
muncă ale
paznicilor
- existenţa unui
sistem de control
al intrărilor şi
ieşirilor din şcoală
- existenţa unui
plan de evacuare
în caz de incendiu
cunoscut de toţi
elevii şi angajaţii
- existenţa unui
sistem de
securitate a
muncii, cunoscut
de toţi elevii şi
angajaţii, conform
legislaţiei muncii

Observaţii

6

Liceul Teoretic
„Stephan Ludwig Roth”
P-ţa George Enescu nr.7
România - 551018 Media ş
tel. 0269 / 844406
fax. 0269 / 843533
e/mail: liceul_roth@ya hoo.com
www.liceulroth.ro

Obiective
2. Asigurarea
calităţii educaţiei

Comisie/
Acţiuni
Persoană
responsabilă
a) Asigurarea serviciilor - responsabil
de orientare şi consiliere consiliere şi
pentru elevi.
orientare în
CEAC

b) Asigurarea aplicării
- responsabil
la lecţie a
CEAC
metodologiilor active,
centrate pe elev (predare
– învăţare - evaluare) şi
verificarea modalităţilor
de lucru cu elevii CES.

Resurse
Materiale

Orizont de
timp

Financiare

Umane

- PDI

- conform
bugetului pe
anii 2018 şi
2019

- CEAC
- psiholog şcolar
- diriginţi
- responsabil
parteneriate în
CEAC

- 1.06.2019

- PDI
- resurse
curriculare
- echipamente
didactice

- conform
bugetului pe
anii 2018 şi
2019

- CEAC

- permanent

Indicator de
realizare

Observaţii

- existenţa
cabinetului şi a
psihologului
şcolar
- planificări
calendaristice ale
diriginţilor
- fişe de asistenţă
la lecţie
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Obiective

Acţiuni
c) Promovarea ofertei
educaţionale a şcolii.

Comisie/
Persoană
responsabilă
- director
- consilier
educativ

Resurse
Materiale
- PDI

d) Asigurarea extinderii
utilizării tehnologiei
informaţiei şi la alte
discipline

- director

- sistemul
informatic al
şcolii

e) Asigurarea accesului
la echipamentele,
materialele şi mijloacele
de învăţământ pentru
toţi elevii şi personalul
şcolii.

- administrator
şcoală
- secretar
- contabil
- bibliotecar

- echipamente,
mijloace
didactice,
calculatoare,
biblioteca,
telefon, fax

Financiare
- conform
bugetului pe
anii 2018şi
2019

- conform
bugetului pe
anii 2018 şi
2019

Orizont de
timp

Indicator de
realizare

- CEAC
- consilier
educativ

- 1.06.2019

- şefii de catedră
- informaticianul
şcolii

- permanent

- administrator
şcoală
- secretar
- contabil
- bibliotecar

- permanent

- procese verbale
ale întâlnirilor
directorului L. T.
St. L. Roth cu
părinţii şi
absolvenţii
claselor a VIII-a
din oraş
- realizarea a 10%
din lecţii pe
calculator (alte
discipline decât
cele de
informatică sau
TIC)
- proceduri de
acces pentru toate
categoriile

Umane

Observaţii
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Obiective
3. Fundamentarea
ofertei
educaţionale pe
baza nevoilor de
dezvoltare
personală a
elevilor

Acţiuni
a) Asigurarea
fundamentării planului
de şcolarizare pentru
clasa a IX-a pe baza
opţiunilor scrise ale
elevilor.
b) Susţinerea unor
programe de formare
continuă a diriginţilor şi
a cadrelor didactice
pentru derularea unui
învăţământ adaptat
nevoilor elevilor.
c) Dezvoltarea CDŞ
prin consultarea elevilor
şi părinţilor

Comisie/
Persoană
responsabilă
- responsabil
curriculum în
CEAC

Resurse
Materiale

- responsabil
CEAC
- director

- PDI

- responsabil
CEAC

- PDI

Financiare

- conform
bugetului pe
anii 2018 şi
2019

Orizont de
timp

Indicator de
realizare

- diriginţii
claselor
terminale

- noiembrie
2018 –
februarie
2019

- existenţa
proceselor-verbale
de opţiuni

- responsabil
CEAC
- metodist CCD
Sibiu, filiala
Mediaş
- psiholog şcolar

- 1.05.2019

- derularea a cel
puţin două
programe

- responsabil
CEAC
- diriginţi

- 1.03.2019

- existenţa
programelor
şcolare de CDŞ
avizate de ISJ
Sibiu

Umane

Observaţii
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Obiective

Acţiuni

Comisie/
Persoană
responsabilă
- director

d) Urmărirea
desfăşurării programului
de studiu al elevilor
conform unui orar
întocmit în conformitate
cu cerinţele igienice şi
pedagogice.
e) Asigurarea
- director
desfăşurării tuturor
examenelor conform
metodologiilor.

Resurse
Materiale

- legislaţia în
vigoare

Financiare

- conform
bugetului pe
anii 2018 şi
2019

Umane

Orizont de
timp

- comisie de orar

- permanent

Indicator de
realizare

Observaţii

- orar stabil pe
parcursul
întregului an
şcolar

- director
- responsabil
curriculum în
CEAC
- toate cadrele
didactice
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Obiective
4. Asigurarea
participării egale
la educaţie

5. Asigurarea
calităţii proceselor
de predareînvăţare şi a
serviciilor
educaţionale

Acţiuni
a) Monitorizarea şi
asigurarea
funcţionalităţii unor
programe de facilităţi
sociale pentru elevi
(burse, transport şcolar,
ajutoare).

Comisie/
Persoană
responsabilă
- secretar

Resurse
Materiale

Financiare

- legislaţia în
vigoare

b) Susţinerea
învăţământului în limba
germană.

- director

- legislaţia în
vigoare

a) Îmbunătăţirea
evaluării şi examinării
performanţelor şcolare.

- şefi catedre
- director
- responsabil
CEAC

- portofolii de
evaluare

Umane
- comisia de
acordare a
burselor

- conform
bugetului pe
anii 2018 şi
2019

- director Şc.
Gen. „Herman
Oberth” Mediaş
- director
- şefi arii
curriculare
- responsabil
CEAC

Orizont de
timp

Indicator de
realizare

- conform
calendarelor
stabilite
prin
diferitele
precizări ale
MEN, ISJ
Sb și
Primăria
Mediaș
- conform
calendar
admitere în
liceu 2019
- ianuarie
2019
- iunie 2019

- tabele de bursieri
aprobate de ISJ
Sibiu – bani de
liceu
- tabele bursieri
pentru bursele
susținute de
Primăria Mediaș

Observaţii

- formarea claselor
a IX-a cu predare
în limba germană
- rezultate şcolare
- statistici de final
de semestru
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Obiective

Acţiuni
b) Asigurarea
participării personalului
didactic la programe de
formare continuă ori de
câte ori există
oportunitatea
desfăşurării unor astfel
de programe.
c) Realizarea simulări
examenului de
bacalaureat .

Comisie/
Persoană
responsabilă
- director

director

d) Susţinerea unor
- director
programe de educaţie
pentru sănătate, educaţie
civică, educaţie
ecologică.

Resurse
Umane

Orizont de
timp

Indicator de
realizare

Materiale

Financiare

- programe de
formare
continuă
oferite de ISJ
Sibiu, CCD
Sibiu sau alți
furnizori de
formare
profesională
Subiecte tip
elaborate de
MEC sau ISJ

- conform
bugetului pe
anii 2018 şi
2019

- responsabil cu
formarea
continuă

- permanent

Venituri
proprii

Conform
Rezultate la
calendarului simulări
aprobat de
MEN

- materiale
suport pentru
cursuri de
formare

- conform
bugetului pe
anii 2018 şi
2019

Catedrele de
limba română,
matematică, om
şi societate,
ştiinţe
- profesori de
biologie, socioumane, chimie

- permanent

Observaţii

- certificate de
participare

- existenţa
programelor de
activitate
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Obiective
6. Creşterea
calităţii educaţiei
prin activităţi
extracurriculare

Acţiuni
a) Susţinerea
activităţilor de pregătire
suplimentară şi a
cercurilor pe obiecte.

b) Valorificarea
valenţelor formative ale
bibliotecii şcolare prin
organizarea de activităţi
culturale în biblioteca
şcolii: lansări de carte,
minispectacole,
expoziţii de pictură, etc.
7. Asigurarea
a) Susţinerea activităţii
complementarităţii în domeniul integrării
educaţiei
elevilor cu CES și / sau
provenind din medii
defavorizate.

Comisie/
Persoană
responsabilă
- şefi de arii
curriculare

- catedrele de
limba și
literatura
română, limba
germană, limba
engleză
- bibliotecarul
şcolii
- director

Resurse

Orizont de
timp

Indicator de
realizare

- toate cadrele
didactice

- permanent

- programul de - conform
activitate al
bugetului pe
bibliotecii
anii 2017 şi
2018

- diriginţii
claselor

- permanent

- elevi participanţi
la faza naţională a
olimpiadelor
şcolare
- participare la
sesiunile de
comunicări
ştiinţifice
- procese-verbale
de desfăşurare a
activităţilor

- program de
activitate al
psihologului
şcolar

- psiholog şcolar
- diriginţi

- permanent

Materiale

Financiare

- program de
activitate

- conform
bugetului pe
anii 2018 şi
2019

- conform
bugetului pe
anii 2017 şi
2018

Umane

Observaţii

- programe
individualizate de
lucru cu fiecare
elev
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Comisie/
Obiective
Acţiuni
Persoană
responsabilă
8. Participarea la
a) Susţinerea participării - director
reforma sistemelor directorilor la programe
de conducere şi
de formare pe programe
administraţie
de tip financiareconomic.
b) Asigurarea
- director
participării
reprezentanţilor
comunităţii şi ai
partenerilor şcolii la
procesul de luare a
deciziilor privitoare la
activitatea şcolii.
9. Asigurarea
a) Întreţinerea bazei
- administratorul
bazei materiale a
materiale a şcolii în
şcolii
şcolii
stare de funcţionare:
lucrări de reparaţii,
zugrăveli, înlocuiri ale
unor sisteme degradate,
curăţenie, etc.

Resurse
Materiale

Financiare

Umane

Orizont de
timp

- programe de
formare –
suport de curs

- conform
bugetului pe
anii 2018 şi
2019

- directorul şcolii

- permanent

- certificate de
participare

- consiliul de
administraţie al
şcolii

- permanent

- procese-verbale
ale consiliului de
administraţie

- personalul
nedidactic

- permanent

- permanenta stare
de funcţionare a
clădirilor şi
instalaţiilor

- PDI
- legislaţia în
vigoare

- PDI

- conform
bugetului pe
anii 2018 şi
2019

Indicator de
realizare

Observaţii
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Obiective

Acţiuni
b) Dotarea sălii de sport
cu aparatura sportivă
solicitată.

Comisie/
Persoană
responsabilă
- director

Resurse
Materiale
- PDI

Financiare
- conform
bugetului pe
anii 2018 şi
2019

Umane
- catedră
educaţie fizică

Orizont de
timp

Indicator de
realizare

- permanent

- existenţa
aparatelor sportive
solicitate

Observaţii

Director,
Prof. ELENA TEODORA ION
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