
 

 

 

Planul de măsuri pentru anul școlar 2021-2022 

 
Planul de măsuri pentru anul şcolar 2018-2019 a fost întocmit având în vedere aspectele care 

reies din analizele SWOT și PESTE. Au fost stabilite măsuri pentru eliminarea aspectelor negative 

menţionate. 

Nr. 

crt. 

Obiectiv Măsuri Răspunde Temen 

1 Pregătirea elevilor la 

nivelul standardelor de 

calitate. 

Adaptarea strategiilor didactice la 

nevoile educaţionale ale elevilor 

Cadre didactice Permanent 

Întocmirea graficului de pregătire 

suplimentară a elevilor şi 

urmărirea modului de realizare. 

Responsabili 

comisii metodice 

Prof. Matematică, 

limba română 

Periodic 

Implicarea mai activă a familiei în 

viaţa şcolii. 

Comitetul de 

părinţi. 

Permanent 

Efectuarea de evaluări curente 

periodice, chiar dacă aceste 

evaluări nu sunt finalizate cu 

consemnarea în cataloage a unor 

note. 

Consiliile 

profesorale ale 

claselor I-VIII 

Periodic 

Îndrumarea şi controlul activităţii 

didactice 

Conducere, 

Responsabilii de 

catedră 

Conform 

graficului 

 
2 

Îmbunătățirea stării 

disciplinare a elevilor 

Plan de măsuri al comisiei de 

disciplină, prevenirea şi 

combaterea violenţei în mediul 

şcolar. 

Consiliul de 

Administrație 

Ocazional 

Colaborarea cu poliţia de 

proximitate şi cu alte instituţii 

abilitate. 

Responsabil cu 

activitatea educativă 

Permanent 

Colaborarea cu consilierul 

psihopedagogic și preotul şcolii. 

Consilierul şcolar 

Preotul. 

Permanent 

Respectarea metodologiei privind 

motivarea absenţelor şi avizarea 

motivărilor medicale de către 

reprezentanţii cabinetelor 

medicale şcolare. 

Învăţători/ diriginţi/ 

asistent medical sau 

medicul şcolii 

Permanent 

Informarea şi implicarea mai 

activă a familiei în prevenirea 

abaterilor disciplinare a elevilor. 

Diriginţii Permanent 

Monitorizarea şi controlul 

activităţii pentru creşterea calităţii 

procesului instructiv-educativ. 

Comisia de 

disciplina 

Ocazional 



 

 

 

3 Diversificarea 

strategiilor 

didactice. 

Perfecţionarea cadrelor 

didactice prin cursuri pentru 

utilizarea 

tehnologiilor didactice moderne 

şi a învăţării centrate pe elev. 

Responsabilul 

cu 

perfecţionarea. 

Conform 

ofertei CCD 

etc. 

Activităţi metodice la nivel de 

comisii metodice precum lecţii 

deschise, interasistenţe etc. 

Responsabili 

de comisie 

Conform 

planului de 

activitate. 

4 Monitorizarea şi 

controlul activităţii 

pentru creşterea 

calității procesului 

instructiv- educativ 

Îndrumarea şi controlul calităţii 

instructiv - educative 

Conducerea Permanent 

Monitorizarea şi 

evaluarea activităţii 

personalului în 

concordanţă cu 

rezultatele 

obţinute. 

Conducerea Permanent 

Elaborarea procedurilor 

pentru asigurarea calităţii 

Comisia de 

evaluare și 

asigurare a 

calităţii 

Raportări 

interne  

 

5 Conservarea și 

îmbunătățirea bazei 

materiale, a 

mijloacelor de 

învățământ a școlii; 

 

Intocmirea notei de fundamentare  

Analiza ofertelor,atribuirea lucrarii 

Asigurarea securitatii elevilor pe 

parcursul executarii lucrarilor 

Supravegherea calitatii lucrailor 

Director 

Contabil 

Administrator 

Raportari interne 

6 Creșterea nivelului de 

implicare și a rolului 

comunității în luarea 

deciziilor privind 

dezvoltarea școlii și 

activitățile educative 

 

Proiectarea, organizarea și 

evaluarea ofertelor educaționale 

extracurriculare  
Aplicarea de chestionare 

elevilor si parintilor 

Interpretarea chestionarelor 

Intalniri cu elevii si parintii 
 

Director Raportări interne 

 

 

 

 

 

 Director Chintoan Sabin 


