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RAPORTUL DIRECTORULUI ASUPRA ACTIVITĂŢII MANAGERIALE
DESFĂŞURATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017

I. Proiectarea strategiei de coordonare şi direcţiilor de dezvoltare a unităţii
de învăţământ
În anul şcolar 2016-2017, în calitate de director al Şcolii Gimnaziale “Cireşarii”, am
elaborat la timp toate documentele referitoare la curriculumul şcolii, necesare desfăşurării
activităţii atât la clasă cât şi extracurricular şi extraşcolar.
Elevii au beneficiat la timp de manuale, materiale didactice, aparatură audio-video şi
de fondul de carte al C.D.I-ului din şcoală. Şcoala este dotată cu aparatură modernă, există
video-proiectoare şi computere în fiecare sală de clasă, există cabinet multi-media în cadrul
C.D.I., dotat cu tabla interactivă, TV, ecran de proiecţie, calculatoare, DVD Recorder,
reportofon, aparat de filmat şi aparat de fotografiat. Există întreaga aparatură necesară pentru
desfăşurarea de activităţi extracurriculare, concursuri şcolare, cursuri pentru elevi şi adulţi.
Toate activităţile extraşcolare au decurs conform planificării întocmite la început de an şcolar,
şi au fost consemnate în Condică, monitorizându-se desfăşurarea lor.
Orarul şcolii a fost întocmit respectând curba de efort săptămânal şi zilnic. Oferta
educaţionala a şcolii a fost elaborată tinând cont de sugestiile Consiliului Reprezentativ al
Părinţilor, de necesităţile locale şi regionale şi de tendinţele economice din zilele noastre.
Astfel, elevii au participat la opţionale cum ar fi: Economia şi succesul, Banii şi bugetul,
Oraşul meu, Resursele, acestea fiind opţionale elaborate de Junior Achievement Romania, cu
care am dezvoltat o colaborare foarte bună. De asemenea, prin activităţile extraşcolare
desfăşurate, atât după orele de curs, cât şi în săptămâna „Şcoala Altfel” şi în timpul
vacanţelor, am încercat să atragem şi elevii care au tendinţa de a nu frecventa şcoala,
implicându-i în acest gen de activităţi şi atrăgându-i spre şcoală.
Şcoala Cireşarii a fost şi în acest an şcolar Centru de examen pentru Evaluarea
Naţională. De asemenea, a fost Centru de comunicare pentru Evaluarea Naţionala. În cadrul
Evaluării Naţionale, examenul s-a desfăşurat fără incidente, în conformitate cu legislaţia în
domeniu. Faptul că, în ultimii patru ani şcolari, cel puţin 30% din numărul de elevi care se
înscriu la Şcoala Cireşarii, provin din alte zone ale oraşului decât cea arondată şcolii, sau de la
ţară, iar în acest an şcolar, la clasa pregătitoare procentul ete de 50% elevi din alte zone, spune
ceva despre calitatea educaţiei primite în şcoala noastră şi despre renumele pe care şi l-a
făurit.
Am ţinut o legatură strânsă cu I.S.J Sibiu şi cu autorităţile locale şi am întocmit la timp
rapoartele şi situaţiile cerute de aceste instituţii. Am participat la toate şedintele organizate de
aceste institutii pentru directorii de şcoli.
Am colaborat bine cu cadrele didactie din şcoală, oferind consultanţă în probleme de
curriculum şi am îndrumat cadrele didactice aflate la început de carieră. Întotdeauna am
militat pentru o atmosferă destinsă şi paşnică la locul de muncă, încercând să atenuez cat mai
repede unele conflicte care au aparut între colegi. Şcoala Cireşarii este cunoscută în oraş, cel
puţin, ca o şcoală a prieteniei între colegi. In activitatile de recreere si team-building am inclus
intotdeauna si personalul didactic auxiliar, iar recompensele materiale oferite cu ocazia
sarbatorilor s-au adresat si personalului nedidactic.
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Şi în acest an şcolar, şcoala a fost implicată într-o serie de proiecte. Ne-am implicat şi
în activităţi de voluntariat iniţiate atât de şcoala noastră, cum a fost oferirea de daruri de
Crăciun persoanelor de la Centrul de sprijin social, cât şi la acţiunea „Hrăneşte un zâmbet”
iniţiată de Consiliul Local al Tinerilor.
Dintre activităţile extraşcolare realizate amintesc: Ziua europeană a limbilor străine,
proiectul cu părinţii „Noi suntem comunitatea părinţilor autentici”, „Octombrie sănătos”activitate desfăşurată cu prilejul „Zilei Mondiale a Alimentaţiei”, „Ziua recoltei”- participare
la manifestarea organizată de Primăria Mediaş, „Ziua economistului”, activitate de orientare
şcolară şi profesională în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Mediensis”, „1 Decembrie”- Ziua
Naţională a României- prelegere, program artistic, expoziţie tematică ”Siguranţa pe Internet”,
activitate în parteneriat cu „Casa Gazelor”, „Dar din suflet de copil”- activitate de voluntariat
la Centrul de Asistenţă Socială Mediaş- colectare de cadouri pentru a fi donate filialei de
„Crucea Roşie” Mediaş, „Nu sunteţi singuri”- vizită la Centrul de Plasament Agârbiciu si
altele.
Elevii noştri au obţinut Premii la concursuri judeţene şi naţionale, cum ar fi EMI,
COMPER, “România europeană – oameni, locuri, fapte - între trecut, prezent şi viitor”. De
asemenea, la Olimpiada de limba şi literatura engleză, un elev de-al nostru din clasa a VII-a a
obţinut locul I pe judeţ la grupa sa de vârstă şi menţiune la concursul ”Credinţă şi
spiritualitate”.
În vederea asigurării unui management eficient, am elaborat metode şi proceduri în
concordanţă cu acest scop. Există procedurile necesare pentru fiecare compartiment. Şcoala
are autorizaţie sanitară, PSI. Activitatea SSM, PSI şi ISU este organizată conform legii. A fost
monitorizată completarea la zi a documentelor şcolare. Am încurajat munca în echipă, am
implicat Consiliul Profesoral şi Consiliul de administraţie în luarea deciziilor, în vederea
asigurării unei transparenţe totale în actul de conducere. La toate inspecţiile tematice
desfăşurate în şcoala noastră în acest an şcolar, am dovedit existenţa documentelor de
evaluare şi analiză, raportul anual cu privirea la calitatea educaţiei, existenţa instrumentelor de
evaluare a calităţii serviciilor educaţionale şi a gradului de satisfacţie al beneficiarilor.
Am efectuat asistenţe la ore, una/cadru didactic/semestru. De asemenea, responsabilii
de arii curriculare şi consilierul educativ au efectuat asistenţe la ore. S-au efectuat şedinţe cu
părinţii la nivelul fiecărei clase, precum şi lectorate cu părinţii la nivelul şcolii. Am continuat
proiectul începit în anul şcolar trecut, ”Noi suntem comunitatea părinţilor autentici”, proiect
menit să întărească legătura şcoală – familie în folosul copiilor, de asemenea menit să reducă
absenteismul şi, ca urmare, abandonul şcolar. Am organizat întâlniri cadre didactice-consilier
şcolar, pentru a discuta aspecte care intervin în munca cu elevii cu C.E.S., cu elevii cu risc de
abandon şcolar precum şi cu elevii cu situaţii precare. Comisia de asigurare a calităţii şi-a
desfăşurat activitatea conform legii. La fiecare sfârşit de semestru cadrele didactice,
responsabilii de arii curriculare şi comisiile au prezentat rapoartele de activitate.
La începutul anului şcolar, s-a elaborat un nou PDI, deoarece cel anterior fusese pentru
perioada 2012 – 2016. Am elaborat PDI pentru perioada 2017 – 2021, planul managerial
pentru anul şcolar 2016 -2017, precum şi ROF şi ROI, în conformitatea cu noul ROFUIP. Am
elaborat oferta educaţională, cu care m-am prezentat şi la şedinţele de la grădiniţe, efectuate
cu ocazia începerii înscrierii la clasa pregătitoare. S-a elaborat strategia de marketing
educaţional pentru şcoală, conform prevederilor L.E.N. şi a Legii nr. 87/2006.
Am elaborat tematica Consiliului de administraţie şi a Consiliului profesoral. Există
dosar pentru fiecare din cele două, cu toate procesele verbale şi materialele discutate. Există
Hotărâri elaborate în urma fiecărei şedinţe a C.A.
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Am asigurat condiţiile necesare privind iluminatul, încălzirea, alimentarea cu apă şi canalizare
pentru ca procesul de învăţământ să se desfăşoare în cele mai bune condiţii. Paza elevilor şi a
personalului şcolii este asigurată prin sistem de alarma şi camere video.
Bugetul şcolii a fost proiectat în corelare cu domeniile de activitate şi ale P.D.I. şi a fost
aprobat în C.A.
Planul de şcolarizare a fost fundamentat pe analiza de nevoi şi în urma recensământului
efectuat, a fost aprobat de C.A. şi a fost îndeplinit 100% la clasa pregătitoare.
A fost elaborat la timp proiectul de încadrare şi aprobat în C.A. Încadrarea s-a făcut în
condiţiile legii, am avut cadre didactice calificate la toate materiile. Din 27 de cadre didactice,
22 sunt titulare la Şcoala Cireşarii. Din 27 de cadre didactice, 16 au gradul I, 6 au gradul II, 3
au definitivatul şi 2 sunt debutante.

II. Organizarea activităţilor unităţii de învăţământ
De încheierea contractelor de muncă pentru personalul didactic, didactic auxiuliar şi
nedidactic, de normarea şi utilizarea personalului din subordine, de realizarea fişei postului şi
de realizarea procedurilor disciplinare s-a ocupat îndeaproape conducerea şcolii, Consiliul de
Administraţie, serviciul secretariat.
Au fost întocmite la timp toate documentele solicitate de ISJ, MEN şi autorităţile locale,
referitoare la managementul resurselor umane. Documentele oficiale sunt arhivate şi păstrate,
conform legii, în arhiva şcolii.
Incadrările pe post s-au facut corect, nu au existat plângeri în acest sens. S-au repartizat ăn
mod corect bursele sociale şi de merit. Cadrele didactice au fost stimulate prin activităţi de
loisir şi team-building.
In general, exista o comunicare şi colaborare bună în rândul cadrelor didactice, la nivelul
catedrelor, al comisiilor, în Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral. Pentru
eficientizarea sistemului intern de comunicare, pe lângă comunicarea verbală, directă, există
în sala profesorală tăviţe pentru fiecare cadru didactic, unde găsesc sau lasă documente pentru
direcţiune. De asemenea, exista un grup pe Yahoo, iar directorul mai comunică urgenţele
printr-un grup pe SMS. Directorul este aproape în fiecare pauză, la dispoziţia colegilor, pentru
a rezolva cât mai rapid şi eficient problemele apărute. Exista o mare deschidere la dialog din
partea conducerii şcolii şi în foarte multe probleme sau idei de proiecte se cere opinia tuturor
cadrelor didactice. În cadrul activităţilor de „loisir” organizate de directorul şcolii pentru
colegi, se poartă discuţii referitoare la îmbunătăţirea imaginii şcolii, la ce proiecte noi mai
putem elabora, cum să îmbunătăţim oferta şcolii, ce mijloace de finanţare mai putem atrage.
Şcoala are autorizaţie sanitară, PSI. Activitatea SSM, PSI şi ISU este organizată conform
legii. Există contracte încheiate cu agenţii economici, achiziţiile fiind derulate 100% prin
SEAP.
Am depus şi în acest an şcolar, un proiect Erasmus+, în calitate de partener, pentru care
aşteptăm rezultatul. Popularizăm şi acum rezultatetele celor douyă proiecte Comenius pe care
le-am desfăşurat în anii anteriori.

III. Conducerea/coordonarea activităţii unităţii de învăţământ
Am implementat planul managerial al şcolii şi am urmărit respectarea termenelor. Unde a
fost cazul, am stabilit măsuri remediale. Comisiile şi grupurile de lucru au fost numite prin
decizii. Există decizia de constituire a comisiei SCMI. Unitatea noastră nu are structuri. ROI
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şi ROF a fost supus spre aprobare C.A. Raportul privind calitatea educaţiei a fost prezentat în
C.P. şi în C.R.P şi a fost aprobat în C.A.
Am elaborat instrumente interne de lucru pe care le-am utilizat în activitatea de îndrumare,
control şi evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le-am
supus spre aprobare C.A.
Comisia de asigurare a calităţii la nivelul şcolii a funcţionat conform Legii nr. 87/2006 privind
asigurarea calităţii în educaţie. A elaborat rapoarte privind activitatea de asigurare a calităţii
ofertei educaţionale şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, cu respectarea Legii
nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie. S-au întocmit rapoartele semestriale şi
anuale de activitate a unităţii şcolare. Există planuri de măsuri şi îmbunătăţire a deficienţelor.
Am asigurat, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de
învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare.
Am monitorizat procurarea documentelor curriculare si a bazei logistice necesare. Am
verificat şi avizat planificările calendaristice ale cadrelor didactice şi ale comisiilor metodice.
Am monitorizat analizarea rezultatelor şcolare ale elevilor.

IV.

Motivarea/antrenarea personalului din subordine

Am participat la realizarea procedurilor de evaluare si promovare a personalului. Am realizat
evaluarea anuală a activităţii personalului unităţii de învăţământ pe baza fişelor/procedurilor
existente, cu respectarea metodologiilor în vigoare, în conformitate cu atribuţiile şi sarcinile
din fişa postului, la termenele prevăzute în calendar. Am asigurat cadrul instituţional pentru
participarea personalului la procesul decizional prin colectivele şi organele de conducere
colectivă existente: colectivele de catedră, Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral.
Am asigurat condiţiile de perfecţionare profesională a personalului, conform prevederilor
legislaţiei în vigoare. Am participarea la inspecţiile de specialitate pentru acordarea gradelor
didactice. Am întocmirea apreciere pentru un cadru didactic care a solicitat înscrierea la
concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit.

V.
Monitorizarea/evaluarea/controlul activităţilor din unitatea de
învăţământ
Am monitorizat introducerea datele în SIIIR, în termenele solicitate şi gestionarea bazelor de
date specifice şcolii. Am monitorizat arhivarea şi păstrarea documentelor şcolare oficiale, cu
respectarea legii. Am avut grijă de întocmirea, completarea şi gestionarea documentelor
şcolare, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Am asigurat respectarea prevederilor legale în
soluţionarea abaterilor disciplinare, de rezolvare a petiţiilor înregistrate la nivelul unităţii de
învăţământ. În cazul abaterilor disciplinare săvârşite de elevi, s-au respectat ROF şi ROI.
Personalul a fost instruit regulat privind normele de SSM. S-a asigurat asistenţa sanitară şi
condiţii optime de muncă, conform normelor de SSM
s-a efectuat consilierea profesională a cadrelor didactice debutante. S-a stabilit, prin decizie,
responsabilul cu manualele. S-a identificat şi comunicat necesarul de manuale către
inspectoratul şcolar. S-a monitorizarea distribuirea manualelor către elevi. Am controlat
recuperarea manualelor la sfârşitul anului şcolar. Am coordonat comisia de acordare a burselor
şcolare. Ne-am încadrat în bugetul aprobat al şcolii.
Am utilizat fondurile extrabugetare conform priorităţilor stabilite în proiectele şi programele
şcolii şi în bugetul de venituri şi cheltuieli. Am evaluat realizarea planului de achiziţii şi al
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utilizării fondurilor extrabugetare.
Consider că şcoala este dotată mult peste minimul necesar. Există comisia de recepţie a
bunurilor materiale. Inventarierea patrimoniului unităţii, cu respectarea legii, s-a realizat şi în
acest an şcolar. M-m preocupat mereu pentru utilizarea, păstrarea, completarea şi
modernizarea bazei materiale a şcolii. Am monitorizat întocmirea documentelor legale privind
execuţia financiară. Am urmărit aprobarea deciziilor de natură financiară în consiliul de
administraţie, numai dupa precizarea temeiului legal în vigoare.
Am asigurat transparenţa în elaborarea şi execuţia bugetară. Am urmărit întocmirea corectă şi
la termen a statelor de plată.

VI.

Relaţii de comunicare

Şcoala noastra este mereu deschisă comunităţii. Aşa cum am amintit anterior, cursurile
opţionale din oferta şcolii au fost elaborate ţinând seama de nevoile comunităţii, de lumea în
care trăim. Am organizat şi în acest an şcolar activităţi în colaborare cu Primăria Municipiului
Medias, Direcţia pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret, Consiliul Local, Biserica, Poliţia,
Pompierii, ONG-uri, cu societăţi comerciale, cum ar fi APA TARNAVEI MARI, ROMGAZ,
TRANSGAZ, ECO-SAL. Am facut cunoscute activităţile şcolii, Proiectele Comenius,
Festivalul „Talentat la Superlativ” în presa scrisă, locală şi judeţeană, la Radio Mediaş 725, la
TV Nova. Am avut mereu relaţii foarte bune de colaborare cu Primăria Municipiului Mediaş.
Participăm la toate activităţile organizate de Direcţia pentru Cultură, Sport şi Tineret Mediaş.
Am ţinut mereu o strânsă legătură cu părinţii şi am încercat să-i implicăm cât mai mult în
activităţile şcolii. În acest sens, am continuat proiectul intitulat ”Noi suntem comunitatea
părinţilor autentici” în cadrul căruia psihologul şcolii a ţinut lectorate cu părinţii pe diferite
teme de interes pentru părinţi şi şcoala. Activităţile s-au desfăşurat la Casa Gazelor din
Mediaş. Nu am avut nici un fel de conflict cu reprezentanţii autorităţii locale, cu nici un agent
economic, instituţie de stat sau particulară, dimpotrivă, am colaborat foarte eficient cu diverse
ocazii.
Am respectat mereu termenele pentru orice solicitare venită din partea ISJ, Primăriei,
Poliţiei sau altei instituţii.
În comunicarea cu mass-media, am respectat mereu principiul transparenţei şi asigurării
accesului la informaţii de interes public. Am elaborat procedura de acces în unitatea de
învăţământ. Am respectat prevederie legale în procesul de consultare a reprezentanţilor
organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ
preuniversitar. În şcoală există comisia paritară la nivel de unitate.

VII. Pregătire profesională
Am monitorizat activitatea de formare continuă a personalului din unitate, împreună cu
responsabilul pentru perfecţionare, şi am coordonat realizarea planurilor de formare
profesională. Am monitorizat implementarea planurilor de formare profesională a
personalului didactic de predare, didactic-auxiliar şi nedidactic. Am participat la concursul
pentru directori, unde am obţinut un rezultat frumos.

Director,
Prof. Liana Gheorghiu
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