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PROGRAM MANAGERIAL 
SEMESTRUL I

 ANUL ŞCOLAR 2011-2012

I. REALIZAREA PLANULUI DE ŞCOLARIZARE
-Organizarea admiterii în şcoala postliceală

termen: 09.sept.2011.
Răspunde: directorii, secretariatul

- Urmărirea mişcării elevilor, completarea la zi a registrelor matricole şi de 
evidenţă ai elevilor

termen: permanent
Răspunde: directorii, secretariatul

- Urmărirea încadrării în forme superioare de şcolarizare sau în producţie a 
fiecărui absolvent de liceu şi şcoală profesională

termen: permanent
Răspunde: directorii, diriginţii

- Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor prin organizarea judicioasă a serviciului pe 
şcoală şi prin urmărirea consecventă a frecvenţei elevilor

termen: permanent
Răspunde: directorii, diriginţii

- Organizarea şi desfăşurarea în bune condiţiuni a examenelor de diferenţă, 
afişarea rezultatelor şi operarea imediată în documentele şcolii

termen: 15. Oct.2011.
Răspunde: directorii, secretariatul

II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ÎN BUNE CONDIŢIUNI A 
PROCESULUI INSTRUCTIV- EDUCATIV
- Pregătirea deschiderii noului an şcolar

- Repartizarea orelor în cadrul fiecărei catedre pe baza normelor în vigoare
- Constituirea colectivelor de catedră
- Numirea şefilor de catedră

Termen: 09.sept.2011.
Răspund: directorii

- Constituirea colectivului de conducere a şcolii
Termen: 30.sept.2011.
Răspund: directorii

1

Grup Şcolar Economic, Administrativ „BERDE ÁRON”

520032 – Sf.Gheorghe,Str. Crângului Nr.30
      Telefon: 0267-318429 Secretariat / Direcţiune

0267-323016 Contabilitate

 

 



Program managerial Semestrul I. 2011/2012

- Organizarea activităţii de cunoaştere a programelor şi manualelor şcolare şi a 
mijloacelor de învăţământ

Termen: 09.sept.2011.
Răspund: directorii

- Repartizarea claselor în săli, stabilirea diriginţilor
Termen: 09.sept.2011.
Răspund: directorii

- Organizarea primei zi de şcoală: 
Răspund: directorii

- organizarea clasei, alegerea responsabililor
- prelucrarea noului Regulamentului şcolar şi elaborarea R.O.I. 

Termen: 29.oct.2011
Răspund: directorii, C.A., diriginţii

- efectuarea instructajului de protecţia muncii şi P.S.I. în şcoală
Termen: 30.sept.2011.
Răspund: diriginţii

- Întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale la obiectele de 
învăţământ şi semestrială la munca educativă

Termen: 5.oct.2011.
Răspund: directorii, şefii de catedră

- Buna funcţionare a departamentelor de secretariat, contabilitate şi 
administrativ prin realizarea lucrărilor la timp 

Termen: permanent
- implicarea şefilor de departamente în evaluarea subalternilor şi aplicarea 
unui management motivaţional în funcţie de rezultate –

Termen: permanent
Răspund: - Fehervari I., dir. adj.

Kovacs Hajnalka, contabilul şef
- Réti Zita Piroska, secretar şef
- Kovacs Bela, administrator

- Asigurarea sănătăţii în şcoală prin:
- controlul periodic al elevilor
- asigurarea şi monitorizarea sănăţii în şcoală– permanent

Răspund: - directorul şcolii
- asistentele medicale
- diriginţii
- personalul muncitor

- Realizarea unei comunicări rapide, eficiente şi pozitivă cu I.S.J. şi Primăria
Termen: - permanent
Răspund: - directorii şcolii

- secretara şef
- şefii de catedre, comisii

- Realizarea evaluării şi asigurarea calităţii conform metodologiei
Termen: - permanent

Răspund: Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
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- Organizarea serviciului pe şcoală
Termen: 20.sept.2011.
Răspunde: directorul adjunct

- Întocmirea orarului definitiv
Termen: 01.oct.2011.
Răspund: Gyonos E, Moraru K

- În cadrul fiecărei catedre se va pune accent deosebit pe întărirea aspectului 
practic al învăţământului, pe studierea noilor programe

- Urmărirea parcurgerii programelor şcolare, îmbunătăţirea conţinutului 
lecţiilor

- In cadrul activităţii catedrelor se vor dezbate lecţii şi capitole care ridică 
probleme în predare şi în însuşirea de către elevi

Termen: permanent
Răspunde: şefii de catedră

- Folosirea la maximum a duratei orelor de curs, lichidarea întârzierilor
Termen: permanent
Răspunde: directorii

- Urmărirea permanentă a stadiului însuşirii cunoştinţelor de către elevi
Termen: permanent
Răspunde: cadre didactice

- Stabilirea judicioasă a sistemului de muncă independentă ca obiectiv al 
fiecărei lecţii pentru  formarea la elevi a deprinderilor de autoinstruire, 
specificând sarcinile de lucru în funcţia de specificul pregătirii clasei

Termen: permanent
Răspund: cadre didactice, sefii de 
catedră, directorii

- Perfecţionarea continuă a procesului de învăţământ prin folosirea manualelor, 
utilizarea cabinetelor şi laboratoarelor, a tuturor mijloacelor de învăţământ

Termen: permanent
Răspund: cadre didactice, sefii de 
catedră, directorii

- Manifestarea unui interes sporit pt. perfecţionarea exprimării orale şi scrise a 
elevilor, pt. îmbogăţirea vocabularului

Termen: permanent
Răspund: cadre didactice

- Planificarea programului de pregătire suplimentară pentru concursurile 
şcolare

Termen: 15.oct.2011.
Răspund: sefii de catedră, directorii

- Stabilirea tematicii pt. examenul de competenta profesionala, aprobarea  şi 
afisarea ei

Termen: 01.noi.2011.
Răspund: catedra de specialitate
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- Organizarea în mod atractiv a timpului liber al elevilor
Termen: permanent
Răspund: diriginţii

- Organizarea "Saptamana Bobocilor", "Maturandus"
Termen: 5 oct.2011., 23.dec.2011.
Răspund: Comitetul elevilor, diriginţii 
claselor a XII:-a şi a XI.-a

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII METODICE ŞI ŞTIINŢIFICE A 
CADRELOR DIDACTICE

- Cunoaşterea temeinică a noilor reglementări din domeniul învăţământului, 
Termen: 15.oct.2011.
Răspund: sefii de catedră, directorii

- Fiecare cadru didactic va studia noutăţile în specialitatea şi de metode şi le va 
aplica creator în organizarea şi desfăşurarea lecţiilor.

Termen:permanent
Răspund:cadrele didactice

- Studierea sistematică a literaturii pedagogice şi a presei de învăţământ.
Termen:permanent
Răspund:cadrele didactice

- Notarea ritmică a elevilor.
Termen:permanent
Răspund:cadrele didactice Cons. de 

conducere
- Cadrele didactice vor urmării perfecţionarea metodelor, procedeelor şi a 

mijloacelorde predare. În acest sens se va ţine legătura cu liceele similare din 
ţară (Miercurea Ciuc, Braşov, Ploieşti) şi din alte ţări, pentru schimburi de 
experienţă, îndeosebi în domeniul obiectelor de specialitate şi practica 
productivă.

Termen:permanent
Răspund:şefii de catedre

IV. MUNCA CU PĂRINŢII
- Legătura cu familiile elevilor se va realiza prin şedinţe cu părinţii, orele de 

consultaţii cu părinţii, vizite la domiciliul elevilor, corespondenţa etc.
Termen:permanent
Răspund:diriginţii, directorii

- Alegerea comitetului de părinţi pe clase şi pe şcoală. Desemnarea 
preşedintelui Comitetului de părinţi pe şcoală

Termen:31 octombrie 2011 
Răspund:directorii, diriginţii, Szabó Sándor
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V. ASIGURAREA BAZEI MATERIALE NECESARE
- Păstrarea în bune condiţiuni şi întreţinerea mobilierului şcolar.

Termen:permanent
Răspund:directorii, diriginţii, 
administrator

- Asigurarea unui nivel ridicat al practicii productive al elevilor, pe bază de 
autogestiune şi autofinanţare a laboratorului de a.p. şi a atelierului de frizerie-
coafură

Termen:permanent 
Răspund:directorii, maiştrii, 
administrator

- Se va urmări permanent practica elevilor în unităţile economice, firme 
particulare şi de stat în vederea cunoaşterii lor şi încadrării în activitatea 
productivă. Maistrul de practică va controla (pe bază de grafic) unităţile 
unde elevii fac practică, se vor încheia convenţii de parteneriat cu 
conducerea agenţilor economici .

Termen:permanent
Răspund:directorii, maiştrii

VI) Managementul educaţional
A. Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor prin:
1) urmărirea frecvenţei şi analiza datelor statistice

Termen: - permanent
Răspund. - diriginţii

- profesorii
2) legătura permanentă cu părinţii şi discuţii cu părinţii elevilor

problemă
Termen: - permanent
Răspund: - diriginţii

- Consiliul de profesori ai clasei
3) funcţionarea consiliului de profesori ai clasei pentru o mai bună 

cunoaştere a elevilor, pentru consilierea lor şi a părinţilor, pentru evitarea 
eşecului şi abandonului şcolar

Termen: - permanent
Răspund: - diriginţii

B.  Îmbunătăţirea disciplinei prin:
1) buna funcţionare a serviciului pe şcoală

Termen: - permanent
Răspund: -Comisia serviciului pe şcoală

2) asigurarea pazei şi securităţii şcolii
Termen: - permanent
Răspund: - profesorii de serviciu, paznicii şcolii

C.  Prevenirea şi rezolvarea conflictelor prin:
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1) cunoaşterea elevilor şi profesorilor şcolii prin discuţii cu elevii, 
individual sau în grup, pentru cunoaşterea personalităţii lor, a aspiraţiilor, 
chestionare privind funcţionarea şcolii, adresate elevilor şi profesorilor

Termen: - permanent
Răspund: - diriginţii

- Consiliul de profesori ai clasei
- Comisia diriginţilor

2) rezolvarea conflictelor elev-elev, profesor-profesor, profesor-părinţi
Termen: - când este cazul
Răspund: - directorii 

- diriginţii
- Consiliul de administraţie
- Comisia diriginţilor

3) buna funcţionare a Comisiei diriginţilor prin implicarea în acţiunile 
educative ale şcolii, planificare, monitorizare

Termen. - permanent
Răspund: - Fehervari I., dir. adj.

- Resp. Comisia diriginţi
D. Dezvoltarea culturii organizaţionale prin dezvoltarea sentimentului 

de apartenenţa la cultura, tradiţia şi valorile acestei şcoli
1) activitatăţile  claselor (excursii, serbări, etc.)

Termen: - permanent
Răspund: - diriginţii

- comitetul clasei
2) sărbătorirea unor zile festive- sărbătorile de iarnă

Termen: - ocazional
Răspund: - directorii 

- Coordonator educaţional
- consiliul elevilor

3) Organizarea comemorarii lui Berde Aron
Termen: - noiembrie 2011
Răspund: - directorii 

- şefii de catedră
- Consiliul de Administraţie
- Consiliul Reprezentativ al Părinţilor

Sf. Gheorghe, 28.09.2011

Director,
 prof. Gazdag Ildikó
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