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Indicatorul de performanţă avut în vedere:
9. Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare

Ţinte

Reabilitarea
internatului
şcolii.

Acţiuni necesare

Accesarea
fondurilor
necesare

Rezultate
măsurabile

Suma alocată
de Primăria
Şendriceni

Responsabil
pentru
îndeplinirea
acţiunilor

Prioritatea
acţiunii

Termene şi
obiective
intermediare

Monitorizare
şi evaluare

Costuri
şi alte
resurse
necesare

- Echipa
managerială

Sporită, cu impact
direct asupra
elevilor care
doresc cazare în
internat.

1.11.2012

C.A.

Resurse
bugetare

- Echipa
managerială
- Profesori de
educaţie fizică

Sporită, cu impact
direct asupra
calităţii orelor de
educaţie fizică

C.A.

Resurse
bugetare
şi proprii.

Resurse
proprii.

Reabilitarea
terenului de
sport.

Accesarea
fondurilor
necesare resurse
proprii sau
accesarea unui
proiect

Proiect
aprobat.
Teren
reabilitat.

Comentarii : Se vor aprecia periodic, cantitativ şi calitativ, rezultatele obţinute.

15.04.2011

Indicatorul de performanţă avut în vedere:
22.Managementul personalului didactic şi de conducere.

Ţinte

Acţiuni necesare

Completarea
necesarului de
profesori şi maiştri
cu personal
calificat.

Încadrarea de
personal calificat
pentru toate
disciplinele.

Rezultate
măsurabile

Responsabil
pentru
îndeplinirea
acţiunilor
- I.Ş.J. Botoşani

Repartiţii de
încadrare.
- Echipa
managerială

Prioritatea
acţiunii

Termene şi
obiective
intermediare

Monitorizare
şi evaluare

Costuri şi
alte
resurse
necesare

Maximă,
cu impact direct
asupra
procesului de
învăţământ .

15.09.2011

C.A.

Resurse
umane

Comentarii : Se vor aprecia periodic, cantitativ şi calitativ, rezultatele obţinute.

Indicatorul de performanţă avut în vedere:
28.Evaluarea rezultatelor şcolare

Ţinte

Creşterea
procentului
elevilor
promovaţi la
Bacalaureat la
42 % iar la
examenul de
Evaluare
naţională la
70%

Acţiuni necesare

Rezultate
măsurabile

Mărirea
Realizarea unui
procentului de
program de pregătire
promovabilitate la
suplimentară la
bacalaureat
disciplinele de examen.
Discuţii cu elevii şi
părinţii în scopul
conştientizării
necesităţii de a învăţa
pe tot parcursul anului
,precum şi pentru
alegerea disciplinelor
de examen.
Motivarea elevilor
pentru îmbunătăţirea
frecvenţei la ore.

Creşterea mediilor
semestriale la
disciplinele de
bacalaureat

Responsabil
pentru
îndeplinirea
acţiunilor
- profesorii
care predau
disciplinele de
examen
- diriginţii
claselor a XII
a

Prioritatea
acţiunii

Termene şi
obiective
intermediare

C.E.A.C.

Comentarii : Se vor aprecia periodic, cantitativ şi calitativ, rezultatele obţinute.

Resurse
umane

Resurse
financiare
Anul şcolar
2011-2012

Scăderea
numărului de
absenţe .

Costuri şi
alte
resurse
necesare

30.10.2011
Maximă,
cu impact
direct asupra
rezultatelor la
examenul de
bacalaureat

- directori

- profesori
- diriginţi
- părinţi

Monitorizare
şi evaluare

Indicatorul de performanţă avut în vedere:
32.Constituirea bugetului şcolii.

- Resursele financiare alocate de Consiliul Local Şendriceni nu acoperă necesarul şcolii .
- Există datorii la furnizorii de materiale pentru întreţinerea şcolii şi combustibil neachitate .
- Nu sunt resurse financiare pentru achiziţionarea de combustibil pentru centrala termică.
Responsabil
Rezultate
pentru
Prioritatea
Ţinte
Acţiuni necesare
măsurabile
îndeplinirea
acţiunii
acţiunilor
Hotărârea de alocare
a fondurilor din surse
1.Accesarea unor
guvernamentale.
fonduri financiare
pentru a acoperi
- director
Resurse alocate de
Măsură
nevoile şcolii pe
Consiliul Local
prioritară
termen scurt şi
Şendriceni.
mediu.
Completarea
resurselor
financiare ale
şcolii la un nivel
care să acopere
cheltuielile.

Termene şi
obiective
intermediare

Monitorizare
şi evaluare

Costuri şi
alte
resurse
necesare

15.11.2011

C.E.A.C.

Resurse
bugetare

Fonduri realizate

2.Realizarea unor
resurse financiare
din surse proprii.

Realizarea unor
produse în atelierele
şcolii care să fie
valorificate
Valorificarea
produselor din ferma
şcolii.
Valorificarea
deşeurilor colectate
de elevi.

Resurse
bugetare
şi proprii

- director

Ostafie Tatiana

Maximă,
cu impact
direct asupra
elevilor

31.09.2012

C.E.A.C.
Resurse
umane
maiştri
instructori
,diriginţi şi
elevi

3.Sprijinirea şcolii
de către Asociaţia
părinţilor .

Suma de bani donată
de părinţi pentru
sprijinirea
activităţilor din
şcoală

Gheorghiescu
Dorin

Măsură
prioritară

1.05.2012

Preşedintele
asociaţiei
părinţilor

Resursele
părinţilor

Botezatu
Daniel

Măsură
prioritară

31.09.2012

Contabilitate

Resurse
umane

- director

Măsură
prioritară

Anul şcolar
2011-2012

C.A.

Resurse
umane

Ore de muncă
realizate în şcoală.

4.Sponsorizări
aduse de firme şi
fundaţii.

5. Gestionarea
eficientă a
bunurilor şi
resurselor
financiare ale
şcolii.

Suma primită din
sponsorizări sau
valoarea bunurilor
materiale donate.

Achitarea/scăderea
datoriilor către
furnizori.

Comentarii : Se vor aprecia periodic, cantitativ şi calitativ, rezultatele obţinute.

Indicatorul de performanţă avut în vedere:
30. Activitatea ştiinţifică

Ţinte

Participarea
profesorilor la
activitatea
ştiinţifică

Acţiuni necesare
Înscrierea
profesorilor la
gradul I
Înscrierea
profesorilor la
doctorat.

Rezultate
măsurabile

Responsabil
pentru
îndeplinirea
acţiunilor

Profesorul
Susţinerea
înscris la grad
lucrărilor de
sau doctorat.
gradul I şi de
Responsabilul cu
doctorat.
perfecţionarea.

Comentarii : Se vor aprecia periodic, cantitativ şi calitativ, rezultatele obţinute.

Prioritatea
acţiunii

Termene şi
obiective
intermediare

Monitorizare
şi evaluare

Costuri şi
alte
resurse
necesare

Măsură
prioritară

31.09.2012

C.A.

Resurse
umane

