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Nr. Înreg. 1373/ 04.09.2017           Aprobat în C.A. din 07.09.2017 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ- 2017- 2018 

 

Ţ.S. I: Asigurarea unui învăţământ de calitate şi creşterea calităţii actului educaţional 

O.S.1: Creşterea promovabilităţii la clasă şi la examenele naţionale- bacalaureat: 

1. Implementarea proiectului R.O.S.E. în vederea creşterii promovabilităţii elevilor la clasă cu 3% până la finalul anului şcolar 2017- 2018 şi a 

promovabilităţii la examenele naţionale (bacalaureat), sesiunea iunie- iulie 2018, cu 1%. 

2. Creşterea numărului de elevi participanţi la orele de pregătire pentru examenele naţionale cu 4 % pe  parcursul anului şcolar 2017- 2018, prin 

derularea programului prevăzut în cadrul proiectului R.O.S.E. 

O.S.2: Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la învăţătură: la clasă şi la olimpiade şi concursuri: 

1. Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură, materializate prin creşterea mediei generale cu 2 % la finalul anului şcolar 2017- 2018. 

2. Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare cu 2 % şi creşterea numărului de elevi participanţi la olimpiade şi concursuri 

şcolare cu 2 % pe parcursul anului şcolar 2017- 2018. 

3. Creşterea numărului de asistenţe la ore, ale echipei manageriale, cu minim 5 asistenţe până la finalul anului şcolar 2017- 2018. 

4. Creşterea numărului de inter- asistenţe cu minim 8 asistenţe până la finalul anului şcolar 2017- 2018. 

O.S.3: Reducerea absenteismului în rândul elevilor: 

1. Reducerea absenteismului în rândul elevilor cu 1 % până la sfârşitul anului şcolar 2017- 2018. 

O.S.4: Creşterea numărului de elevi implicaţi în proiectele şi activităţile extracurriculareale şcolii: 

1. Creşterea numărului de elevi implicaţi în proiectele şi activităţile extracurriculare ale şcolii cu minim 30 de elevi pe parcursul anului şcolar 2017- 

2018 prin realizarea a cel puţin: 

-5 activităţi pentru însuşirea şi respectarea normelor de igienă personală şi de grup;  
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-2 activităţi de prevenţie împotriva consumului de  droguri; 

-2 activităţi cu tematica “Beneficiile alimentaţiei sănătoase şi echilibrate asupra organismului”; 

-6 acţiuni de protejare a mediului şi conştientizarea importanţei calităţii mediului ca premisă a unei vieţi sănătoase; 

-10 activităţi şi acţiuni de voluntariat; 

-5 activităţi specifice promovării culturii naţionale în contextul culturii universale; 

-6 activităţi cultural- artistice; 

-7 activităţi pentru promovarea sportului ca model de toleranţă şi fair –play; 

-2 activităţi de formare şi educare în spirit civic, respectând normele europene în vigoare; 

-5 activităţi de prevenţie şi combatere a violenţei în şcoală şi comunitate; 

- câte 2 activităţi de educaţie rutieră, de exerciţiu de simulare a evacuării în caz de incendiu şi de simulare a comportamentului elevilor şi personalului în 

caz de cutremur;  

-iniţierea, organizarea şi coordonarea unui simpozion internaţional. 

O.S.5: Centrarea demersului didactic pe dezvoltarea de competenţe şi valorificarea acestora prin învăţarea interdisciplinară: 

1. 100% din cadrele didactice vor proiecta activitatea didactică în manieră curriculară, vizând atingerea competenţelor, diferenţiat în funcţie de nivelul 

elevilor, promovând interdisciplinaritatea, pe parcursul anului 2017- 2018. 

2. 75%  din programele pentru CDL-uri să fie în concordanţă cu cerinţele agenţilor economici pentru anul şcolar 2017- 2018. 

3. 100% din cadrele didactice vor realiza evaluarea centrată pe competenţe pe întreg parcursul anului şcolar 2017- 2018. 

4. Fiecare cadru didactic participant la proiectul depus de C.T.I.A. cu titlul “Lecții atractive, elevi mai buni!”, aprobat în urma concursului de selecție 

organizat de A.N.P.C.D.E.F.P (Agenția   Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale) în cadrul Apelului 

general și național pentru proiecte în anul școlar 2017, finanțat din fondurile aferente Programului Erasmus +, Acțiunea cheie 1- proiecte de mobilitate, 
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domeniul Educație școlară, proiect nr. 2017-1-RO01-KA101-036297, va realiza minim 30% lecţii la clasă utilizând soft-uri educaţionale, platforme 

electronice și integrând competențele TIC/ semestru. 

5. 100% din absolvenţi vor promova examenele de obţinere a certificatului de competenţe profesionale la finalul anului şcolar 2017- 2018. 

O.S.6: Creşterea gradului de implicare al agenţilor economici şi a comunităţii în creşterea calităţii actului educaţional: 

1. Încheierea a cel puţin 2 noi contracte de parteneriat pentru profilul resurse naturale şi protecţia mediului,  pe parcursul anului şcolar 2017- 2018. 

2. Creşterea gradului de implicare al părinţilor în activităţile şcolii cu 4 % pe parcursul anului şcolar. 

 

Ţ.S.II: Dezvoltarea resurselor umane 

O.S.1: Facilitarea accesului cadrelor didactice la stagii de formare continuă prin programe UE: 

1. Creşterea numărului de proiecte cu finanţare europeană, Erasmus+ cu 1 proiect până la finalul anului şcolar 2017- 2018; 

2. Implementarea proiectului depus de C.T.I.A. cu titlul “Lecții atractive, elevi mai buni!”, aprobat în urma concursului de selecție organizat de 

A.N.P.C.D.E.F.P (Agenția   Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale) în cadrul Apelului general și 

național pentru proiecte în anul școlar 2017, finanțat din fondurile aferente Programului Erasmus +, Acțiunea cheie 1- proiecte de mobilitate, domeniul 

Educație școlară, proiect nr. 2017-1-RO01-KA101-036297. 

O.S.2: Facilitarea accesului cadrelor didactice la programe de formare acreditate: 

1. Creşterea gradului de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice şi didactic- auxiliar cu 40 % până la finalul anului şcolar 2017- 2018. 

O.S.3: Asigurarea condiţiilor optime pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi a personalului didactic 

auxiliar, precum şi nedidactic: 

1. Creşterea numărului de cadre didactice- metodişti cu minim1 cadru didactic şi membrii CNEME cu 2 cadre didactice, în anul şcolar 2017- 2018; 

2. Promovarea în procent de 100% a cadrelor didactice înscrise la examenele de definitivat sau obţinere a gradelor didactice; 
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3. Fiecare arie curriculară elaborează un plan managerial propriu în acord cu PAS şi planul managerial al şcolii în luna septembrie; 

4. Organizarea semestrială a cursurilor de tip cascadă, la nivelul instituţiei, la care să participe cel puţin 90% din cadrele didactice; 

5. 18 cadre didactice formate / specializate și certificate în tematica TIC în curriculumul școlar prin participarea la proiectul cu titlul “Lecții atractive, 

elevi mai buni!”, din cadrul Programului Erasmus +, Acțiunea cheie 1- proiecte de mobilitate, domeniul Educație școlară, proiect nr. 2017-1-RO01-

KA101-036297; 

6. 18 cadre didactice mentorate cu privire la modalitățile de integrare TIC la orele de curs, de către cele 18 cadre didactice participante la proiectul nr. 

2017-1-RO01-KA101-036297.  

 

Ţ.S. III: Reabilitarea clădirii şcolii şi dezvoltarea bazei materiale 

 

O.S.1: Alocarea de fonduri, de către Primărie, cu prioritate, pentru reparaţii de urgenţă: 

1. Restaurarea exteriorului clădirii şcolii în proporţie de 50% pe parcursul anului şcolar 2017- 2018; 

2. Repararea și recondiționarea pavajului de pe coridoarele școlii, în proporţie de 100% până la finalul anului şcolar 2017- 2018;  

3. Recondiționarea și spălarea tuturor caloriferelor din școală până la finalul lunii noiembrie 2017. 

O.S.2: Modernizarea bazei materiale a şcolii: 

1. Dotarea tuturor cabinetelor cu calculatoare racordate la reţeaua de internet până la finalul anului şcolar 2017- 2018; 

2. Achiziţionarea de soft educaţional pentru toate disciplinele până la finalul anului şcolar 2017- 2018; 

3. Dotarea în totalitate a atelierului de industrie alimentară până la finalul lunii decembrie; 

4. Renovarea a cel puţin două săli de clasă/ laboratoare pe parcursul anului şcolar 2017- 2018. 

5. Dotarea a cel puțin două laboratoare cu videoproiector. 
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O.S.3: Atragerea de fonduri extrabugetare spre şcoală: 

1. Creşterea numărului de proiecte cu finanţare externă cu 1 proiect până la finalul anului şcolar 2017- 2018; 

2. Contractarea licitaţiilor în procent de 100% pe platforma SEAP, pe parcursul anului şcolar 2017- 2018. 

Ţ.S. IV: Promovarea imaginii şcolii şi a ofertei educaţionale 

O.S.1: Promovarea imaginii şcolii: 

1. Creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice în scrierea, coordonarea, organizarea şi participarea la proiectele şcolii şi promovarea imaginii 

şcolii cu 25% până la finalul anului şcolar 2017- 2018; 

2. Actualizarea săptămânală a site-ului şcolii; 

3. Editarea unui număr a revistei şcolii pe parcursul semestrului II; 

4. Creşterea gradului de implicare al elevilor în promovarea imaginii şcolii  cu 20 % pe parcursul anului şcolar 2017- 2018, prin participarea la proiecte, 

acţiuni de voluntariat, simpozioane, festivaluri etc.; 

5. Scrierea şi derularea a cel puţin unui proiect Erasmus+ până la sfârşitul anului şcolar; 

6. Promovarea imaginii şcolii prin apariţia în cel puţin 2 emisiuni TV dedicate şcolii până la finalul anului şcolar 2017- 2018. 

O.S.2: Promovarea ofertei educaţionale: 

1. Corelarea ofertei educaţionale cu nevoile de calificare identificate, în scopul unei inserţii rapide şi sigure pe piaţa muncii, pentru cel puţin 80% din 

absolvenţi. 

2. Popularizarea ofertei educaţionale prin deplasarea în cel puţin 10 şcoli gimnaziale din municipiu şi 20 din judeţ, participarea la Târgul educaţiei, 

organizarea Zilei porţilor deschise în perioada martie- mai 2018. 

3. Publicarea ofertei de şcolarizare pe site-ul şcolii, pe pagina de facebook a colegiului şi în revista şcolii până la sfârşitul lunii aprilie. 

Director, prof. Ghinga Olga- Iulia 


