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I. ASPECTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

I.1. Priorități strategice 

 Pentru anul școlar 2020-2021, am orientat întreaga activitate a instituției 

școlare, demersul didactic și educațional pe următoarele priorități strategice: 

● asigurarea egalității de șanse si sporirea accesului la educație; 

● asigurarea calității educației; 

● coordonarea prin compartimente a domeniilor funcționale de intervenție 

managerială (curriculum, resurse umane, resurse financiare și materiale, 

parteneriate); 

● coordonarea proiectelor si programelor educaționale; colaborarea eficientă 

cu instituțiile conexe; 

● monitorizarea și evaluarea modului în care se aplică la nivelul instituției de 

învățământ legislația în vigoare, ordinele, metodologiile, precizările și programele 

elaborate de M.E.C. și I.Ș.J. Dolj; 

● formarea echipelor de lucru, delegarea de responsabilități individuale în 

funcție de aptitudinile și competențele fiecărui angajat al unității; 

● consilierea părinților și atragerea acestora în acțiuni care vizează 

optimizarea activității în grădiniță; 

 

I. 2. Domenii vizate în activitatea managerială: 

- MANAGEMENT ORGANIZAȚIONAL 
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- CURRICULUM 

- RESURSE UMANE 

- RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

- DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE/ PARTENERIATE 

 

II. MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE 

 Programul managerial și programul operațional realizate pentru anul școlar 

2020-2021 au răspuns cerințelor Planului de dezvoltare instituțională al unității 

școlare 2017-2021, obiectivele propuse fiind corelate cu misiunea, viziunea și 

țintele strategice ale grădiniței. 

 Programul managerial defalcat pe semestre, Regulamentul de Ordine 

Interioară si Regulamentul de Funcționare și Organizare al unității școlare au fost 

avizate de către Consiliul profesoral și aprobate de către Consiliul de administrație 

al grădiniței. 

Documentele de proiectare managerială au fost întocmite corespunzător și la 

termen în acest an școlar. Strategiile de dezvoltare pe termen mediu au o structură 

corespunzătoare, în unitatea școlară pe care o conduc există programe de prevenire 

a abandonului școlar, desfășurate sub conducerea mea directă și programe privind 

asigurarea calității care se încadrează în cerințele existente. 

Am întocmit la timp situațiile solicitate de I.Ș.J. Dolj și am participat la 

ședințele cu directorii, considerând că o comunicare eficientă cu inspectorii școlari 

conduce la o bună transmitere de informații personalului didactic, didactic auxiliar 

și nedidactic.. 

S-au elaborat documentele de organizare managerială: ROI și ROF, 

documentele Consiliului de administrație (Grafic și tematică CA) și ale Consiliului 

profesoral (Grafic și tematică CP), documentele Comisiei metodice și Comisiei de 

evaluare și asigurare a calității (CEAC), documentele de evidență a sarcinilor și 

activității personalului didactic și administrativ; fișe de evaluare internă și 

acordarea calificativelor; fișe de asistență la ore. 

În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul 

școlar 2020-2021 au fost emise decizii interne pentru numirea Responsabilului 
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comisiei metodice, Coordonatorului pentru activități educative extrașcolare, 

Responsabilului pentru proiecte europene, Comisiilor și grupurilor de lucru cu 

atribuții specifice: Comisia pentru curriculum; Comisia pentru evaluarea și 

asigurarea calității; Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul 

școlar; Comisia pentru perfecționare, formare continuă și dezvoltare profesională; 

Comisii pentru activități de recepție, inventariere și respectiv casare; alte comisii cu 

funcționare pe durată limitată sau anuală prevăzute de acte normative în vigoare. 

Activitatea a fost evaluată și monitorizată în permanență de către directorul 

unității școlare și de către Consiliul de administrație, procesul de evaluare având ca 

rezultat stabilirea unor proceduri și planuri de acțiune. 

III. CURRICULUM 

Am elaborat oferta educațională prin implicarea cadrelor didactice și cu 

consultarea factorilor interesați. Oferta educațională a fost elaborată în conformitate 

cu viziunea asumată în PDI. 

Am promovat programe de monitorizare, control și evaluare privind 

respectarea planificărilor și am pus un accent deosebit pe educația individualizată și 

integrată a copiilor cu nevoi speciale. 

S-au identificat măsuri ameliorative pentru copiii cu dificultăți de învățare și 

măsuri de dezvoltare pentru copiii cu performanțe. S-a pus un accent deosebit 

asupra portofoliilor copiilor preșcolari. În procesul de evaluare s-au elaborat și 

utilizat instrumente alternative adecvate atât conținutului cât și obiectivelor 

propuse. 

Pentru proiectarea curriculumului opțional s-au analizat resursele umane și 

materiale de care dispune grădinița, precum și interesele copiilor, consultându-se 

Asociația părinților și cadrelor didactice „Curcubeul Copilăriei”. 

Grădinița este angajată în activități extrașcolare oferind copiilor diversitate. 

Există un interes real pentru implicarea în proiecte, parteneriate și programe 

educaționale cuprinse in CAEN și CAER. 

Deoarece curriculum actual încearcă o îmbinare suplă a ideilor pedagogiei 

tradiționale autohtone cu ideile pedagogiilor alternative moderne din lume, cadrele 
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didactice caută să împletească cele mai eficiente metode în activitatea cu copiii., 

acest aspect conducând, evident, spre progres. 

Educatoarele au întocmit planificările în concordanță cu curriculum național, 

ținând cont de abordarea integrală a conținuturilor și de specificul colectivului de 

copii din fiecare grupă. Documentele școlare au fost monitorizate, asigurându-se din 

partea mea și a responsabilului cu perfecționarea îndrumarea cadrelor didactice 

înscrise la grade didactice. 

Pentru dezvoltarea profesională, fiecare educatoare și-a completat 

portofoliul cu documente oficiale transmise de la M.E.N.C.S. și I.Ș.J. Dolj, privind 

programele opționale, proiectele didactice model, studiu individual. 

În anul școlar 2020-2021 , în cadrul Comisiei pentru curriculum din unitatea 

noastră s-a desfășurat o activitate care a demonstrat profesionalismul 

educatoarelor, dar și importanța acestei comisii în perfecționarea continuă a 

cadrelor didactice. 

Responsabilul Comisiei pentru curriculum, Băcioiu Andreea și-a desfășurat 

activitatea corect, planificându-și cu atenție lecțiile demonstrative, referatele, 

comunicările științifice și discuțiile în genul unei „mese rotunde”. Documentele ce 

demonstrează cele subliniate anterior se află în evidența unității școlare. 

Obiectivele urmărite printre care subliniez: cunoașterea tradițiilor 

românești; cunoașterea patrimoniului muzeal și trezirea interesului pentru istorie și 

științele naturii; formarea unor deprinderi ecologice, de protejare a mediului 

înconjurător; dezvoltarea simțului estetic, cunoașterea și aprecierea unor opere de 

artă reprezentative; însușirea normelor de protecție în situații de urgență și 

familiarizarea cu echipamentele necesare; familiarizarea cu diferite specii de 

animale; educarea copiilor în spiritul valorilor moral-religioase; dezvoltarea 

armonioasă a organismului prin exercițiul fizic și a spiritului competitiv; 

familiarizarea copiilor cu personajele din povești și lumea teatrului, au fost 

îndeplinite. 

Raportul și fotografiile de la activități dovedesc întreaga implicare a cadrelor 

didactice și a părinților copiilor privind susținerea acestor acțiuni. 

IV. RESURSE UMANE 
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Am realizat planul de școlarizare, pe baza unei diagnoze și respectând 

legislația în vigoare și termenele date. 

Am asigurat cuprinderea unui număr de 210 preșcolari în cadrul unității 

școlare pentru anul 2020-2021, repartizați în 8 grupe de program prelungit din care 

2 grupe în alternativa Step By Step. 

S-au încheiat contracte de muncă cu personalul didactic și nedidactic, în 

funcție de normarea aprobată, s-au realizat fișele posturilor și au fost aprobate fișele 

cadru de evaluare pentru acest an școlar. 

Evaluarea periodică a personalului instituției s-a realizat în conformitate cu 

legislația aferentă. 

Am asigurat cadrul instituțional pentru participarea personalului la procesul 

decizional: Consiliul de administrație, Consiliul profesoral, Comisia pentru 

curriculum, Comisia de evaluare și asigurare a calității, Comisia de implementarea a 

standardelor de control intern. (cadre didactice au urmat cursul STEP BY STEP 

pentru a implementa această alternativă în grădiniță începând cu anul 2018-2019 

având deja în planul de școlarizare aprobată această grupă). 

Am participat la programe de formare continuă în management, de asemenea 

am asigurat participarea la cursuri de perfecționare pentru un număr generos de 

cadre didactice, responsabili de comisii în unitate. 

O contribuție deosebită pentru asigurarea în bune condiții a activității 

grădiniței cât și a implicării în îngrijirea copiilor preșcolari a avut-o personalul 

didactic auxiliar (administrator financiar  și administrator de patrimoniu) și 

nedidactic ( bucătari, mecanic, îngrijitori copii). 

S-a asigurat menținerea funcționalității în bune condiții a bazei didactico- 

materiale a unității, prin îndeplinirea cu responsabilitate a sarcinilor specifice fișei 

postului de către întreg personalul. 

În toată această perioadă am promovat un climat de muncă favorabil, pozitiv, 

bazat în primul rând pe comunicare eficientă, echilibru și corectitudine. 

Colaborarea cu personalul medical, cu profesorul consilier și profesorul 

itinerant școlar a fost transparentă, venind astfel în sprijinul copiilor și părinților 

acestora. 
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V. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

Grădinița cu program prelungit ”Curcubeul Copilăriei” dispune de clădire 

proprie, având un număr de 8 grupe, amenajate corespunzător mediului 

educațional, cu unică funcționalitate, 1 cabinet medical, 1 cabinet de asistență 

psihopedagogică, 1 birou director, 1 birou contabilitate și administrație, sector 

alimentar cu cantină și 2 oficii, spălătorie. 

Am stabilit necesarul de resurse financiare și am asigurat dezvoltarea, 

folosirea eficientă și protejarea patrimoniului. 

Am elaborat proiectul de buget și proiectul de achiziții, am repartizat bugetul 

primit, conform legii, pe capitole și articole bugetare, am realizat execuția bugetară, 

am întocmit documentele legale privind managementul financiar și am asigurat 

transparență în elaborarea și execuția bugetară. 

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost proiectat cu respectarea legislației, 

procedurilor și regulamentelor. 

S-au cheltuit corespunzător sumele alocate pentru acest an școlar. S-au avut 

în vedere reparațiile absolut urgente si achiziționarea unor obiecte de inventar 

necesare desfășurării activității copiilor și personalului în condiții optime. 

De asemenea toate grupele sunt dotate cu televizoare și calculatoare, astfel 

încât cadrele didactice și preșcolarii grădiniței să fie racordați la tehnologia 

viitorului.  

Documentele care certifica cele prezentate se afla în evidența contabilității 

unității de învățământ. 

Am îndrumat și controlat permanent eficiența utilizării resurselor alocate, 

coordonând serviciul administrativ și financiar contabil. 

 De asemenea s-a acționat în direcția modernizării bazei materiale prin 

donații și sponsorizări, achiziționându-se obiecte de inventar la grupe (mobilier 

corespunzător pentru o grupă STEP BY STEP). 

 VI. DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE/ PARTENERIATE 

 S-a asigurat permanent un bun parteneriat între directorul instituției, cadrele 

didactice și reprezentanții asociației de părinți, respectiv familiile preșcolarilor din 
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grădiniță, pentru susținerea optimă a învățării copiilor și a nevoilor lor de 

dezvoltare. 

 Au fost desfășurate activități educative în parteneriat cu părinții care au 

participat activ și într-un număr foarte mare, arătând un interes real privind 

educarea copiilor și dezvoltarea lor. 

 Președintele Comitetului de părinți la nivel de unitate este permanent 

implicat în activitățile grădiniței, fiind și membru al Consiliului de administrație. 

 Colaborarea cu reprezentanții administrației locale (Consiliul Local și 

Primăria) a fost foarte strânsă și transparentă, fapt dovedit prin participarea 

acestora în cadrul ședințelor Consiliului de administrație. 

 Am realizat parteneriate educaționale care s-au concretizat în derularea unor 

activități educative, cu tematică, la nivelul unității școlare. Acțiunile derulate în 

cadrul proiectelor educative inițiate la nivelul grădiniței în parteneriat cu părinții și 

reprezentanți ai comunității locale (Medicul de familie, Biserica ”Sf. Dimitrie cel 

Mare”, Secția Nr. 4 de Poliție Craiova, Colegiul Național ”Ștefan Velovan Craiova”, 

INCDS Marin Dracea, Colegiul Tehnic Energetic”, Scoala Gimnazială Filiași), au avut 

ca rezultat și depistarea unor nevoi educaționale ale mediului social, în scopul 

diversificării și îmbunătățirii ofertei educaționale a unității. 

Am organizat conform Calendarului aprobat de CCD Dolj acțiuni metodice și 

culturale după cum urmează: 

- Simpozion Județean ”Copilul în era digitală” – 16.12.2020 

- Simpozion interhudețean ”Sănătatea copiilor – o prioritate” – 24.02.2021 

- Conferință internațională ”Natura, prietena mea” – 27.05.2021 

- Masă rotundă națională ”Alternative educaționale în învățământul românesc” – 

17.06.2021 

Suntem din anul 2010 în parteneriat cu CCDG Romania în cadrul programului 

internațional ECO-SCHOOL și derulăm anual activități educaționale de protejare a 

mediului în cadrul căruia am câștigat Stegul Verde cu calificativul Excelent.  

Am  iniţiat şi desfăşurat concursuri şcolare „Magia Crăciunului”, „Colind de 

Crăciun”, ,,Dalbe Flori de sărbătoare”, ”Primăvara ca o poveste”, ”Primăvara copiilor 

isteți”, ”Pregătiți pentru performanță”, ”SuperPiticot”, ”Formidabilii”. De asemenea, 
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am organizat două concursuri interjudețene „Primăvara Copiilor Isteți” și ,,Pregătiți 

pentru performanţă”.  

V. PRIORITĂȚI ȘI DIRECȚII DE DEZVOLTARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 

2021-2021: 

● Asigurarea egalității de șanse și creșterea participării la educație; 

● Promovarea unui program de educație a părinților și a copiilor cu vârste cuprinse 

între 3 și 6 ani în vederea îmbunătățirii abilităților parentale și a abilităților de viață 

pentru copii. 

● Implementarea unui proiect european la nivelul instituției de învățământ privind 

dezvoltarea actului educațional, formarea cadrelor didactice, dotarea grădiniței cu 

materiale didactice moderne. 

 

VI. CONCLUZII 

În realizarea tuturor obiectivelor s-a evidențiat implicarea întregului 

personal didactic, administrativ și medical, participarea activă și democratică a 

membrilor Consiliului de administrație și a Consiliului profesoral, implicarea fermă 

și consecventă a părinților în activitatea grădiniței, promovându-se transparență 

între compartimente,  respectarea principiilor managementului participativ și 

realizarea unui sistem intern de comunicare rapid și eficient. 

 

DIRECTOR, 

             Prof. Irina Maria ALEXANDRU 
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