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PLAN UNIC MANAGERIAL 

AN SCOLAR 2020 – 2021   
 

VIZIUNEA ȘCOLII 

Școala noastră este o școală eficientă pentru fiecare elev și asigură promovarea  egalității șanselor. 

MISIUNEA ȘCOLII 

Scopul nostru primordial este acela de a ne afla cât mai sus pe treptele înnoirii, de a fi  deschiși, dar și capabili să participăm la 

o reală schimbare în educație. 

Şcoala Gimnaziala nr.26,din Galati își propune: 

mailto:scoala_26galati@yahoo.com
https://scoala26.ro/
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*să realizeze un mediu educativ bazat pe încredere; 

*să ofere elevilor un start solid în viață ajutându-i să-și dezvolte o gândire profundă; 

*să cultive spiritul de echipă pentru realizarea unui ,,învățământ pentru fiecare”; 

*sa promoveze ideea de progres fiind in pas cu timpul. 

Deviza scolii: 

    ,,Iată, copii școala: izvorul fericirii și al mângâierii  sufletești: bucurați-vă de ea și vă luminați!”(Ion Creangă)  

 

SLOGAN:  ,,ȘCOALA ÎN CARE PĂȘEȘTI CU DREPTUL!”  

Menirea cadrului didactic: 

,,  Învăţătorul /profesorul este cel care pregăteşte omul de mâine. 

El, mai mult ca oricare altul, are datoria de a se integra în epoca sa şi chiar de a o depăşi.Cadrul didactic trebuie să fie o călăuză 

care să-i dea fiecăruia dintre elevi un ajutor efectiv şi să vegheze la coacerea în ritm propriu a inteligenţelor şi inimilor. 

Învăţătorul/profesorul trebuie să formeze tuturor copiilor capacitatea de a folosi cu inteligenţă instrumentele muncii 

intelectuale şi gândirea, să facă apel la resursele personalităţii în curs de dezvoltare şi să ştie să utilizeze toate aptitudinile şi toate 

mijloacele de exprimare pentru a le consolida.” 

                   (Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare, Învăţător,Standard ocupaţional,Bucureşti 2002, pag. 3). 

Odată cu  intrarea României în Uniunea Europeană, statutul ţării s-a schimbat fundamental în toate domeniile de activitate. 

Noul statut de ţară comunitară presupune, printre altele, şi un sistem de învăţământ compatibil cu sistemele de învăţământ din 

ţările membre ale Uniunii Europene.  

În vederea realizării acestui deziderat, guvernul României depune un efort deosebit pentru realizarea unor politici educaţionale 

care să răspundă pe deplin acestor noi cerinţe.  
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În acest context, iată câteva din priorităţile politicii educaţionale ce urmează a fi implementate în sistemul de învăţământ 

preuniversitar:  

1. Descentralizarea sistemului de învăţământ: 

 eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor educaţionale; 

 democratizarea sistemului educaţional ; 

 asigurarea transparenţei actului managerial; 

 asigurarea accesului şi echităţii în educaţie; 

 stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice. 

2. Asigurarea calităţii în activitatea de educaţie, ceea ce presupune: 

 Proiectarea, organizarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţăturii conform curriculumu-lui educaţional; 

 monitorizarea continuă a progresului în parcursul educaţional cu accent 

     pe adaosurile progresive ale învăţării; 

 evaluarea internă a rezultatelor; 

 evaluarea externă a rezultatelor. 

3. Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice: 

 formarea directorilor şi a cadrelor didactice pe probleme de evaluare şi asigurarea calităţii; 

 perfecţionarea cadrelor didactice prin grade didactice şi masterate; 

 alte programe ale ISJ şi CCD Galati pentru toate cadrele didactice. 

 

BAZA CONCEPTUALA 

  Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative: 
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 ROFUIP, aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020,  

 Regulamentul de Organizare Internă  

 Regulamentul de Organizare si Funcționare a Scolii 26 

  Ordin MENCS nr. 4742 din 10 august 2016 privind aprobarea Statutului elevilor;  

 

 

                 I.   ARGUMENT 

 

La baza întocmirii Planului managerial,  au stat legile care guvernează domeniul învăţământului (Legea Învăţământului, 

Hotărârile şi Ordonanţele emise de Guvernul României, toate actele normative ce decurg din legile mai sus menţionate, 

Ordinele, Metodologiile, Precizările şi Programele elaborate de M.E.C.T.S. ) precum şi condiţiile concrete existente în zona în 

care se află şcoala. 

Activităţile din cadrul şcolii se desfăşoară în conformitate cu legile şi strategiile naţionale care guvernează domeniul, 

prin considerarea specificului regional, judeţean şi local. 

Împreună cu toţi colegii, am ajuns la concluzia că  ţintele şi obiectivele desprinse din viziunea şi misiunea şcolii 

necesită adaptare la noile condiţii locale şi naţionale în care funcţionează şcoala.  

ANALIZA SWOT 

 

I. CURRICULUM ŞI VIAŢA ŞCOLARĂ 

 
ANALIZA SWOT 

I. CURRICULUM ŞI VIAŢA ŞCOLARĂ 
Puncte tari Puncte slabe 

- existenţa unor proceduri standardizate de 

alegerea manualelor, asigurarea obiectivităţii în 

- parteneriat între părinţi şi şcoală cu accent pe 

consilierea părinţilor elevilor cu probleme de 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%20nr.%205.447_2020_aprobare%20ROFUIP.pdf
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alegerea manualelor alternative; 
- materiile opţionale au fost stabilite de comun 

acord cu părinţii şi elevii în urma ofertei şcolii. 
- materialele opţionale satisfac în proporţie de 80% 

nevoile părinţilor şi elevilor. 
 

disciplină, a celor cu deviaţie de comportament în 

vederea integrării în mediul şcolar. 
- rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice; 
- preocupare scăzută pentru individualizarea 

/diferenţierea învăţării, în raport cu nevoile/interesele 

elevilor; 
- puţine activităţi extracurriculare, organizate pentru 

elevii din şcoală, reuniuni /seri literare, spectacole, 

simpozioane, colocvii; 
- folosirea de către unii profesori a metodelor 

învechite de predare-învăţare; 
 

- implicarea slabă a unor cadre didactice în viaţa 

şcolii. 
Oportunităţi Ameninţări 

- îmbunătăţirea sistemului educaţional prin politica 

de orientare a programelor şcolare către formarea 

abilităţilor cerute de comunitatea locală; 
- tendinţele alinierii evaluării profesionale la 

standardele internaţionale, în vederea recunoaşterii 

reciproce a competenţelor; 
- disponibilitatea colaborării Inspectoratului Scolar 

Judeţean Galaţi, a Casei Corpului Didactic, a 

Universităţilor şi a altor instituţii abilitate în 

procesul de formare continuă a cadrelor didactice; 
 

- scăderea prestigiului profesiei didactice, 

funcţionând selecţia negativă a personalului pentru 

învăţământ; 
- educaţia nu mai este privită de către elevi ca un 

mijloc de promovare socială. 

 

II. RESURSE FINANCIARE SI MATERIALE 
 

  

Puncte tari pe durata a 2 ani (2017-2018 si 2018-

2019) 
Puncte slabe 

-   înlocuire gard pe str Vadul Sacalelor, intrare 

Hotel Alex,în curtea din spatele școlii 
 -conectare la net defectuoasa in 2 sali, din cauza 

latimii de banda net de la vodafone si a 
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- montare centrala termica, apa calda, constructie 

pt CT 
- modernizare sala de sport cu lambriu si parchet, 

varuit, vopsit 
-existenţa unei baze de date privind populaţia 

şcolară, cadrele didactice, normarea, mişcările de 

personal, tezele cu subiect unic, documente şi 

situaţii contabile, etc; 
- înălțare gard, modernizare parc si teren de sport 
- dotare partiala a unor săli de curs  
- existenţa cabinetului de asistenţă psihopedagogică 

modern având psiholog; 
- dotarea in proportie de 95% a  sălilor de clasă cu 

bancute si scaune noi  
- preocuparea pentru dotarea şcolii cu materiale 

suport pentru o mai bună desfăşurare a 

activităţii instructiv – educative cu CD - uri, 

DVD - uri pentru toate obiectele de studiu; 
-modernizare sistem de supravehere video prin 

suplimentare cu inca un DVR si camere video 
-igienizare Sali, montare parchet in 6 Sali de curs 
- inlocuire gresie hol etaj si scari elevi 
- reparatii/ inlocuire instalatii sanitare. 
-reparatii usii 
-realizare Site-ul scolii 
 

 

           2019-2020 
-igienizarea tuturor salilor de curs, in 10 sali : 

varuit, zugravit, schimbat parchet , 3 sali cu 

raschetat parchet 
-schimbare usa de la intrare profesorii 
-dotarea a 8 sali cu aparatura IT (calculator cu 

unitate si monitor, multifunctionala, USB net, 4 

intensificarii activitatilor didactice in on-line; 
- resurse financiare reduse pentru a oferi 

recompense materiale atractive cadrelor didactice 

valoroase, promotori ai învăţării centrate pe elev; 
-inexistența unui teren de fotbal; 
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videoproiectoare), repararea computerelor vechi 

, astfel incat sa fie fiecare sala dotata cu 

aparatura IT 
- dotarea laboratorului de informatica, refacerea 

retelei de net in scoala. Total 19 calculatoare si 

12 multifunctionale. 
-renovarea salii de sport. 
-refacerea/repararea soclului scolii 
-repararea gardului din Prelungirea Traian. 
 

 

Oportunităţi Ameninţări 
- continuarea demersului de dotare a tuturor 

salilor cu aparatura moderna (calculator, 

videoproiector si multifunctionala) 
- continuarea procesului de modernizare a unităţii 

de învăţământ: Înlocuirea mobilierului şcolar în 

sălile de clasă (rămase nemodernizate) cu 

mobilier nou (ergonomic); 
- existenţa cadrului legislativ permisiv în 

obţinerea de fonduri proprii –Consiliul Local 

lăsând la latitudinea scolii încheierea de 

contracte pentru spaţiile excedentare; 
- realizarea unui teren de fotbal. 
-Continuarea proiectului de modernizare a curţii 

şcolare interioare şi a spaţiilor verzi (coşuri de 

curte, brazi, flori, mobilier urban). 
-amenajarea, dotarea cabinetului de informatica 

cu calculatoare, server, videoproiector, table, 

conectare la internet 
-incheirea unui contract cu RDS pt asigurarea 

traficului de net necesar in toata scoala, reziliere 

contract vodafone.  
 

- continuarea subfinanţării capitolului Resurse 

Umane; 
- criterii şi legislaţie neclară în ceea ce priveşte 

proiectele de finanţare nerambursabilă; 
- insuficienţa fondurilor care asigură finanţarea 

cheltuielilor materiale de la bugetul de stat. 
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III. RESURSE UMANE 
 

Puncte tari Puncte slabe 
-potenţial didactic performant (3 doctorat, 11 grad  I, 

7 cu grad II  titulari ai scolii)  
-dorinţa de schimbare; 
-munca în echipă; 
- Activităţi extracurriculare variate; 
-rata de promovabilitate a elevilor, ridicată; 
-rezultate la Testele Naţionale foarte bune –la lb 

romana 91,42%% iar la matematica 82,85%; 
-experienţă în participarea la proiecte educaţionale; 
- inexistenţa elevilor repetenţi şi cu situaţii şcolare 

neîncheiate; 
- atenţionarea în scris a părinţilor / tutorilor 
legali a elevilor rămaşi corigenţi pe semestru, la 

sfârşit de an; 

 

- colectiv didactic în schimbare (număr mare de 

pensionări); 
- elevi din medii sociale defavorizate; 
- carenţe în relaţia elev – cadru didactic; 
- material didactic uzat moral; 
 

- lipsa cunostinţelor în domeniul managementului 

comunicării, stresului, al timpului liber, al 

schimbării, etc. 
- implicare tot mai slabă a personalului în viata 

şcolii datorită nemulţumirilor salariale 
- lipsa de stabilitate a cadrelor didactice suplinitoare. 
- existenţa unui număr important de cadre didactice 

care întocmesc proiecte didactice încă formale, 

nepersonalizate şi insuficient operaţionalizate. 
- implicare inegală a cadrelor didactice în viaţa 

şcolii 
Oportunităţi Ameninţări 

- crearea condiţiilor pentru ca o parte a colectivului 

didactic să fie implicat în structuri şi grupuri de 

lucru la nivel local şi naţional pe 
probleme de reformă, ceea ce reprezintă o resursă 

importantă a dezvoltării profesionale la nivelul 

specialităţilor şi implicit a şcolii: 

- scăderea demografică a populaţiei şcolare; 
- migrarea personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic spre alte domenii de activitate mai bine 

retribuite; 
- influenţa exercitată asupra elevilor de tehnologia 

informaţională contribuie la diminuarea timpului 

acordat studiului; 
- autonomie limitată în selecţia personalului, in 

conformitate cu obiectivele unităţilor deînvăţământ ; 
- inerţia şi slaba motivare a cadrelor didactice; 
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IV. RELAŢII CU COMUNITATEA 
Puncte tari Puncte slabe 

-implicare activă a reprezentantilor din partea 

Consiliului Local si din partea Primăriei 
- colaborarea eficientă si promptă cu celelalte 

instituţii ale administraţiei publice locale şi 

teritoriale; 
- încheierea unui protocol între şcoala noastră şi 

ONG Tinerii şi viitorul, Galaţi pentru promovarea 

imaginii şcolii. 
-Existenţa unui consiliu al elevilor. 
-la nivelul scolii funcţionează Comitetul 

Reprezentativ al Părinţilor care, colaboreazăcu 

agenţii economici şi cu comitetele de părinţi 
 

- acţiunile elevi – părinţi - profesori au o frecvenţă 

redusă - şedinţele sunt doar cu părinţii şi cu 

diriginţii; 
- familia nu este implicată suficient în activitatea de 

educare a copiilor şi a problemelor şcolii; 
- popularizare slabă a acţiunilor de succes în mass – 

media locală. 
-la nivelul scolii nu există Asociaţia Reprezentativă 

a Părinţilor. 

Oportunităţi Ameninţări 
- colaborarea cu Poliţia, Direcţia Judeţeană de 

Sănătate Publică, Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de 

Frontieră, Galaţi, Consiliul Local, primărie, ONG 

prin încheierea de parteneriate şi protocoale. 
- conştientizarea şi responsabilizarea morală 
a elevilor privind calitatea reprezentării şcolii în 

relaţiile cu instituţiile similare; 
- disponibilitatea, implicarea şi responsabilitatea unor 

instituţii importante de 
a veni în sprijinul şcolii ( Primăria, Biserica, Poliţia, 

instituţiile culturale); 
- favorizarea impactului de percepţie pozitivă a şcolii 

ca organizaţie stabilă pe piaţa ofertei educaţionale; 
 

- criza de timp a unor părinţi, datorată situaţiei 

economice, conduce la o slabă supraveghere a 

copiilor şi la o redusă 
implicare în viaţa şcolii; 
- plafonarea interesului comunităţii faţă de 

problemele reale ale şcolii; 
- scăderea prestigiului cadrului didactic. 

DOMENII GENERALE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII ÎN ŞCOALĂ 

 Capacitate instituţională 

 Eficacitate educaţională atat in mediul virtual, cat si face to face 
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 Managementul calităţii 

 

 

Având în vedere analiza SOWT, ne propunem următoarele 
 

Reprezentativitatea instituţiei nu constă în primul rând, în calitatea absolvenţilor săi, ci in performanţele pe care acestia le obţin 

atât pe parcursul şcolarizării, cât şi după absolvire. Dezvoltarea şi modernizarea instituţională a Şcolii Gimnaziale Nr. 26, Galați are 

următoarele ţinte strategice: 

 

T1. Perfecționarea activității de invatamant prin dezvoltarea unui echilibru intre predarea asistata pe calculator si 

predarea la clasa , la toate nivelurile instituției in scopul eficientizării si adecvării la nevoile exprimate de beneficiari. 

 T2. Promovarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor, şi îmbunătățirea rezultatelor la 

examenele naționale si testările internaționale.  

T3. Imbunătăţirea standardelor  de performanţă a resurselor umane şi a managementului şcolar 

Beneficiari: • direcţi: personalul şi elevii  

• indirecţi: părinţii elevilor, comunitatea 

 

T1. Perfecționarea activității de invatamant prin dezvoltarea unui echilibru intre predarea asistata pe calculator si 

predarea la clasa , la toate nivelurile instituției in scopul eficientizării si adecvării la nevoile exprimate de beneficiari. 

 

 colaborarea eficientă cu personalul prin intermediul mediului virtual- crearea unui climat de muncă pozitiv, motivant 

 dezvoltarea si perfectionarea abilitatilor digitale pentru realizarea unui act didactic eficient ,flexibil, innovator si productiv; 

 creşterea rolului informaţiei, a capacităţii organizatorice şi mobilizatoare, perfecţionarea sistemului digital 

 reprezentarea eficientă a unitiiţii şcolare raportată la factorii externi (comunitate, foruri ierarhice superioare, autorităţi locale şi 

judeţene, organe de ordine publică, reprezentanţii cultelor, instituţii similare din ţară şi străinătate, agenţi economici, asociaţii, 

fundaţii şi organizaţii interesate în susţinerea învăţământului, colective de părinţi) pe cale vituala; 

 asigurarea transparenţei în activitatea şcolii printr-o relaţie permanentă cu mass-media la nivel local, judeţean, naţional şi 

internaţional; 
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T2. Promovarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor, şi îmbunătățirea rezultatelor la 

examenele naționale si testările internaționale.  

Obiective: 

 Dobândirea, de către elevi, a competențelor prevăzute de programele școlare 

 Stimularea activității de performanță a elevilor și cadrelor didactice prin individualizarea /diferenţierea învăţării, în raport cu 

nevoile/interesele elevilor, gasind un echilibru armonios intre predarea face to face si cea virtuala prin intermediul 

calculatorului 

 Îmbunătăţirea metodelor de predare-învăţare în procesul didactic. 

 Îmbunătăţirea mecanismelor de asigurare a calităţii, elaborarea planurilor de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii pentru 

fiecare program /acţiune derulată. 

 întărirea suportului şi statutului social al elevului 

 formarea capacităţilor de a aborda complet o problemă, de a formula idei şi a testa soluţii; 

 flexibilitatea evaluărilor (initiale, pe parcurs şi sumative); 

 

T3. Imbunătăţirea standardelor  de performanţă a resurselor umane şi a managementului şcolar  
 pregătirea managerială specializată a personalului didactic ca parte a formării profesionale; 

 reforma managementului şcolar prin descentralizare şi întărirea autonomiei colectivelor de catedră (la nivelul catedrelor, 

claselor); 

 perfecţionarea cadrelor didactice in sensul caracterului formativ al învăţământului şi renunţarea la învăţământul teoretizat 

(dopat cu date nesemnificative); 

 folosirea metodelor eficiente de predare/învăţare (dezbateri participative, interactive) care presupun cunoaşterea potenţialului 

intelectual şi psihologic al fiecărui elev); 

 organizarea formării continue a personalului didactic pe baze moderne; 

 însuşirea deprinderilor de utilizare a tehnicii de calcul şi accesare a internetulului -  

 forrnarea continuă a tuturor membrilor colectivului profesoral atât la nivelul unitătii şcolare cât şi prin centre specializate: 

Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului Didactic, Agenţia Natională pentru Programe Comunitare, Universităţi; 

 

Director, 

Prof. dr. Loredana –Liliana Buzoianu 


