Nr. înreg. 1612/1/ 22.09.2017

Avizat director,
PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI PENTRU CURRICULUM
ANUL ŞCOLAR 2017-2018

Componenţa comisie pentru Curriculum, aprobată în C.A. din 07.09.2017, este constituită prin decizia nr. 50/ 07.09.2017 şi este alcătuită din:

Comisia pentu curriculum

NR.
CRT.
1.

Director prof. Ghinga Olga Iulia
Prof. Stanciu Mihaela

Președinte
Membru

Prof. Cotăescu Claudia
Prof. Țolea Florina
Prof. Dobândă Monica

Membru
Membru
Membru

Resurse umane,
DENUMIREA ACTIVITĂŢII

materiale şi

Indicatori de
TERMEN

performanţă

Proceduri de
RESPONSABILI

monitorizare

Cadre didactice

Hotărârile CP şi CA

financiare
Stabilirea responsabililor de catedră şi a

Cadrele didactice

02- 11.09.2017

catedrelor

Director
Responsabil comisie
pentru curriculum

2.

Aplicarea curriculumului naţional şi a
ofertei educaţionale proprii

Planuri cadru
Programe şcolare

Septembrie 2017

Respectarea în proporţie de

Comisia pentru

Raport al comisiei

100% a curriculum-ului

curriculum

pentru curriculum

naţional pe parcursul

Resurse umane,

NR.

DENUMIREA ACTIVITĂŢII

CRT.

materiale şi

Indicatori de
TERMEN

performanţă

Proceduri de
RESPONSABILI

monitorizare

Comisiile metodice

Rapoarte

financiare
întregului an şcolar.

3.

Elaborarea

documentelor

şcolare:

Planuri cadru

planificări

calendaristice,

planuri

Programe şcolare

comisiilor metodice în

Planuri manageriale

procent de 100% pe

manageriale

pentru

comisii,

arii

Semestrial/ anual

curriculare stabilite la nivel de şcoală

Realizarea portofoliilor

semestriale/ anuale

parcursul întregului an
şcolar.

4.

Asigurarea manualelor şi realizarea bazei
de

date

cuprinzând

manualele

şi

Manualele din dotarea

Octombrie 2017

bibliotecii şcolare

auxiliarele utilizate.

Asigurarea manualelor în

Şefii ariilor curriculare

Gradul de utilizare

proporţie de 100% pe

Bibliotecar

al manualelor în

parcursul anului şcolar.

Comisia pentru

cadrul lecţiilor

curriculum
5.

Evaluarea

şi

aplicarea

testelor

de

Teste iniţiale

diagnoză şi stabilirea de măsuri pentru
recuperarea

lacunelor

elevilor

Septembrie-

Aplicarea testelor iniţiale

Toate cadrele didactice

Situaţii statistice la

octombrie 2017

şi stabilirea unui plan de

Şefii ariilor curriculare

nivelul comisiilor

cu

probleme.

măsuri la toate

metodice

disciplinele, la toate

Planuri de măsuri la

clasele, până la jumătatea

nivelul comisiilor

lunii octombrie
6.

Avizarea la nivelul şcolii a CDL-urilor

Programele şi tematica

care sunt cuprinse în Oferta educaţională

CDL-urilor

pentru anul şcolar 2017- 2018.

11.10.2017

Elaborarea tematicii şi a

Director

Rapoarte

programelor CDL-urilor în

Responsabil comisie

semestriale

procent de 100% până la

Comisia pentru

NR.
CRT.

7.

Resurse umane,
DENUMIREA ACTIVITĂŢII

materiale şi

Indicatori de
TERMEN

performanţă

RESPONSABILI

monitorizare

începutul lunii octombrie

curriculum

Avizarea programelor

Cadrele didactice

Programele avizate

Bază de date cuprinzând

Comisia pentru

Raportul scris în

CDL-urile realizată 100%

curriculum

format letric şi

financiare
Obţinerea

avizului

inspectorilor

de

specialitate de la ISJ Arad pentru

Programele şi tematica

Octombrie 2017

CDL-urilor

CDL-urilor în procent de

opţionalele propuse pentru anul şcolar

100% de către ISJ pe

2017- 2018
8.

Proceduri de

parcursul lunii octombrie

Realizarea unei baze de date privind

Programele şi tematica

CDL-urile propuse pentru anul şcolar

CDL-urilor

Octombrie 2017

2017- 2018.

până la sfârşitul lunii

electronic

octombrie
9.

Monitorizarea parcurgerii ritmice şi de
calitate a conţinuturilor.

Planificări

Semestrial/ anual

calendaristice

Planificări calendaristice

Şefii comisiilor metodice

întocmite de către toate

Raportul
responsabililor de

cadrele didactice, la toate

comisii: semestrial,

disciplinele, în

anual

conformitate cu
programele şcolare în
vigoare.
10.

Monitorizarea

progresului

şcolar:

asistenţe la ore, evaluarea formativă a
elevilor.

fişe de lucru
teste, itemi, protofolii

Permanent

Aplicarea notării ritmice în

Toate cadrele didactice

Fişe de asistenţă la

proporţie de 95% pe

Şefii comisiilor metodice

ore

parcursul anului şcolar

Fişe de evaluare

NR.
CRT.
11.

Resurse umane,
DENUMIREA ACTIVITĂŢII

materiale şi

Indicatori de

Proceduri de

TERMEN

performanţă

RESPONSABILI

monitorizare

Semestrial

Aplicarea tezelor la toate

Cadrele didcatice care

Fişe de evaluare

semestre

disciplinele prevăzute în

predau discipline la care

semestrială

Lucrări de evaluare

metodologie, tuturor

se susţin teze

semestrială

elevilor, semestrial,

financiare
Fixarea tezelor, aplicarea şi corectarea
acestora.

Graficul tezelor/

respectând graficul stabilit.
12.

Monitorizarea procesului de utilizare a

Plan de lecţie

tehnologiei informatice în lecţii la toate

Aparatură IT

unei lecţii/ disciplină/

ore

Soft-uri educaţionale

semestru utilizând soft-uri

Plan de lecţie

disciplinele.

Semestrial

Organizarea de lecţii demonstrative.
13.

Promovarea sistematică a unor metode şi
tehnici moderne de studiu interactive.

Desfăşurarea a cel puţin

Şefii comisiilor metodice

Fişe de asitenţă la

educaţionale
Fişe de lucru

Permanent

Desfăşurarea orelor în

Şefii comisiilor metodice

Fişe de asistenţe la

Fişe de laborator

proporţie de minim 90%,

ore

Materiale, ustensile,

utilizând metode moderne

Portofoliile elevilor

prezentări ppt, filme

de învăţare

etc.
14.

Selectarea elevilor dotaţi, în vederea

Programe concursuri şi

Pe tot parcursul

participării acestora la concursuri şi

olimpiade şcolare

anului şcolar

olimpiade
actului

şcolare

educaţional

şi
din

monitorizarea
perspectiva

progresului şcolar, individual şi a reuşitei

Grafic concursuri şi
olimpiade şcolare
Grafic pentru

Creşterea cu cel puţin 5% a

Şefii comisiilor metodice

Raportul comisiei

gradului de implicare a

Comisia pentru examene

de organizare a

şi concursuri şcolare

concursurilor

CEAC

şcolare

elevilor şcolii în
participarea la concursuri
şi olimpiade şcolare şi

Rezultatele elevilor

Resurse umane,

NR.

DENUMIREA ACTIVITĂŢII

CRT.

materiale şi

Indicatori de
TERMEN

performanţă

Proceduri de
RESPONSABILI

monitorizare

financiare
şcolare la concursurile şi examenele
naţionale (bacalaureat, competenţe).

consultaţii stabilit la

respectarea în proporţie de

Prezenţa elevilor la

nivelul şcolii

cel puţin 90% a graficului

consultaţii

de consultaţii.
15.

Propuneri din partea comisiilor metodice

Procese verbale ale

privind Oferta educaţională pentru anul

şedinţelor comisiilor

Noiembrie 2017

Implicarea 100% a

Comisiile metodice

Procese verbale

Creşterea gradului de

Director

Chestionare

CA,

implicare a elevilor şi

Comisia pentru

Procese verbale

propunerilor comisiilor metodice şi ale

chestionare aplicate

părinţilor în stabilirea

curriculum

CA, CP

nevoilor de formare ale elevilor.

elevilor şi părinţilor

ofertei educaţionale cu cel

Creşterea gradului de

Comisia pentru

Chestionare

cadrelor didactice în

şcolar 2018- 2019

stabilirea ofertei
educaţionale conform
graficului

16.

Stabilirea Ofertei educaţionale pentru
anul

şcolar

2018-

2019

pe

baza

Procese verbale ale CP,

Decembrie 2017

puţin 30% conform
graficului.
17.

Exprimarea

şi

chestionare aplicate

părinţilor acestora în ceea ce priveşte

elevilor şi părinţilor

implicare a elevilor şi

curriculum

Procese verbale ale

Oferta educaţională pentru anul şcolar

şedinţe CŞE

părinţilor în stabilirea

Diriginţi

şedinţelor CŞE şi

lectorate- şedinţe cu

ofertei educaţionale cu cel

ale lectoratelor cu

părinţii

puţin 30% conform

părinţii

2018- 2019.

opţiunilor

elevilor

Noiembrie 2017

NR.
CRT.

Resurse umane,
DENUMIREA ACTIVITĂŢII

materiale şi

Indicatori de
TERMEN

performanţă

Proceduri de
RESPONSABILI

monitorizare

Elaborarea unui raport

Comisia pentru

Rapoarte sintetice

sintetic al analizei opţiunii

curriculum

ale analizei opţiunii

financiare
graficului

18.

Analizarea opţiunilor elevilor.

Rapoarte de analiză a

Decembrie 2017

chestionarelor

elevilor, conform

elevilor

graficului
19.

Definitivarea ofertei educaţionale pentru

Proiectul de şcolarizare

Decembrie 2017-

Întocmirea proiectului de

Director

Proiectul de

anul şcolar 2018-2019.

pentru anul 2018- 2019

Ianuarie 2018

şcolarizare pentru anul

Comisia pentru

şcolarizare pentru

2017- 2018 conform

curriculum

anul şcolar 2018-

hotărârii CP, aprobate în

2019

CA, respectând graficul.
20.

Popularizarea ofertei educaţionale

a

Pliante

Martie- Mai 2018

Creşterea gradului de

Director

Pliante

şcolii pentru anul şcolar 2018-2019 în

Revista şcolii

implicare a cadrelor

Comisia pentru

Revista şcolii

rândul cadrelor didactice, al elevilor şi

Roll-up de prezentare a

didactice, elevilor şi

curriculum

Roll-up prezentare

ofertei educaţionale

părinţilor cu cel puţin 30%,

Cadre didactice

Procese verbale ale

Vizite în şcoli

în acţiunile de promovare

vizitelor în şcolile

gimnaziale

ale ofertei educaţionale, pe

gimnaziale, de la

Ziua porţilor deschise,

parcursul semestrului al

Ziua porţilor

Târgul educaţiei

doilea.

deschise, Târgul

părinţilor,
educative .

al comunităţii locale şi

educaţiei

NR.
CRT.

Resurse umane,
DENUMIREA ACTIVITĂŢII

materiale şi

Indicatori de
TERMEN

performanţă

Proceduri de
RESPONSABILI

monitorizare

financiare
Broşura cuprinzând
oferta educaţională
la nivel judeţean

21.

Întocmirea Raportului anual al Comisiei

Rapoarte ale

pentru Curriculum pentru anul şcolar

activităţilor

2017-2018

Iunie 2018

Realizarea la termen a

Responsabil comisie

Raportul anual al

raportului anual al comisiei

Comisia pentru

comisiei

pentru curriculum

Curriculum

Responsabil Comisia pentru Curriculum,
Director, prof. Ghinga Olga- Iulia

