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Nr.înregistrare :1827/09.09.2021

PLAN MANAGERIAL
An şcolar 2021-2022

Preluând obiectivele strategice şi de referinţă stabilite de ISJ Cluj pentru anul şcolar 2021-2022 și făcând o analiză cu privire la îndeplinirea
obiectivelor manageriale pentru anul şcolar 2020-2021, a fost elaborat planul managerial al Colegiului de Servicii în Turism „Napoca”, având următoarele
direcții de acțiune:

 Asigurarea condițiilor necesare prevenirii și combaterii contaminării cu virusul SARS-CoV2 și a desfășurării în condiții optime a activității
Colegiului de Servicii în Turism „Napoca”;

 Crearea unui cadru organizat pentru desfășurarea unui proces de învățământ eficient, adecvat tipului de scenariu de funcționare a unității de
învățământ;

 Realizarea de achiziții de echipamente și materiale dezinfectante, pentru desfășurarea activitățiii didactice în  condiții de siguranță sanitară;
 Îmbunătățirea managementului școlar prin încurajarea transparenței actului decizional și a responsabilității actului managerial;
 Dezvoltarea unui sistem unitar de monitorizare și evaluare a întregului proces instructiv-educativ, în vederea furnizării de servicii de educaţie de

înaltă calitate;
 Asigurarea egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, a părăsirii timpurii a şcolii şi a îmbunătăţirii rezultatelor la

examenele naţionale;
 Crearea unor medii de învățare incluzive, care țin cont de nevoile și posibilitățile efective ale elevilor proveniți din grupuri vulnerabile, privind

accesul la tehnologie;
 Crearea unui climat de siguranţă fizică şi echilibru emoțional, prin oferirea de servicii de orientare şi consiliere a elevilor, corespunzător potențialului

și resurselor existente;
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 Facilitarea participării cadrelor didactice/a personalului de conducere din unitățile de învățământ la cursuri de formare continuă şi perfecţionare în
didactica specialității/în managementul educațional, în vederea îmbunătăţirii calităţii actului didactic, față în față sau online, și a managementului
unității de învățământ;

 Facilitarea unor schimburi de bune practici, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Cluj, între cadrele didactice, privind utilizarea tehnologiei în
activitățile de învățare; 

 Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-familie, administraţie publică locală, comunitate, agenţi economici, O.N.G.-uri, în vederea corelării
ofertei educaționale la cerințele pieței muncii; 

 Sprijinirea învăţarii pe tot parcursul vieţii şi creșterea relevanţei experiențelor dobândite de elevi și cadrele didactice, prin participarea la proiecte cu
finanțare europeană( Erasmus+, POCU).

Obiective strategice şi de referinţă pentru anul şcolar 2021-2022 la nivelul Colegiului de Servicii în Turism ”Napoca”:

I. Îmbunătățirea capacității manageriale prin practicarea transparenței decizionale, a responsabilității și eficientizării, în scopul creșterii calității
educației

1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate oferite de şcoală, prin modernizarea bazei materiale, accesarea de proiecte
educaționale, motivarea elevilor în vederea formării și dezvoltării personale și profesionale.

2. Creșterea calității demersului didactic cu scopul ameliorării rezultatelor școlare și obţinerii unor rezultate mai bune la examenele naţionale și
concursurile școlare;

3. Reducerea numărului de absenţe şi prevenirea riscului de abandon şcolar, cu precădere pentru elevii din clasele de învăţământ profesional şi pentru
elevii din mediul rural;

4. Asigurarea condițiilor necesare prevenirii și combaterii contaminării cu virusul SARS-CoV2 și desfășurării în condiții optime a activității Colegiului
de Servicii în Turism ”Napoca”

5. Prevenirea situațiilor de violență, de  discriminare şi încălcare a drepturilor persoanelor;
6. Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.

II. Compatibilizarea sistemului național de educație cu sistemele europene prin sporirea accesului la educația de calitate, prin asigurarea politicilor de echitate
socială, incluziune și performanță, în vederea îmbunătățirii rezultatelor învățării

1.Creşterea relevanţei ofertei învăţământului profesional şi tehnic în raport cu cerinţele pieţei muncii, consolidarea parteneriatelor cu agenții economici;
2. Creșterea calității actului educațional, prin motivarea pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, cu scopul de a avea tineri cât mai bine pregătiţi pentru a

face faţă provocărilor prezente şi viitoare de pe piața autohtonă și europeană a muncii;
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3.Monitorizarea inserţiei absolvenţilor şi a consilierii/orientării elevilor pentru continuarea studiilor postliceale şi universitare în concordanţă cu profilul
ocupațional al fiecăruia;

III. OBIECTIVUL 3: Desfășurarea de activități în cadrul Clusterului de educație C-Edu, alături de universități clujene și alți parteneri educaționali, în
vederea corelării ofertei educaționale la cerințele comunității și ale pieței muncii

1. Intensificarea colaborării cu comunitatea locală, cu organizaţiile nonguvernamentale, asociaţiile culturale şi sportive, cu sindicatele şi agenţii
economici;
2. Asigurarea vizibilităţii activităţilor şi a imaginii şcolii, prin colaborarea deschisă și permanentă cu mass-media;
3. Promovarea diversității, prin dialogul intercultural din cadrul activităţilor desfășurate în școală și prin proiectele europene implementate  la nivelul
instituţiei;
4. Combaterea şi prevenirea posibilelor cazuri de corupţie în sistem;

Din aceste obiective decurg obiective specifice, strategii, activităţi şi indicatori de performanţă corespunzător domeniilor de referinţă cărora li se
subsumează întreaga activitate din unitatea de învăţământ
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Strategii Acțiuni Responsabilităţi Indicatori de
performanţă

Modalitaţi de
evaluare

Termen

OBIECTIVUL 1:Îmbunătățirea capacității manageriale a Colegiului de Servicii în Turism ”Napoca”, prin practicarea transparenței
decizionale, a responsabilității și eficientizării, în scopul creșterii calității educației

1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate oferite de şcoală, prin modernizarea bazei materiale, accesarea
de proiecte educaționale, motivarea elevilor în vederea formării și dezvoltării personale și profesionale.

2. Creșterea calității demersului didactic cu scopul ameliorării rezultatelor școlare și obţinerii unor rezultate mai bune la examenele
naţionale și concursurile școlare;

3. Reducerea numărului de absenţe şi prevenirea riscului de abandon şcolar, cu precădere pentru elevii din clasele de învăţământ
profesional şi pentru elevii din mediul rural;

4. Asigurarea condițiilor necesare prevenirii și combaterii contaminării cu virusul SARS-CoV2 și desfășurării în condiții optime a
activității Colegiului de Servicii în Turism ”Napoca”

5. Prevenirea situațiilor de violență, de  discriminare şi încălcare a drepturilor persoanelor;
6. Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.

Obiective specifice
- Proiectarea activităţii manageriale conform standardelor de referinţă şi indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii;
- Coordonarea/organizarea şi evaluarea activităţii personalului didactic/nedidactic/didactic auxiliar;
- Monitorizarea întocmirii şi completării tuturor documentelor şcolare;
- Evaluarea modului de realizare a tuturor activităţilor didactice, administrative, contabile şi de secretariat.

Stabilirea obiectivelor
școlii, prin corelarea
cu
actele normative
emise de Ministerul
Educaţiei
(metodologii, ordine,
note, precizări,
instrucţiuni etc.) și cu
Strategia ISJ Cluj de
dezvoltare a

Analiza raportului de activitate
pe anul 2020-2021;
Stabilirea direcţiilor generale
de dezvoltare a şcolii, a
obiectivelor anuale şi
semestriale în funcţie de
obiectivele ISJ Cluj;
Actualizarea PAS și elaborarea
planului operațional pentru
anul 2021-2022;

Directori

Comisie numită prin
decizia directorului

Existenţa, structura şi
conţinutul
documentelor
proiective ;

Obiectivele stategice,
ţintele şi valorile sunt
înţelese pe deplin de
toţi angajaţii;

Analiză în C.P. şi
aprobare în C.A.
Stategii şi planuri
ale comisiilor
metodice.
Criterii şi
instrumente
specifice de
evaluare

30 sept. 2021

Nov. 2021
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învățământului
preuniversitar clujean
Eficientizarea
sistemului de
comunicare
intra/interinstituţională

Revizuirea organigramei, a RI
şi ROF, a sistemului de
comunicare internă
intrainstituţională şi externă,
interinstituţional;.
Stabilirea ariilor de
responsabilitate, a fluxurilor
decizionale şi de comunicare.
Achiziționarea Catalogului-
online program informatic de
comunicare cu părinţii, crearea
unui grup de comunicare
online pentru angajații școlii.
Actualizarea procedurilor de

comunicare;

Promovarea imaginii şcolii în
mass-media locală;

Directori
Responsabili arii
curriculare
Coordonator de
proiecte şi programe
educative

Organizarea internă a
unităţii de învăţământ
respectă
organigrama;

Existenţa şi
funcţionarea
sistemului de
comunicare internă şi
externă;

Nivel ridicat de
cunoaştere de către
personalul şcolii a
reglementărilor
interne, a modului de
organizare, de luare a
deciziilor, de
comunicare şi de
raportare;

Organigrama
Panouri, afişe,
prezentări
Analiză în C.P. şi
aprobare în C.A.

30 sept. 2021

oct.   2021

Sept. 2021-
iunie 2022

Diseminarea
obiectivelor şi ţintelor
şcolii în rândul
partenerilor sociali şi
furnizorilor de
practică pentru elevi

Încheierea de
parteneriate/convenţii/contracte
cu agenţii economici de profil,
organizaţii nonguvernamentale,
instituţii culturale, Poliţie,
Colegii Tehnice, Universitati,
Biserică , Primărie, ONG-uri;
Semnarea parteneriatului
şcoală- părinţi și a contractelor
de practică cu agenții
economici.

Directori
Coordonator de
proiecte şi programe
educative
Responsabil
activitatea diriginţilor

Creşterea cu 5% a
parteneriatelor cu alte
instituţii din
comunitate;
Existența
parteneriatelor cu
părinții în
conformitate cu
modificările/actualiză
rile legislative.
Existența
parteneriatelor cu

Raport pe comisii
Contracte de
parteneriat

Procese-verbale de
şedinţă ;
Discutarea în
şedinţa cu parinţii
pe şcoală;

Sept–nov.
2021

23-25 sept.
2021
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agenții economici la
toate clasele;

Actualizarea
regulamentelor,
monitorizarea aplicării
planului managerial şi
a planului operaţional

Elaborarea
instrumentelor de
lucru şi revizuirea
procedurilor în
vederea eficientizării
activităţii

Elaborarea planului operaţional
şi distribuirea
responsabilităţilor;
Revizuirea fişelor de post ale
tuturor angajaţilor şi acordarea
calificativelor anuale conform
fişei de evaluare la toate
categoriile de personal;
Încheierea contractelor de
muncă pentru personalul nou
angajat;
Organizarea catedrelor, a
comisiilor metodice, stabilirea
responsabilităţilor membrilor
C.A şi a membrilor comisiilor
pe domenii;
Stabilirea programului CA şi
CP, a proiectului activităţilor
extracurriculare;

Directori
CA
Secretar-şef
Responsabili arii
curriculare

Coordonator de
proiecte şi programe

Existența fișelor de
post și  a contractelor
de muncă
semnate de către toți
angajații;

Existenţa deciziilor
pentru toate comisiile
care funcționează în
școală

Existența tematicii
CA și CP

Existenţa
documentelor;
Decizii, procese-
verbale ale CA, CP;

Planul activităţilor
tematice, planul
activităţilor
extracurriculare

sept.2021 –
1 oct. 2022

sept.2021

Dezvoltarea
sistemului
informaţional

Actualizarea  bazei de date a
şcolii cu informaţiile specifice
unităţii şcolare;
Actualizarea site-ului şcolii;

Directori
Informatician
Coordonator de
proiecte şi programe
educative

Existenţa şi eficienţa
instrumentelor de
lucru specifice
elaborate;

Panouri
Afişe
Site-ul şcolii
Portofolii personale
ale profesorilor

Sept. 2021-
iunie 2022

Elaborarea unui sistem
de protecţie şi
securitate al elevilor şi
personalului

Asigurarea securităţii tuturor
celor implicaţi în activitatea
şcolară, în timpul desfăşurării
programului, prin
monitorizarea respectării
prevederilor legislative de
protecție împotriva
îmbolnăvirilor cu virusul

Director adjunct
Medicul şcolii
Psiholog şcolar

Director

Asigurarea de
materiale și
echipamente sanitare,
de servicii medicale
pentru toți elevii
școlii

Procedură
operațională în
conformitate cu
cerințele legislative;
Orarul cabinetului
medical
Orarul cabinetului
de consiliere psiho-

Sept. 2021
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Asigurarea unui cadru
instituțional adecvat
pentru prevenirea și
combaterea
contaminării cu
virusul SARS-CoV2
și a scenariilor de
funcționare

SARS COV2,  respectării
prevederilor RI și a
procedurilor;

Organizarea circuitelor în
interiorul școlii;
- Organizarea sălilor de clasă,
căminului internat al școlii;
- Dotarea grupurilor sanitare;
- Organizarea curții școlii;
- Organizarea și primirea
elevilor;
- Organizarea procesului
instructiv-educativ față în față
și/ sau online;
-Organizarea activităților și
supravegherea elevilor în
timpul pauzelor;
- Monitorizarea prezenței;
- Măsuri de protecție la nivel
individual;
-Măsuri igienico-sanitare în
unitatea de învățământ
(curățenia și dezinfecția
spațiilor și a echipamentelor)
Stabilirea scenariului potrivit
pentru școală

Director adjunct
Administrator de
patrimoniu
Informatician
Medicul şcolii
Pedagogi
Comisia de achiziții

Respectarea
normelor de
prevenire și
combatere a
contaminării cu
virusul SARS-CoV2

Asigurarea
infrastructurii
informatice în școală
și în căminul școlii

pedagogică

Existența planurilor
de măsuri, planului
de curățenie, afișe
tematice, program
școlar pentru elevi
și cadre didactice,
organigrama sălilor,
existența marcajelor
pentru elevii,
angajații școlii și
vizitatori.
Existența procedurii
de sistem
Existența
echipamentelor IT

Hotărîrea CA
pentru scenariul
propus spre
aprobare

Sept.
2021-iulie

2022;

Derularea unor
proiecte de educație
pentru sănătate,
educație rutieră

Revizuirea măsurilor de
diminuare a violenţei în şcoală;
Revizuirea procedurilor de
implementare şi monitorizare a
serviciului pe şcoală, a
accesului în şcoală şi în cămin;

Director
Director adjunct
Comisia pentru
prevenirea şi
combaterea violenţei
Psiholog școlar

Asigurarea serviciilor
de consiliere pentru
toți elevii școlii
Toți elevii și
angajații au
legitimații de acces

Procese- verbale de
instruire a cadrelor
didactice şi a
elevilor
Programul
serviciului pe

Conform
graficului de
activități din

cadrul
proiectul
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Comisia de asigurare
a serviciului  pe
şcoală, pedagogi

Serviciul pe școală se
efectuează, conform
graficelor și
procedurilor

şcoală
Procedură de
implementare şi
monitorizare a
serviciului pe
şcoală
Registru de
procese-verbale a
serviciului pe
şcoală

Instruirea periodică a cadrelor
didactice şi a elevilor în
vederea cunoaşterii şi
respectării normelor de
protecţia muncii şi PSI, a
evacuării în caz de calamități;

Director
Director adjunct

Comisia
SSM

Toți  elevii și
angajații participă la
instruiri și activități.

Plan de evacuare în
situaţii de criză
Existența fișelor de
instruire periodică

Sept. 2021-
iunie 2022

Implementarea la nivelul școlii
a PROGRAMULUI –PILOT
de acordare a unui suport
alimentar pentru preşcolarii şi
elevii din 150 de unități de
învățământ preuniversitar de
stat ”Masă caldă”

Director
Director adjunct
Contabilul șef
Comisia de achiziții
Responsabilul cu
acest program

Includerea în
programul ”Masă
caldă”, a 374 elevi ai
școlii

Tabele
centralizatoare
Rapoarte

Pe parcursul
anului școlar,

odată cu
reluarea

programului
pilot

Continuarea activității
unor proiecte
europene/Debutul
activităților în cadrul
unor proiecte noi

Inițierea unor proiecte de
prevenire a comportamentelor
dăunătoare sănătăţii în care să
fie implicaţi elevii, personalul
şcolii şi părinţi, în parteneriat
cu Centrul Antidrog, cu
Inspectoratul Județean de
Poliție și ONG, ce au ca obiect
de activitate prevenția.

Director
Director adjunct

Coordonator de
proiecte şi programe
educative

Echipa de proiect
Erasmus+

Organizarea a cel
puțin unei activități
pe lună.

Calendarul
activităților, rapoarte

Plan de activități Sept. 2021-
iunie 2022
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1.Desfășurarea de activități în
cadrul proiectelor e-Twining:
2. Desfășurarea de activități în
cadrul proiectului Erasmus+
2019-1-PL01-KA 229-
065325-3 „Smart schools to
boost students”
3. Organizarea și desfășurarea
activităților proiectului
Erasmus+ al cărui coordonator
este școala noastră.

Echipa de proiect
Erasmus+

de la activități.
Număr de activități
desfășurate/nr. de
elevi și cadre
didactice implicate

Chestionare,
prezentări

Monitorizarea dinamicii
fenomenului violenței în
mediul școlar (fizic și online),
în contextul pandemic actual,
în scopul prevenirii
comportamentelor cu risc în
rândul elevilor, a prevenirii
bullying-ului și a
cyberbullyibg-ului , acțiuni
prevăzute în Planul operațional
de prevenire a violenței în
mediul școlar, pentru anul
școlar 2021-2022.

Director
Director adjunct

Psiholog școlar

Coordonator de
proiecte şi programe
educative

Calendarul
activităților, rapoarte
de la activități.
Număr de activități
desfășurate/nr. de
elevi și cadre
didactice implicate

Planurile
operaționale de
prevenire a
violenței în mediul
școlar, pentru anul
școlar 2021-2022
Existența registrului
special destinat
evidenței
activităților
punctuale
desfășurate la
nivelul unității de
învățământ de către
personalul din
cadrul structurilor
cu atribuții în
domeniul siguranței
școlare.
Existența
acordurilor de
cooperare privind
siguranța școlară,

Septembrie
2021-iunie

2022
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prin reprezentanții
IPJ Cluj din
proximitatea unității
de învățământ.

Optimizarea calităţii
învăţării prin
dezvoltarea
permanentă a bazei
materiale a instituţiei
la standarde europeene
de calitate

Amenajarea  spaţiilor şcolare
în scopul eficientizării utilizării
lor,  dotarea atelierelor şi
cabinetelor cu echipamente
moderne, care să permită
desfășurarea unui proces
educațional de calitate ”față în
față” și online, reorganizarea
bibliotecii, amenajare ”atelier
evenimente ” amenajări în
căminul școlii;
Achiziționarea de echipamente
IT necesare desfășurării
activităților de învățare online,
prin aplicarea HG 756/2020 și
a OUG 144/2020

Directori
Responsabili comisii

Informatician/
Diriginți

Contabil-şef
Administrator de
patrimoniu

Dotarea cabinetelor
şi a laboratoarelor, a
bibliotecii, a sălii de
sport şi a celorlalte
spaţii de învăţământ

Actualizarea bazei de
date cu privire la
elevii care nu dispun
de dispozitive
necesare pentru
învățarea online

Eliminarea
întreruperilor
conexiunii la internet

Referate de
necesitate

Echipamente IT

Contract furnizor
servicii
telefonie/internet

Pe tot
parcursul
anului

Sept-nov
2021

Sept-oct
2021
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Analizarea și updatarea
abonamentului la internet în
vederea optimizării
funcționalității conexiunii la
internet

Actualizarea  planului de
achiziţii şi dotări pentru anul
şcolar în curs şi anul financiar
2022;

Planul anual de
achiziții

Rapoarte financiare

Sept-oct
2021

Pe tot
parcursul
anului

Utilizarea unei platforme
educaționale funcționale și a
conturilor de utilizatori, astfel
încât, în situații impuse de
creșterea ratei de incidență a
cazurilor de îmbolnăvire să se
poată desfășura activități de
învățare online

Consilierea și  îndrumarea
elevilor și familiilor pentru
utilizarea în siguranță a
instrumentelor online;
- protecția împotriva riscurilor
în mediul online la care pot fi
expuși elevii;

Directori
Informatician
Cadre didactice
Diriginți

Realizarea conturilor
de utilizatori pe
platforma
educațională G Suite

Platforma
educațională G
Suite

Rapoarte generate
din aplicație

Ședințe în online cu
părinții

Pe tot
parcursul
anului

Monitorizarea permanenta a
modului în care materialele și
mijloacele didactice sunt
utilizate în procesul de predare-
învățare.

Directori
Responsabili arii
curriculare
Bibliotecar
Contabil -şef

Evidența  mijloacelor
de învăţământ și  a
auxiliarelor
curriculare pentru
toate cabinetele,

Analize în CEAC,
CP, CA
Fondul de carte
Procedură privind
accesul la resurse

Pe parcurs,
conformcale
ndarului
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Realizarea inventarului şi
propunerea de casare a
materialelor depăşite sau
neperformante;

Administrator
Comisia de
inventariere

evidența fondului de
carte al bibliotecii
şcolare/centrului de
documentare şi
informare

informatice

Liste cu propuneri
de casare

Dec. 2021

Elaborarea proiectului
de buget şi a
planului de atragere a
veniturilor
extrabugetare

Stabilirea îndemnizaţiei de
cămin;
Stabilirea criteriilor de cazare;
Repartizarea cheltuielilor
pentru achiziţii şi dotări;
Acordarea burselor;
Identificarea surselor
extrabugetare (donaţii,
sponsorizări;

Directori
Contabil-şef
Comisie achizitii
Comisia de burse
CA

Existenţa planului de
buget;

Creșterea numărului
de burse acordate de
școală;

Planul de buget
Evidenţe contabile

Documentele
comisiei de
acordare a burselor

Sept.- dec.
2021

Analiza reală şi
controlul activităţii
şcolii la nivelul tuturor
compartimentelor

Completarea şi verificarea
corectitudinii documentelor
şcolare, în conformitate cu
prevederile legale:
- respectarea legislaţiei în
domeniu
- monitorizarea periodică a
utilizării și gestionarii corecte a
documentelor şcolare, atât la
nivelul serviciilor
administrative, cât și la nivelul
cadrelor didactice și a
profesorilor diriginţi
Îmbunătăţirea funcționalității
spatiilor administrative :
- întreţinerea spaţiilor

Directori
Diriginţii
Secretariat

Directori

Administrator
Director
Administrator
Contabil-şef

Scăderea numărului
de erori în
completarea
documentelor
şcolare;

Funcţionalitatea
spaţiilor
administrative şi
auxiliare;

Raportări privind
monitorizarea
documentelor
şcolare
Analize în CA

Analize în CA
Indicatori privind
utilizarea spaţiilor
şcolare şi auxiliare

Pe parcurs,
conform
Graficului de
control
managerial

Dec.
2021
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administrative şi auxiliare
- întreţinerea şi dotarea
căminului cu rețea informatică
în vederea desfășurării
activitățile didactice în online,
dacă situația epidemiologică o
impune

Eficientizarea
managementului
resurselor umane.
Punerea în practică a
politicilor de personal
în vigoare.

Eficientizarea managementului
resurselor umane;
Stabilirea în fișa postului a
atribuțiilor specifice pentru
toate categoriile de personal în
conformitate cu reglementările
legislative privind activitatea
desfășurată în online.

Directori

Directori
Secretar-şef

Existența
documentelor la toate
nivelele manageriale;
Ocuparea tuturor
catedrelor cu
personal didactic
calificat;

Organigrama

State de funcţii
Decizii de încadrare
și salarizare.

Sept.- Oct.
2021

Selectarea, evaluarea
şi promovarea
personalului centrate
pe calitate/ valoare

Realizarea planului de
încadrare cu personalul necesar
pentru desfăşurarea unei
activităţi didactice  de calitate.

Realizarea criteriilor si
instrumentelor de selecţie,
promovare și evaluare a
personalului didactic – auxiliar
si nedidactic;

Directori
Secretar-şef

Existenţa planului de
încadrare în
conformitate cu
legislaţia în vigoare

Plan de încadrare;
Centralizator
privind încadrarea
personalului
didactic;
Dosare personale;

Fișe de evaluare și
rapoarte
justificative
Analiză în CA

Sept.
2021

Sprijinirea cadrelor
didactice în
dezvoltarea
profesională şi
personală

Realizarea de
asistente/interasistenţe urmate
de analize și măsuri de
ameliorare a calităţii
activităţilor de învăţare;

Directori
CEAC
Responsabili arii
curriculare
Responsabil cu
formarea

Realizarea de
asistențe online de
către director/șefi de
catedre la fiecare
cadru didactic;

Planificarea
asistențelor;
Fișe de observare a
lecţiilor;
Analize în CEAC,
la nivelul comisiilor

Pe parcurs,
conform

planificării
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Asigurarea condițiilor pentru
evoluția în carieră și
dezvoltarea profesională a
cadrelor didactice;

profesională
continuă.

Evidenţa formării
profesionale

metodice;

Dezvoltarea
competenţelor
profesionale ale
angajaţilor, prin
atragerea în programe
de formare continuă

Realizarea analizei de nevoi.
Organizarea de activiăți de
formare continuă în şcoală
(parteneriat cu ISJ, CCD), care
să răspundă nevoilor şcolii;
Participarea cadrelor didactice
la activități de formare
continuă din oferta CCD și/sau
a UBB/alţi furnizori autorizaţi;
Monitorizarea activităţilor de
formare continuă a cadrelor
didactice şi analiza impactului
participării la cursuri în
activitățile de învățare.
Participarea personalului
nedidactic și didactic auxiliar
la formare, în funcţie de
exigenţele postului sau la
solicitarea conducerii şcolii;

Directori

Responsabili arii
curriculare
Responsabil formare
continuă

Ponderea crescută a
cadrelor didactice cu
preocupări de
dezvoltare/conversie
profesională
(completarea
studiilor, grade
didactice, masterat,
doctorat, studii
postuniversitare);

Ponderea crescută a
participanţilor la
cursuri de formare în
funcţie de nevoile
specifice identificate
de şcoală

Planul  de formare
continuă a
angajaţilor;
Raportul
responsabilului cu
formarea continuă;

Sept. 2021

Pe parcurs,
conform

ofertelor de
formare
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Strategii Acţiuni Responsabilităţi Indicatori de
performanţă

Modalităţi de
evaluare

Termene

OBIECTIVUL 2: Compatibilizarea sistemului național de educație cu sistemele europene prin sporirea accesului la educația de calitate, prin
asigurarea politicilor de echitate socială, incluziune și performanță, în vederea îmbunătățirii rezultatelor învățării

1.Creşterea relevanţei ofertei învăţământului profesional şi tehnic în raport cu cerinţele pieţei muncii, consolidarea parteneriatelor cu
agenții economici;
2. Creșterea calității actului educațional, prin motivarea pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, cu scopul de a avea tineri cât mai bine

pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi viitoare de pe piața autohtonă și europeană a muncii;
3.Monitorizarea inserţiei absolvenţilor şi a consilierii/orientării elevilor pentru continuarea studiilor postliceale şi universitare în

concordanţă cu profilul ocupațional al fiecăruia;

Obiective specifice:
- Asigurarea educaţiei de bază prin eficientizarea activităţii de învăţare şi formarea competenţelor
- Asigurarea unui program de activităţi remediale pe tot parcursul anului şcolar, în special la clasele terminale şi la disciplinele

de la examenul de bacalaureat

Alcătuirea si
corelarea
programelor de
învăţare  care
să corespundă
obiectivelor
strategice ale
şcolii şi
nevoilor de
dezvoltare ale
elevilor

Sondarea nevoilor de dezvoltare ale
comunitătii, analiza şi întocmirea, în
consecinţă, a strategiei de
dezvoltare şi a ofertei educaţionale
pentru anul şcolar 2021-2022;

Directori
CEAC

Oferta educaţională
revizuită;

Materialele
prezentate în CP,
aprobate în CA;
- procese-verbale
Rapoarte CEAC
Proiectul planului de
şcolarizare pentru
2021-2022

Dec.2021-
ian.2022

Revizuirea procedurii de promovare
a ofertei educaţionale
Promovarea ofertei educaţionale la
nivelul comunităţii prin metode
specifice de marketing:
- realizarea pliantului "Oferta
educaţională a  şcolii" și a altor

Directori,
Responsabil CEAC

Coordonator de

Creșterea numărului
de școli/elevi/părinți
care se cunosc oferta
educațională a școlii
noastre

Procedura de
promovare  a ofertei
educaţionale
Panouri, pliante-
Oferta şcolii
Afişe

Conform
calendarelor

de
desfăşurare a



16

Promovarea
imaginii şcolii
în contextul
concurenţial
actual

Continuarea
preocupărilor
privind
accesarea de
proiecte
europene

documente de mediatizare
- prezentare în şcoli gimnaziale
- continuarea proiectelor de
parteneriat urban-rural cu școli
gimnaziale din mediul rural(
Măguri-Răcătău, Jucu );
- prezentări în media locală
- detaliere pe site-ul şcolii
- participarea la târguri de oferte
educaţionale
Organizarea unor activități ”față în
față”/online în cadrul proiectelor
derulate de școală, în scopul
orientării școlare a elevilor de clasa
a VIII-a: Săptămâna Meseriilor,
Proiectele „Fii ghid pentru o zi!„
„România turistică„ „Porți
deschise lecturii„.
Diseminare şi valorizarea
rezultatelor obtinute în urma
derulării activităţilor proiectelor
europene Erasmus + , în urma
participării cadrelor didactice la
mobilităţi și continuarea unor astfel
de activități: activitatea trupei de
teatru, activități sportive, proiecte
de mediu
proiectul“Interculturalitate”,
constând în participarea la activităţi
şi concursuri organizate în limbile
franceză şi engleză.

proiecte şi programe
educative

Directori
Informatician
Coordonator de
proiecte şi programe
educative

Echipa de proiect

Implementarea
rezultatelor
proiectului Erasmus+
în activităţile
curriculare şi
extracurriculare ale
şcolii, în vederea
asigurării
sustenabilității
proiectului și
reducerii
abandonului școlar.

Accesarea a cel puțin
încă unui proiect
Erasmus+ și a unui
proiect e-Twinning.

Revista şcolii
Participare la Târgul
de oferte
educaţionale
Site-ul şcolii
Rapoarte
diseminare, procese-
verbale, articole în
media locală

Editare broșură
Strategia de
diseminare și
valorizare a
proiectelor școlii

evenimentelor

Oct-nov.2021
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Proiectarea şi
realizarea
programului de
învăţare

Implementarea ofertei educaţionale:
- procurarea documentelor oficiale:
planuri cadru, planuri de
învăţământ, curriculum
- diversificarea ofertei de CDL
- realizarea încadrărilor
- structurarea orarului
Încheierea de parteneriate
profesionale cu instituţii  ale
comunităţii, agenţi economici de
profil, alte şcoli,universități

Directori
Coordonatorul
Comisiei pentru
Curriculum

Existenţa şi calitatea
schemelor orare
Existenţa
parteneriatelor cu
reprezentanţi ai
comunităţii, agenţi
economici

Incadrări
Scheme orare
Orar
Afişe
Panouri
Parteneriate,
convenţii,
protocoale de
colaborare

Sept.
2021-

Iulie 2022

Organizarea
procesului
instructiv-
educativ

Constituirea formaţiunilor de studiu;
Monitorizarea cuprinderii elevilor în
formele de învăţământ stabilite prin
lege;
Organizarea examenelor de
diferenţe;
Proiectarea, avizarea curriculum-
ului în dezvoltare locală pentru
fiecare nivel de şcolarizare, profil şi
specialitate/ calificare profesională;

Directori
Comisia de
curriculum
Secretariat

Responsabil arie
curriculară
Tehnologii

Numărul de elevi pe
clasă la toate formele
şi nivelurile de
învăţământ
Existenţa
procedurilor de
proiectare,
implementare şi
revizuire a
curriculum-ului în
dezvoltare locală;

Statistici  SIIIR
Documente şcolare
Proceduri
Rapoarte

Proceduri
CDL avizate
Parteneriate
Opţiuni ale
elevilor/chestionare

Sept.
2021

Conform
calendarelor
ME

Realizarea
proiectării
curriculare şi
extracurriculare

Realizarea proiectării didactice
ţinând cont de :
- curriculum-ului naţional, structura
anului şcolar, planuri cadru în
vigoare, achiziţiile anterioare de
învăţare ale educabililor, nevoilor
identificate din
rezultatele testelor iniţiale;
- utilizarea resurselor existente;
- adecvarea stategiilor didactice la
specificul profilului şi la nivelul
fiecărei clase;

Directori
Responsabili arii
curriculare/comisii

Existenţa şi
respectarea
proiectării
curriculare, a
planificărilor
corespunzătoare
conţinuturilor
învăţării pentru toate
disciplinele/modulele
din curriculum;

Evidența manualelor

Portofoliile
profesorilor,
Planificări,
Portofoliile
catedrelor/comisiilor
Rapoarte de
monitorizare
Asistenţe
Studii de impact
Analize

Sept.
2021

Pe parcursul
anului şcolar
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- folosirea demersurilor didactice
moderne, centrate pe elev,
formative, diferenţiate;
- utilizarea metodelor moderne de
evaluare, asigurarea feedback-ului
pentru optimizarea procesului de
învăţare în online;
Selectarea manualelor şi a
auxiliarelor curriculare în funcţie de
specificul unităţii şi de achiziţiile
anterioare ale elevilor și
achiziționarea acestora;
Monitorizarea utilizarii softurilor
educaţionale şi a auxiliarelor
curriculare avizate de ME;
Îmbunătăţirea  bazei materiale și
logistice pentru desfăşurarea
activităţilor de învăţare online şi a
celor extracurriculare;

Directori
Responsabili arii
curriculare/comisii
Bibliotecar
Contabil șef

școlare utilizate în
școală

Dezvoltarea si
profesională a
cadrelor
didactice, prin
activităţi
metodice
derulate în
şcoală

Întocmirea planurilor de activitate
ale comisiilor pornind de la
obiectivele şcolii şi  specificul
activităţilor;
Desfăşurarea de activităţi/lecţii cu
caracter interdisciplinar.
Monitorizarea portofoliilor ariilor
curriculare, a cadrelor didactice.
Întâlniri ale membrilor CEAC  şi ale
conducerii cu cadre didactice pe arii
curriculare/comisii;

Directori

Responsabili arii
curriculare
Membrii CEAC
Coordonator de
proiecte şi programe
educative

Comisiile/
colectivele pe
domenii respectă în
activitatea lor
legislaţia în vigoare

Graficul asistențelor,
fișele de observare a
lecțiilor

Proceduri
Studii de impact
Analize în CP/CA
Exemple de bună
practică

Asistenţe
Feed-back-ul
obţinut din partea
elevilor (teste,
chestionare)

Pe parcursul
anului,
conform
planificării şi
graficelor
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Asigurarea
progresului
elevilor în
funcţie de
obiectivele
propuse, de
particularităţile
claselor,
precum şi de
cele
individuale

Realizarea instrumentelor de
evaluare în conformitate cu nevoile
individuale de învăţare, cu
standardele externe şi interne;
Elaborarea şi aplicarea
instrumentelor de evaluare pentru
toate disciplinele şi toate clasele;
Realizarea şi administrarea testelor
iniţiale la toate clasele;
Analiza rezultatelor şi realizarea

planului de  măsuri, care se vor
regăsi şi în proiectarea activităţilor
didactice;
Urmărirea progresului elevilor, pe
termen scurt, mediu şi lung, luarea
măsurilor de ameliorare a
rezultatelor învăţării;
Monitorizarea notării elevilor
Informarea sistematică a elevilor
şi/sau a părinţilor acestora privind
progresul realizat şi a rezultatelor
şcolare prin aplicaţia Catalogul on
line și ședințe în online, cu părinții;

Responsabili arii
curriculare
Cadrele didactice

Responsabili arii
curriculare
Cadre didactice

Membrii CA
Diriginţii
Comisia de
monitorizare a
absenteismului

Existența și calitatea
documentelor de
evaluare( teste
inițiale, de progres,
simulări ale probelor
de la examenul de
bacalaureat, teze);

Creșterea
performanței școlare,
a promovabilității la
examenele naționale
și a numărului de
premii la
concursurile școlare

Portofoliile
profesorilor
Rapoarte, analize
SWOT
Planuri de măsuri
Cataloage
Grafice individuale
de progres
Programul
consultaţiilor cu
elevii pe catedre şi
profesori

Cataloage
Proceduri de
monitorizare
Evidenţe ale
monitorizărilor
Procese -verbale ale
şedinţelor cu părinţii

Sept. 2021

Pe parcursul
anului,
conform
planificării

Creşterea
eficienţei
activităţilor
extracurriculare

Planificarea activităţilor
extracurriculare cu implicarea
cadrelor didactice, a elevilor, a
părinţilor şi a altor parteneri
educaţionali, atât a celor curente, cât
și a celor din cadrul Programului
Național”Școala Altfel!„
Popularizarea activităţilor
extracurriculare în rândul  părinţilor
şi a partenerilor educaţionali.

Coordonator de
proiecte şi programe
educative
Diriginţii

Coordonator de
proiecte şi programe
educative

Existenţa
planificărilor
activităţilor
extracurriculare și a
Planului de activități
pentru”Școala
Altfel!„

Numărul proiectelor

Planificări
Proceduri de
monitorizare
Site-ul şcolii

Proiecte şi
parteneriate locale,
regionale, naţionale,

Pe parcursul
anului,
conform
calendare
lor activităţi
lor educative
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Valorizarea rezultatelor din cadrul
proiectelor şi programelor locale,
naţionale şi internaţionale.
Organizarea în parteneriat cu Poliţia
de proximitate şi Centrul
Antidrog de activități educative de
prevenire a violenței în mediul
școlar, a traficului de persoane, a
consumului de substanțe psihotrope,
a  principiilor democraţiei, eco-
cetățeniei, multiculturalismului,
egalității în drepturi, indiferent de
etnie, sex, vârstă.
Continuarea proiectelor caritabile și
de voluntariat (“Dăruiește
Bucurie!”), de antreprenoriat
(„Târgul de primăvară al firmelor
de exercițiu„), a activităților
dedicate Zilei Naționale, Zilei
Culturii Române, Crăciunului, a
activităților interdisciplinare, a
proiectelor în parteneriat cu
Fundația Română pentru Copii,
Comunitate și Familie, cu biserica,
Inspectoratul Județean de Poliție și
Direcția de Asistență Socială,
adresate unor categorii
marginalizate economic și social,
vând ca obiective, facilitarea
accesului la educație, pentru
egalitate de șanse în procesul de
integrare socio- profesională.

locale, județene,
naţionale şi
internaţionale

Participarea la cel
puțin a unui târg
internațional al
firmelor de exercițiu
care funcționează în
școală

internaţionale
Proiecte e-learning,
e-twining,
Erasmus+
Proceduri
Procese-verbale
Diseminări pe site-
ul şcolii
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Strategii Acțiuni Responsabilităţi Indicatori de performanţă Modalităţi de
evaluare

Termene

OBIECTIVUL 3: Desfășurarea de activități în cadrul Clusterului de educație C-Edu, alături de universități clujene și alți parteneri educaționali, în vederea
corelării ofertei educaționale la cerințele comunității și ale pieței muncii

1. Intensificarea colaborării cu comunitatea locală, cu organizaţiile nonguvernamentale, asociaţiile culturale şi sportive, cu sindicatele şi agenţii
economici;

2. Asigurarea vizibilităţii activităţilor şi a imaginii şcolii, prin colaborarea deschisă și permanentă cu mass-media;
3. Promovarea diversității, prin dialogul intercultural din cadrul activităţilor desfășurate în școală și prin proiectele europene implementate  la nivelul
instituţiei;
4. Combaterea şi prevenirea posibilelor cazuri de corupţie în sistem;

Obiective specifice: -Crearea şi dezvoltarea unei culturi a calităţii în educaţie la nivelul Colegiului de Servicii în Turism ”Napoca” Cluj-Napoca
- Obţinerea unor rezultate mai bune la examenul de bacalaureat 2022 și la concursurile și olimpiadele școlare

Implementarea sistemului
de asigurare a calităţii la
nivelul organizaţiei

Constituirea CEAC şi
stabilirea atribuţiilor
membrilor CEAC
Actualizarea regulamentului
de funcţionarea al CEAC
Întocmirea  planului de
acţiune al CEAC

Directori
Coordonatorul
CEAC

CEAC a fost constituită conform
prevederilor legale
Regulamentul de funcţionare
respectă prevederile legii
Planul de acţiune al CEAC
respectă prevederile PAS
și ale  planului managerial al
unității

-procese-verbale
ale CP, CA
-Portofoliul
CEAC

Oct. 2021

Autoevaluarea permanentă
a organizaţiei în vederea
îmbunătăţirii activităţii

Elaborarea şi aplicarea
instrumentelor de evaluare a
calităţii;
Culegerea şi analiza datelor
în vederea monitorizării
interne şi a autoevaluării;
Întocmirea rapoartelor de
monitorizare internă şi

Directori
Membrii CEAC

Responsabili arii
curriculare
Membrii CEAC

Existenţa instrumentelor de
evaluare a calităţii:
-rata de retenţie şi de succes se
situează peste media pe judeţ
-rapoartele de monitorizare internă
şi de autoevaluare precum şi
rapoartele comisiilor conţin
aspectele care trebuie îmbunătăţite

-Portofoliul
CEAC
-Rapoartele de
monitorizare
internă şi de
autoevaluare
-Baza de date a
şcolii

Conform
calendarelor ME
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autoevaluare;
Întocmirea rapoartelor
comisiilor;
Identificarea punctelor slabe
ale organizaţiei și
întocmirea planurilor de
îmbunătăţire a punctelor
slabe;
Realizarea bazei de date cu
rezultatele elevilor la
examenele terminale precum
şi cu inserţia absolvenţilor pe
piața muncii;
Revizuirea periodică a
ofertei şcolii în funcţie de
nevoile elevilor;

Coordonatorul
CEAC

Coordonatorul
CEAC
Responsabili arii
curriculare

Comisia pentru
curriculum

-planurile de îmbunătăţire se
referă la toate punctele slabe
constatate
Existenţa criteriilor, a
metodologiilor şi instrumentelor
clare şi transparente de evaluare a
personalului didactic
Existenţa bazei de date actualizate
sistematic privind rezultatele
elevilor

-Situaţiile
statistice cu
rezultatele elvilor
-Planurile de
îmbunătăţire
-Oferta CDL

Monitorizarea eficienţei
procedurilor de asigurare
internă a calităţii

Actualizarea procedurilor
prin care se  pun în aplicare
politicile şcolii,
monitorizarea aplicării
procedurilor şi revizuirea lor
în caz de neconformitate;

Directori
Coordonator
CEAC
Responsabili arii
curriculare

Existenţa procedurilor privind
iniţierea, monitorizarea şi
revizuirea periodică a programelor
şi activităţilor desfăşurate, a
instrumentelor de evaluare a
rezultatelor învăţării;

-Portofoliul
CEAC
-Portofoliile
ariilor curriculare

Sept. –dec.
2021

Creșterea calității actului
educațional, cu scopul
ameliorării rezultatelor
școlare, a ratei de
participare la examenul de

Realizarea de inspecții la
clasă la disciplinele de
examen, în special la clasa a
XII-a ;

Directori
Coordonator
CEAC
Responsabili arii

Existența documentelor de analiză
în cadrul catedrelor și ariilor
curriculare;

Portofoliile
ariilor curriculare
Plan remedial

Pe tot parcursul
anului școlar ,
conform unui
grafic
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