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 Nr. 8152/26.11.2017  

 

 

PLAN MANAGERIAL  

ANUL ŞCOLAR 2017-2018 
 

 

I. CADRUL GENERAL DE ACTIVITATE  
 

Conceperea şi proiectarea activităţii generale de învăţământ, la nivelul unităţii şcolare 

pentru anul şcolar 2017–2018 a avut în vedere următoarele aspecte cu caracter de orientare şi 

fundamentare a managementului de ansamblu al instituţiei, a politicilor şi programelor 

prioritare. 

VIZIUNEA ȘCOLII 
 

Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” 

Alexandria va fi recunoscut pe plan naţional şi european, până 

la sfârşitul anului 2019,  pentru: 

 calitatea şi finalitatea pregătirii profesionale, 

cultura calităţii promovată la toate nivelurile, definirea ca o 

şcoală a calităţii, în care educaţia e privită ca serviciu;  
 înalta calitate a educaţiei si a procesului de 

predare – învăţare, focalizat pe beneficiarul direct, elevul, 

înţelegerea faptului că şi în educaţie, calitatea înseamnă încredere, atingerea unor standarde 

de excelenţă la toate profilurile; 

  absolventul de pedagogic, profesionist şi cetăţean european, bun 

cunoscător al limbajului informatic, al unor limbi de circulaţie internaţională, al 

limbajelor artistice; 

  înţelegerea învăţării ca act reflexiv, profesorul nu învaţă, ci motivează, 

pregăteşte, dăruieşte, educă pe elevul doritor să primească; 

 puternica motivaţie, angajare şi pregătire profesională a corpului profesoral şi a 

elevilor; 

  participare prin educaţie şi instruire la dezvoltarea durabilă a comunităţii 

locale, contribuţie specifică, diversă şi semnificativă la oferta educaţională a municipiului 

Alexandria, centru de tradiţie al învăţământului pedagogic şi românesc în general; 

 educaţia interdisciplinară şi interculturală pornind de la oferta educaţională 

diversificată atât pentru mediul local cât şi naţional; 

 realizarea indicatorilor de valoare adăugată şi valoare creată, cu orientarea pe 

rezultate; 

 climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor, cât şi elevilor; 

 responsabilitatea acţiunilor personalului didactic şi ale elevilor; 
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 managementul performant; 

 responsabilizarea părinţilor elevilor faţă de actul educaţional; 

 cultivarea unui comportament tolerant, democratic; 

 stimularea încrederii în sine, în puterea individului de a imagina, de a crea şi de 

a lucra în echipă, promovarea modelelor de gândire inteligente, creatoare şi strategice; 

 creşterea cuantumului resursele financiare atrase; 

 cunoaşterea şi implementarea politicii Uniunii Europene. 

                                        

MISIUNEA ŞCOLII 
 

 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „MIRCEA SCARLAT” ALEXANDRIA  

este locul de suflet unde ,,Măria Sa” , Elevul, este pregătit să devină profesionist şi cetăţean al 

Uniunii Europene 

     Sloganul Colegiului și Principiul de viaţă al profesorilor şi al elevilor este  

             „Dăruind vei dobândi” ! 
     

 Misiunea Colegiului Național Pedagogic „Mircea Scarlat” 

Alexandria este: 

     Să ofere educaţie la standarde de calitate şi de excelenţă, pentru desăvârşirea 

intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în vederea asigurării resurselor umane în 

domeniul profilurilor de pregătire, ca o condiţie a progresului economic şi cultural al 

societătii. Colegiul Pedagogic „Mircea Scarlat” trebuie să devină o organizaţie deschisă şi 

socială, furnizoare de educaţie de calitate. 

 

 

Obiective strategice la nivelul unităţii şcolare 2017-2018:  
 

 eficientizarea managementului operaţional la nivelul unităţii de învăţământ; 

 creşterea calităţii procesului instructiv educativ, astfel încât elevii să devină beneficiarii 

eforturilor tuturor cadrelor didactice implicate în procesul de instrucţie şi educaţie; 

 aplicarea politicii de curriculum MEN, realizarea evaluării cu scop de orientare şi 

optimizare a învăţării; 

 creşterea calităţii şi eficienţei procesului educaţional, extracurricular; 

 reducerea absenteismului ca factor al eşecului şcolar şi a violenţei în şcoală; 

 promovarea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat în comunitatea locală. 
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PLAN OPERAȚIONAL PENTRU PERIOADA 2017 – 2018 

OBIECTIV 1: Eficientizarea managementului operaţional la nivelul unităţii de învăţământ  
Obiective specifice:  

 organizarea activităţii nedidactice şi didactice, a colectivului de profesori, a personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic, în condiţiile de 

desfăşurare a activităţii  

 asigurarea încadrării cu personal  

 monitorizarea activităţii şcolare  

 respectarea legalităţii actului decizional  

 îmbunătăţirea relaţiilor comunitare  

 monitorizarea activităţii personalului didactic, efectuarea unei evaluări obiective, corecte şi complete a activităţii  

 participarea activă a cadrelor la programe de formare continuă, în scopul ridicării calităţii serviciilor educaţionale  

 

Activități Termen Responsabili Parteneri Resurse Rezultate așteptate 

1 Analiza resurselor existente şi 

a posibilităţilor de reorganizare 

a activităţii în noile condiţii de 

program şcolar  

 

Sept.2017 Directori, 

Contabil șef 

Secretare  

Primăria  Resursele umane ale 

Colegiului şi resursele 

materiale  existente 

 

Crearea unui climat 

primitor de muncă  

Stimularea 

managementului 

participativ  

Angrenarea tuturor la 

problemele şcolii  

2 Asigurarea încadrării cu 

personal didactic, didactic 

auxiliar calificat (profesori 

asociaţi,pensionari) şi nedidactic  

 

 

Sept.2017 Directori, 

Contabil șef 

Secretare  

ISJ TR  Creşterea capacităţii 

de autoadministrare a 

şcolii  

Transparenţa 

deciziilor  

 

3 Constituirea catedrelor şi 

repartizarea orelor pentru anul 

şcolar 2017-2018 (realizare 

încadrări); întocmirea orarului 

şcolii  

Sept.2017 Directori, 

Contabil șef 

Secretare 

ISJ TR  Creşterea capacităţii 

de autoadministrare a 

şcolii  

Eficientizarea muncii  
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Activități Termen Responsabili Parteneri Resurse Rezultate așteptate 

4 Alegerea membrilor 

Consiliului de administraţie, a 

secretarului Consiliului 

profesoral şi a secretarului 

Consiliului de administraţie  

 

Sept 2017 Directori,   

Responsabili comisii 

metodice  

Primăria 

Consiliul local 

 Creşterea capacităţii 

de autoadministrare a 

şcolii  

Transparenţa 

deciziilor şi 

responsabilizarea unui 

nr cât mai mare de 

persoane în 

problematica şcolii  

5 Numirea responsabililor de 

arii curriculare, catedre, comisii 

metodice, stabilirea 

responsabilităţilor  

Sept 2017 Directorii, 

Membrii CA 

  Creşterea capacităţii 

de autoadministrare a 

şcolii  

 

6 Întocmirea graficului cu 

profesorii şi elevii de serviciu  

Lunar  Dir. adj. 

Putineanu Manuela 

  Monitorizarea 

comportamentului 

şcolar al elevilor în 

perimetrul şcolii  

7. Realizarea graficului tematic 

pentru programul de activităţi al 

CA  

Oct 2017 Directorii   Informarea corectă a 

cadrelor didactice  

 

8. Implementarea planurilor 

manageriale ale catedrelor şi 

comisiilor  

Oct 2017 Șefii de comisii 

metodice 

 Curriculum, 

informaţii MENCS, 

legislaţie  

Creşterea capacităţii 

de autoadministrare a 

şcolii  

9. Monitorizarea zilnică a 

prezenţei elevilor la cursuri, 

contactarea familiilor în cazul 

apariţiei fenomenului de 

absenteism  

Permanent  Diriginții, 

Directorii, 

Prof.de serviciu 

  Susţinere mai bună a 

şcolii de către  

comunitate  

Colaborare mai bună 

şcoală - familie  

10. Participarea la consfătuirile 

anuale ale cadrelor didactice  

 

Sept 2017 Cadrele didactice 

Directorii  

ISJ Profesorii Creştera calităţii 

procesului instructiv-

educativ 
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Activități Termen Responsabili Parteneri Resurse Rezultate așteptate 

11. Completarea unei baze de 

date la nivelul unităţii şcolare  

 

Sept-oct 

2017 

Serviciul secretariat ISJ Personal implicat în 

activitate şcolară  

Corectitudinea datelor  

 

12. Controlul şi avizarea 

documentelor şcolare ale 

personalului didactic – 

planificări, planuri de lucru arii 

curriculare  

Oct.2017 Directorii  

Șefii comisiilor 

metodice 

 Programe avizate  

 

Monitorizare 

obiectivă a unui nr cât 

mai mare de cadre 

didactice  

Avizarea 

documentelor şcolare  

13. Reactualizarea fişei postului 

pentru cadrele didactice  

Oct.2017 Directorii   Legislaţie  

 

Dezvoltarea culturii 

organizaţionale  

14. Planificarea activităţii de 

monitorizare şi control  

Oct.2017 Directorii  

Șefii de comisii 

metodice 

  Monitorizare 

obiectivă a unui nr cât 

mai mare de cadre 

didactice  

15. Evaluarea anuală a 

personalului didactic şi 

nedidactic  

30 aug. – 

03 sept 

2017  

Consiliul Profesoral și 

Consiliul de 

administraţie  

  Monitorizare şi 

evaluarea obiectivă a 

tuturor perosanelor 

implicate în 

activitatea şcolară  

16. Analiza activităţii din anul 

şcolar 2015-2017; raport starea 

învăţământului  

Nov. 2017 Directorii  

Șefii de comisii 

metodice 

ISJ  Analiza corectă şi 

obiectivă a 

rezultateleor şcolare 

din toate domeniile  

Creştera calităţii 

procesului instructiv-

educativ  

17. Reactualizarea fişei postului 

pentru personalul didactic 

auxiliar şi nedidactic  

Nov. 2017 Directorii  

Șefii de departamente 

  Obţinerea unei fişe 

mai simplificate şi 

mai eficiente, care să 

nu fie redundantă  
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Activități Termen Responsabili Parteneri Resurse Rezultate așteptate 

18. Stabilirea indicatorilor 

specifici pentru evaluarea anuală 

a cadrelor didactice  

Nov. 2017 Directorii 

CEAC 

Consiliul pt 

curriculum 

  Creştera calităţii 

procesului instructiv-

educativ  

19. Prezentarea noilor 

reglementări  

Permanent  Directorii    Crearea unui cadru 

legal în instituţie  

Transparentizarea 

informaţiei  

 

20. Organizarea şi prelucrarea 

procedurilro pentru acordarea 

Bursei Bani de liceu 2017-2017, 

consilierea elevilor şi familiilor, 

primirea dosarelor, întocmirea 

bazei de date  

Oct.2017 Diriginții 

Comisia de acordare a 

ajutoarelor financiare 

ISJ Legislație Transparentizarea 

informaţiei  

Aplicarea criteriilor 

conform legii  

21. Prelucrarea procedurilor de 

acordare a burselor şcolare  

Oct.2017 Diriginții 

Comisia de acordare a 

burselor 

Primăria  Legislație Aplicarea criteriilor 

conform legii 

22. Stimularea participării 

cadrelor didactice la cursuri de 

formare şi perfecţionare prin 

CCD  TR sau alte organizaţii de 

formare  

Permanent  Directorii  

Responsabilul cu 

formarea 

CCD sau alte instituții 

de formare 

Cursuri existente  

 

Creştera calităţii 

procesului instructiv-

educativ  

 

23. Participarea la cercurile 

pedagogice pe discipline  

Semestrial  Cadrele didactice ISJ  

CCD 

 Creşterea 

profesionalismului 

cadrelor didactice  

24. Particparea la activitățile 

metodico-ştiinţifice în cadrul 

comisiilor metodice  

Lunar  Cadrele didactice   Creşterea 

profesionalismului 

cadrelor didactice  

25. Acordarea de consiliere 

cadrelor didactice înscrise la 

Permanent  Șefii comisiilor 

metodice 

 Resurse umane Creştera calităţii 

procesului instructiv-
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Activități Termen Responsabili Parteneri Resurse Rezultate așteptate 

examene prin asistenţe şi 

interasistenţe la ore, consultaţii 

privind realizarea proiectelor 

didactice şi lucrările metodico-

ştiinţifice  

Prof.metodiști educativ  

Eficientizarea 

activităţii  

Obţinerea unor 

rezultate foarte bune 

la gradele didactice şi 

al participările 

ştiinţifice în diferite 

sesiuni, conferinţe  

26. Întocmirea proiectului 

planului de şcolarizare pentru 

anul şcolar 2017-2018  

Dec 2017-

ian 2018 

Directorii  

CA 

CEAC 

  Creştera calităţii 

procesului instructiv-

educativ  

27. Elaborarea ofertei 

educaţionale pentru anul şcolar 

2018-2019 şi parcurgerea etapelor 

legale  

Aprilie 

2018  

 

Directorii 

Membrii CA 

CEAC 

  Creştera calităţii 

procesului instructiv-

educativ  

 

 

OBIECTIV 2: Creşterea calităţii actului didactic, astfel încât elevii să devină beneficiarii eforturilor cadrelor didactice 

implicate în procesul de instrucţie  
 

Obiective specifice  

1. organizarea claselor şi sălilor de curs  

2. proiectarea activităţii educative  

3. proiectarea activităţii de consiliere şi orientare  

4. asigurarea comunicării cu familia  

5. asigurarea climatului corespunzător pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de siguranţă, transparenţă şi legalitate  

6. elaborarea unui plan de măsuri pentru reducerea absenteismului  
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Activități Termen Responsabili Parteneri Resurse Rezultate așteptate 

1. Constituirea claselor de elevi 

şi stabilirea diriginţilor  

Începutul 

anului 

şcolar 

2017-2018  

CP 

CA 

Directorii 

 Elevi  

Profesori  

Adecvarea ofertei 

educaţionale la 

nevolile individuale  

Uşurarea procesului 

de integrare şcolară şi 

stimularea 

performanţei  

2. Identificarea şi aplicarea 

măsurilor de prevenire a 

abandonului şcolar  

Permanent  Comisia pentru 

combaterea 

absenteismului  

ISJ 

Poliția locală 

 Diminuarea 

abandonului şcolar  

Îmbunătăţirea 

frecvenţei  

3. Controlul şi avizarea planurilor 

manageriale ale 

comisiilor/catedrelor  

Semestrial  

 

CEAC  

Directorii 
  Aplicarea si 

monitorizarea 

instrumentelor privind 

asigurarea si evaluarea 

calitatii educatiei in 

unitatea scolara  

4. Repartizarea elevilor pe săli de 

clasă, preluarea sălilor  

Începutul 

anului 

şcolar  

Comisia pentru 

sănătate şi securitate în 

muncă, directorii 

 Resurse didactice  

Resurse material 

Atragerea copiilor în 

şcoală  

 

5. Prelucrarea ROFUIP şi a 

regulamentului de organizare și 

funcționare a CNPMS  

octombrie 

2017  

 

Coordonator CEAC  

Directorii 
 Alte regulamente şi 

ROIFIP  

 

Aplicarea si 

monitorizarea 

instrumentelor privind 

asigurarea si evaluarea 

calitatii educatiei in 

unitatea scolara  

6. Completarea cataloagelor şi a 

bazei de date  

Începutul 

anului 

şcolar  

Toţi profesorii diriginţi  

 

MEN 

ISJ  
Cataloage noi – resurse 

materiale bugetare  

 

 

7.Înfiinţarea Consiliului școlar al 

elevilor, organizarea alegerilor 

Începutul 

lunii 

Responsabil Consiliul 

școlar al elevilor  
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Activități Termen Responsabili Parteneri Resurse Rezultate așteptate 

locale pentru preşedintele 

consiliului  

octombrie  

 

 

8. Întocmirea documentelor 

specifice dirigintelui, planificarea 

temelor , orelor şi a activităţilor 

extraşcolare  

Începutul 

anului 

şcolar  

 

Responsabilul comisiei 

diriginților 

  Aplicarea si 

monitorizarea 

instrumentelor privind 

asigurarea si evaluarea 

calitatii educatiei in 

unitatea scolara  

9. Organizarea de activităţi 

extracurriculare la nivel de şcoală  

Semestrial  Consilierul educative 

Diriginții 

Sponsori externi Resurse materiale 

extrabugetare  

 

10. Organizarea de activităţi de 

suport educaţional şi consiliere 

pentru părinţi  

Semestrial  Consilierul educative 

Diriginții 

Comitetele de părinți 

pe clase 

 Aplicarea si 

monitorizarea 

instrumentelor privind 

asigurarea si evaluarea 

calitatii educatiei in 

unitatea scolara  

11. Constituirea comitetelor de 

părinţi pe clase şi a Consiliului 

reprezentativ al părinţilor  

Până în 14 

octombrie  

2017 

Diriginții Comitetele de părinți 

pe clase 

 Asigirarea unei 

comunicări mai 

eficiente părinţi-şcoală  

12. Activităţi de implicare a 

familiilor în procesul educaţional 

– realizarea unei comunicări 

eficiente şcoală-familie  

Permanent  Diriginții Comitetele de părinți 

pe clase 

  

 

OBIECTIVUL  3: Aplicarea politicii de curriculum MEN, realizarea evaluării cu scop de orientare şi optimizare a 

învăţării  
 

Obiective specifice  

1. elaborarea testelor iniţiale, aplicarea şi realizarea unei baze de date cu analiza rezultatelor şi planurile de măsuri, stabilirea traseulu i 

individual de formare  
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2. parcurgerea materiei în conformitate cu cerinţele programelor şcolare  

3. optimizarea activităţii de învăţare  

4. creşterea performanţelor şcolare a elevilor  

5. creşterea ponderii, eficienţei şi transparenţei activităţilor de evaluare  

6. pregătirea examenelor finale  

 

 

Activități Termen Responsabili Parteneri Resurse Rezultate așteptate 

1. Recapitularea materiei la toate 

disciplinele  

Început de 

an şcolar și 

la sfârşit de 

unitate de 

învățare 

Cadrele didactice 

Directorii  

 Umane   

2. Realizarea testării iniţiale / 

aplicare , corectare şi stabilire a 

unor trasee individuale de 

formare; urmărirea progresului 

şcolar al elevilor  

Început de 

an şcolar  

 

Cadrele didactice 

Directorii  

 Materiale - Bugetare  

 

Monitorizarea şi 

consilierea personalul 

didactic pentru 

adaptarea demersurilor 

didactice la învăţarea 

centrată pe elev şi pe 

dobândirea 

competenţelor cheie  

3. Efectuarea planificărilor 

calendaristice şi proiectarea 

unităţilor de învăţare  

Început de 

an şcolar  

 

Cadrele didactice 

Directorii  

MEN 

 

 Monitorizarea şi 

consilierea personalul 

didactic pentru 

adaptarea demersurilor 

didactice la învăţarea 

centrată pe elev şi pe 

dobândirea 

competenţelor cheie  

4. Monitorizarea permanentă a Permanent  Directorii,   Monitorizarea şi 
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Activități Termen Responsabili Parteneri Resurse Rezultate așteptate 

parcurgerii programelor şcolare   Șefii de comisii 

metodice  

consilierea personalul 

didactic pentru 

adaptarea demersurilor 

didactice la învăţarea 

centrată pe elev şi pe 

dobândirea 

competenţelor cheie  

5. Asigurarea accesului cadrelor 

didactice la curriculumul în 

vigoare şi la noutăţile apărute pe 

pagina MENCS  

Permanent  

 

Directorii, 

Șefii de comisii 

metodice  

MEN  Adaptarea metodelor 

de lucru şi a întregii 

activităţi a 

personalului didactic 

în vederea îndeplinirii 

descriptorilor de 

performanţa din 

standardele de  

referinţă  

6. Utilizarea eficientă a 

mijloacelor audio-video şi a 

materilelor didactice aflate în 

dotarea şcolii  

Permanent  

 

Cadrele didactice 

Prof.de informatică 

 Laboratoarele de 

informatică 

videoproiectoare   

Adaptarea metodelor 

de lucru şi a întregii 

activităţi a 

personalului didactic 

în vederea îndeplinirii 

descriptorilor de 

performanţa din 

standardele de  

referinţă  

7. Stabilirea tipurilor de evaluare, 

individualizarea şi asigurarea 

transparenţei evaluării  

Permanent  

 

Cadrele didactice 

 

 Materiale didactice  

 

Monitorizarea şi 

consilierea personalul 

didactic pentru 

adaptarea demersurilor 

didactice la învăţarea 

centrată pe elev şi pe 

dobândirea 
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Activități Termen Responsabili Parteneri Resurse Rezultate așteptate 

competenţelor cheie  

8. Notarea obiectivă, ritmică, 

asigurarea nr de note la fiecare 

disciplină, înregistrarea corectă a 

rezultatelor şcolare  

Permanent  

 

Cadrele didactice 

Comisia de 

monitorizare a 

ritmicității notării 

  Aplicarea si 

monitorizarea 

instrumentelor privind 

asigurarea si evaluarea 

calitatii educatiei in 

unitatea scolara  

9. Implicarea elevilor la 

concursurile şcolare şi la 

olimpiade, creşterea performanţei 

şcolare  

Permanent  Șefii de comisii 

metodice 

 Resurse extrabugetare 

- premii  

 

Creşterea 

performanţelor şcolare 

ale elevilor  

 

10. Evaluare finală – pregătire 

pentru examenele naţionale – 

simulări bac  

Martie 

aprilie mai 

2018 

Profesorii care 

pregătesc elevii pentru 

examenele finale  

ISJ TR  Creşterea numărului de 

rezultate bune şi foarte 

bune la examenul de 

bacalaureat 

11. Stabilirea unui program de 

consultaţii pentru pregătire bac, la 

disciplinele de examen  

Semestrial  Profesorii care 

pregătesc elevii pentru 

examenul de 

bacalaureat 

  Creşterea numărului de 

rezultate bune şi foarte 

bune la examenul de 

bacalaureat 

 

OBIECTIVUL 4: Creşterea calităţii şi eficienţei procesului educaţional, extracurricular  

 
Obiective specifice  
1. reducerea absenteismului ca factor al eşecului şcolar  

2. participarea la competiţiile cu caracter educativ, sportiv (conform calendarului educativ)  

3. eficientizarea măsurilor de educaţie sanitară, de prevenire a violenţei în şcoală, de prevenire a consumului de droguri şi de trafic de 

persoane  

4. organizarea activităţilor din săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun!”  

5. participarea colectivelor şcolare la activităţi turistice, sportive, cu caracter cultural artistic sau distractiv  
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Activități Termen Responsabili Parteneri Resurse Rezultate așteptate 

1. Deschiderea festivă a anului 

școlar, în prezența 

reprezentanților autorităților 

județene (ISJ TR) și locale 

(Primăria, Biserica)  

12 

septembrie  

2017 

Directorii  I.Ş.J., Primăria, 

Consiliul local  

 

Umane  

 

Participarea unui 

număr cât mai mare de 

părinți și foști elevi ai 

Colegiului  

2. Actualizarea site-ului școlii și a  

paginii instituției  

Septembrie 

2017-iunie 

2018  

CEAC  

 

Furnizori de formare 

continua interni  

ISJ  

Mediu virtual  

 

Parteneriate naționale 

și internaționale  

Elaborarea promovarea 

tehnicilor şi metodelor 

de marketing în 

vederea promovarii 

ofertei şcolare  

3. Miss şi mister Boboc  18 0ct.2017 Diriginții cls.a XII-a Sponsori  Din sponsorizări Concurs  

4. Campanie de implementare a 

Regulamentului de organizare și 

funcționare a CNPMS 

Oct. 2017 Diriginții   Creșterea numărului de 

elevi cu 

comportamente 

dezirabile  

5. Bradul de Crăciun: Ornamente 

tradiționale și Colinde  

Decembrie 

2017 

Consilierul educative 

Diriginții 

  Îmbodobirea claselor 

 

OBIECTIV 5: Promovarea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat în comunitatea locală  

 
Obiective specifice:  

1. colaborarea cu autorităţile locale  

2. colaborare cu ISJ  

3. realizarea unor acţiuni de colaborare cu comitetul de părinţi, ONG-uri, cu membri ai comunităţii locale, presa  

4. promovarea imaginii instituţionale pe site-ul şcolii, acţiuni de marketing educaţional  

5. asigurarea comunicării interne şi externe a instituţiei  
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6. realizarea parteneriatelor prin programe de cooperare ( cu alte şcoli, alte instituţii)  

 

Activități Termen Responsabili Parteneri Resurse Rezultate așteptate 

1. Încheierea parteneriatelor 

educaţionale, sociale şi de 

formare profesională cu partenerii 

locali, regionali şi europeni  

permanent Reprezentant legal  

Coordonatori ai 

proiectelor  

Comisia de programe 

şi proiecte  

Parteneri locali 

(primărie, poliţia 

oraşului)  

 

Umane - parteneri  

 

Încheierea în anul 

şcolar 2017-2018 a 

acel puţin:  

- 3 contracte de 

parteneriat educaţional 

cu instituţii şcolare, 

din localitate, regiune, 

la nivel naţional 

european  

- 3 contracte de 

parteneriat 

educaţionale, sociale 

cu asociaţii 

profesionale, instituţii 

culturale, 

administrative ș.a.  

2. Proiectul educativ : calendar și 

plan educativ  

Oct –

febr.2018  

Cazacu Cristina Părinți și instituții 

partenere  

 Realizarea activităților 

din proiect  

3. Să știi mai multe, să fii mai 

bun!  

13_17 nov. 

2017 

Cadrele didactice 

 

Invitați 

Părinți 

Colaboratori  Participarea la 

activități  

4. Luna pădurii-acțiune de 

plantare de puieți  

Aprilie 

2018 

Diriginții  Administrația locală 

Consiliul local 

 Înființarea și îngrijirea 

unei plantații  

5. Zilele Colegiului Național 

Pedagogic „Mircea Scarlat ” 

1-10 aprilie 

2018 

Directorii 

Diriginții 

Primăria  

ISJ 

Părinţi, autorităţi 

locale  

Activităţi în parteneriat 

cu părinţii şi 

comunitatea locală  

6. „Campania globală pentru 

educaţie”  

Conform 

calendarului 

Directorii 

Diriginții 

Organizația Salvați 

copiii 

 Formarea unei 

atitudini responsabile 

față de importanța 

educației  
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7. Marșul și ziua absolvenților Mai 2018 Directorii 

Diriginții cls.a XII a 

 Poliția 

Comunitatea locală 

Participarea la 

activități a 

absolvenților 

8. Natură și sănătate-activitate de 

ecologizare a râului Vedea și a 

pădurii  

Sept 2017 

Iunie 2018 

Diriginții Primăria   Participarea elevilor la 

activități 

9. Campionat de dans  

Campionate de baschet, fotbal, 

tenis  

Conform 

calendarului 

Directorii  

Prof.de ed.fizică 

  Promovarea ofertei 

educaționale a 

Colegiului  

 

 
Avizat în Consiliul profesoral din: 26.10.2017 

Aprobat în Consiliul de Administrație din: 26.10.2017  

 

 

 

 

 

 

Director adj.             Director, 

Prof.Buciu Mariana            Prof.Botez Silvia  

   

 


