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                    ȚINTA  STRATEGICĂ 1                    

                                                                          Promovarea şi creşterea imaginii şcolii în comunitate   

  
Nr. 
crt. 

Obiective Resurse Responsabilități Termen Indicatori de performanță 

1. Elaborarea   planurilor 

concrete de prezentare a 

imaginii scolii 

Cadre didactice 

 Informatician 

Resurse financiare 

Elevi 

Director 

Consilier 

educativ 

Octombrie 

2019 

Identificarea    celor  mai  bune 

modalități   de   promovare   a 

imaginii şcolii 

2. Identificarea  mediilor 

de distribuire 

informațiilor 

Cadre didactice 

Consiliul 

reprezentativ al 

parinților 

Director 

CEAC 

Consilier 

educativ 

Octombrie 

2019 

Găsirea   a   cel   puțin 3  medii 

  eficiente de    distribuire  a 

informațiilor 

3. Realizarea elementelor  

de marketing educațional 

Cadre didactice 

Elevi 

Resurse financiare 

Director 

CA 

CEAC 

Consilier 

educativ 

 

An şcolar 

2019/2020 

  Tipărirea a 300 pliante 

Informative, a 300 de  calendare mici  

şi 20 de perete 

Actualizarea permanentă a site- 

ului şcolii 

4. Deschiderea liniei de 

ȋnvățământ primar şi 

gimnazial, precum şi a 

unei  clase de nivel liceal 

cu profil Ştiințe ale 

naturii- intensiv limba 

engleza 

Consiliul  Profesoral 

Consiliul de 

Administrație 

Director 

ISJ Cluj 

ARACIP 

Resurse financiare 

Consiliu 

Profesoral 

Consiliul de 

Administrație 

Director 

 

An  şcolar 

2019/2020 

  Creşterea numărului de clase ȋn anul 

şcolar 2020-2021 ( clasa I, clasa a V-a , 

doua clase a IX-a ) 

 

 



 

 

 

ȚINTA  STRATEGICĂ   2 
 

Promovarea unui învăţământ modern, inovativ, competitiv, care să răspundă nevoilor de formare ale elevilor 
 

 
Nr. 
crt. 

Obiective Resurse Responsabilități Termen Indicatori de performanță 

1. Identificarea   cererii 

şi nevoilor de educație 

ale elevilor 

Părinți, profesori, elevi 

chestionare   adresate 

elevilor şi părinților 

Diriginți 

coordonați de 

CEAC 

Ianuarie  2020 Alcătuirea unui centralizator 

al opțiunilor 

2. Multiplicarea si 

diversificarea ofertei 

CDS, concepută ca 

suită de discipline noi 

şi proiectarea lor prin 

cooperarea unor 

grupuri mixte 

Cadre didactice 

Baza materiala 

Cursuri de 

perfecționare    oferite 

de CCD, ONG 

Elevi si parinți 

Comunitate 

Director 

Comisii metodice 

Comisia pentru 

Curriculum  

Profesori, 

 

 

Februarie - 

martie 2020 

Oferta  pentru  fiecare 

clasă să conțină cel putin 2 

oferte de discipline opționale 

4. Achiziționarea  a  cel 

puțin 300 de volume 

de    carte    pentru 

biblioteca  şcolară 

Buget  alocat  Bibliotecar 

Cadre didactice 

Contabil 

Octombrie 2019 

- august 2020 

Achiziționarea   de   cărți 

pentru a veni ȋn sprijinul 

elevilor 

5. Îmbunătăţirea 

permanenta a 

rezultatelor   şcolare 

ale elevilor şi susţinerea 

  performanţelor elevilor    

  cu aptitudini, ȋn mod   

  special la disciplinele  

  de profil 

Pregatire cu elevii 

capabili de performanță 

 Cadre didactice 

 elevi 

An şcolar 

2019/2020 

Creşterea  numarului  de 

copii participant la olimpiade    

şi  concursuri şcolare. 

Rezultate  la olimpiade , 

concursuri şcolare si examenul 

de bacalaureat 



 
 
 

 
 

6. Prevenirea 

absenteismului  

 

 

 

 

 

 

 

Grupuri  țintă  

40 elevi 

2 parinti 

9 cadre didactice 

Chestionare 

 

 

Profesorii diriginti si 

celelalte cadre 

didactice 

Consilierul educativ 

Asociația părinților 

Decembrie 2019 

- mai 2020 

Diminuarea absenteismului cu 

5%. 

7. Imbunătăţirea 

continuă   a   calităţii, 

bazată pe rezultatele 

evaluării instituţionale 

sistematice 

Comisie CEAC 

Instrumente de 

evaluare 

CEAC Februarie - 

septembrie 

2020 

Majoritatea standardelor de 

Acreditare  indeplinite  cu 

calificativ ”bine ”  si “foarte 

bine”. 

Identificarea   măsurilor   de 

ȋmbunatățire pentru creşterea 

calității . 

Urmărirea    realizării    unei 

evaluări  obiective  şi 

transparente 



  

                    ȚINTA  STRATEGICĂ  3 
 

                             Motivarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării profesionale şi modernizării procesului 
 

 de predare-învăţare-evaluare 
 

Nr. 
crt. 

Obiective Resurse Responsabilități Termen Indicatori de performanță 

1. Optimizarea   bazei 

materiale    pentru 

asigurarea unui 

proces de ȋnvățatre cât 

mai eficient 

Fonduri europene 

nerambursabile 

 

 

Fonduri Consiliu Local 

Consiliul  local; 

Director; 

 

Consiliul de 

administrație 

31 august 

2020 

 

 

Decembrie 

2019 

Ȋmbunătațirea bazei materiale a 

şcolii – softuri educaționale, mulaje, 

aparate pentru laboaratoare, 

manechine pentru sălile de 

demonstrație 

Organizarea  CDI-ului 

2. Asigurarea  de 

resurse bugetare 

sau extrabugetare 

pentru finanțarea 

participării la cursurile 

de formare a cadrelor 

didactice 

 

Financiare: 

Bugetare si 

extrabugetare 

Umane:  elevi, 

Cadre didactice 

Contabil 

Consiliul de 

administrație 

Director 

CEAC 

Comisia de formare  

continuă 

An şcolar 

2019/2020 

Participarea la cursurile de formare 

finanțate de şcoala a tuturor 

cadrelor didactice care nu 

ȋnsumeaza 90 de credite 

transfersbile pe ultimii 5 ani, 

precum şi altor celor care nu se 

ȋncadrează ȋn categoria enumerată 

mai sus 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
TINTA  STRATEGICA  4 
 
Amenajarea unei baze materiale care să răspundă exigenţelor cadrelor didactice şi elevilor pentru îndeplinirea 
                                                      unui act educativ la nivelul standardelor europene 
 
Nr. 
crt. 

Obiective Resurse Responsabilități Termen Indicatori de performanță 

1. Modernizarea bazei 

materiale – 

achizitionarea de softuri 

educationale, mobilier, 

multifunctionle, atlase, 

consumabile  

Buget Consiliu Local Toate cadrele 

didactice 

Consiliul de 

administrație 

Contabil 

An scolar 2019-

2020 

Fiecare sală de clasă să fie dotată 

cu material specific disciplinei 

predate 

2. Incheierea 

parteneriatelor cu 

instituții din oras care să 

ofere prin sponsorizare 

diverse obiecte şi 

materiale didactice 

necesare in procesul de 

predare-ȋnvățare ( 

Politehnica –diverse 

aparate pentru 

laboratorul de fizică) 

 

Cadre didactice 

  CEAC 

  Reprezentanți ai     

 diverselor instituții din   

 localitate  

 Consiliul de 

   administrație 

  Cadre didactice 

An scolar 2019-

2020 

 Realizarea de proiecte şi 

parteneriate  la care să participe 

elevii liceului    

 

3. Amenajarea unui cabinet 

CEAC 

Buget Consiliul Local Consiliul de 

  administratie. 

Director 

CEAC 

Contabil 

An scolar 

2019/2020 

Amenajarea  unei sali din cele 

disponibile  

 



 

TINTA  STRATEGICA  5 

                       Afirmarea şcolii pe plan european prin realizarea de parteneriate şcolare cu instituţii de învăţământ din spaţiul 

                                                                                  comunitar european 
 

Nr. 

crt. 

Obiective Resurse Responsabilități Termen Indicatori de performanță 

1. Promovarea 

elementelor de 

identitate  şi  cultură 

specifice  scolii  si  a 

produselor   realizate 

de elevi atât pe plan 

local, cât şi european 

Holul scolii, Panouri, 

Targuri scolare, 

concursuri 

 

Toate cadrele 

didactice; 

An scolar 

2019/2020 

Expozitii de Ziua educației, Ziua 

Națională a României, Crăciun, 

24 Ianuarie, Târgul mărțişorului, 

Paşti, Ziua Eroilor, Zilele şcolii, 

Ziua ȋnvățătorului 

2. Identificarea unor 

instituții de ȋnvățământ 

din spațiul european cu 

profil asemănător şi 

ȋncheierea unor 

parteneriate şcolare  

 

Cadre didactice 

 

 

CEAC 

Consiliul de 

 Administrație 

 Toate cadrele 

 didactice 

An scolar 

2019/20120 

Realizarea de proiecte şi 

parteneriate care să   transforme   

şcoala   ȋntr-un actant important  

al  comunității 

 
 

 



 
 

 TINTA  STRATEGICA 6  

Consolidarea parteneriatului şcoala—familie 
 

Nr. 
crt. 

Obiective Resurse Responsabilități Termen Indicatori de performanță 

1. Promovarea 

elementelor de 

identitate  şi  cultură 

specifice  scolii  in 

rândul părinților  

 

Holul şcolii, Panouri, 

Târguri scolare, 

concursuri, activități 

cultural-educative, 

excursii 

 

 

Toate cadrele 

Didactice 

Consilierul educativ 

An şcolar 

2019/2020 

Expozitii de Ziua educației, Ziua 

Națională a României, Crăciun, 

24 Ianuarie, Târgul mărțişorului, 

Paşti, Ziua Eroilor, Zilele şcolii, 

Ziua ȋnvățătorului  

2. Identificarea nevoilor 

beneficiarilor direcți şi 

indirecți ai procesului de 

ȋnvățare şi stabilirea 

acestora ca nevoi 

prioritare  

 

Cadre didactice 

 

Director 

CEAC 

Asociația părinților  

 Consiliul de 

 Administrație 

 Consilier educativ 

 Psihologul şcolii 

 Profesorii diriginți 

An şcolar 

2019/20120 

Organizarea lectoratelor cu părinții 

Ore de dirigenție ȋn care să fie 

invitați părinții 

 Organizarea Săptămânii  Porților 

deschise şi paticiparea directă a 

părinților la activitățile din orarul 

elevilor 

  Organizarea ȋntâlnirii ȋntre cadrele     

 didactice ale şcolii şi părinți 

   

  

 
 

  
 
  


