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DIRECŢIILE STRATEGICE ALE LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV IAŞI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018
I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale
 Dezvoltarea capacităţii LPS privind asigurarea şi evaluarea calităţii serviciilor educaţionale oferite prin Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității;
 Creşterea calităţii educaţiei în toate mediile rezidenţiale;
 Monitorizarea procesului de predare – învăţare - evaluare din perspectiva dezvoltării competenţelor cheie şi a centrării activităţilor pe elevi şi pe
cerinţele lor educaţionale;
 Aplicarea sistemului de evaluare naţională periodică a elevilor, în scopul îmbunătăţirii rezultatelor şcolare;
 Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale (clasele a VIII-a şi a XII-a );
 Ameliorarea calităţii managementului educaţional;
 Asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică.
II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale
 Asigurarea accesului pentru practicarea sportului de performanță a copiilor cu calități din municipiu si judeţ la educaţie, inclusiv a celor din zonele
izolate;
 Implementarea măsurilor legislative şi organizatorice pentru integrarea elevilor din grupele de Clubului Sportiv Școlar ”Unirea” Iași în clasele LPS;
 Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale pentru sportul de performanță.
III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie și sport
 Încurajarea şi susţinerea excelenţei în educaţie prin activități sportive, a performanţelor elevilor cu aptitudini înalte, prin participarea la Olimpiada
Gimnaziilor (Gimnaziada), Olimpiada Națională a Sportului Școlar, concursurile naționale și internaționale organizate de federațiile naționale de
atletism, handbal, fotbal și canotaj şi valorizarea rezultatelor deosebite obţinute;
 Dezvoltarea LPS ca Centru de Excelenţă în Sport din județul Iași; extinderea ariei de selecție și în localitățile din județ în colaborare cu Direcția
Județeană pentru Sport și Tineret;
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Asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a cabinetului medical. şi eficientizarea activităţilor de consiliere desfășurate de pshihologul școlii în
raport cu particularitățile individuale ale elevilor sportivi.

IV. Implementarea descentralizării şi dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ
 Eficientizarea disciplinelor sportie practicate în liceul nostru, pentru a corespunde nevoilor reale ale comunităţii locale şi ale societăţii în general;
 Asigurarea consultanţei și sprijinirea cadrelor didactice în vederea dezvoltării parteneriatelor active cu autorităţile şi comunitatea locală, federațiile
naționale de specialitate;
 Conştientizarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi ai altor instituţii din comunitatea locală asupra rolurilor sporite în relaţie cu dezvoltarea
sportului școlar și de performanță, cu educaţia, în general; sensibilizarea reprezentanților autorităților locale pentru dezvoltarea bazei materiale și
susținerea financiară a activității liceului;
 Aplicarea legislaţiei cu privire la implementarea descentralizării.
V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ
 Evaluarea şi consilierea cadrelor didactice prin inspecţiile curente şi speciale;
 Sprijinirea cadrelor debutante în procesul formării continue;
 Evaluarea periodică a programelor de formare a personalului didactic din perspectiva eficienţei lor;
 Creşterea calităţii procesului de formare continuă prin activităţile metodico – ştiinţifice desfăşurate la nivel local/judeţean/naţional;
 Consolidarea parteneriatului între învăţământul superior şi cel preuniversitar în formarea iniţială şi continuă pentru cariera didactică;
 Colaborarea cu I.Ș.J. – C.C.D. ”Spiru Haret” Iași pe linia formării continue, în acord cu nevoile profesionale ale cadrelor didactice.
VI. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară pentru elevi
 Armonizarea intereselor legate de dezvoltarea personală a individului cu cele ale comunităţii imediate, locale şi regionale şi cu solicitările societăţii
actuale;
 Crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă, permanentă, în spiritul competenţelor cheie, al dezvoltării civismului, voluntariatului,
muticulturalismului, într-o societate complexă, dinamică;
 Creşterea rolului formativ al LPS Iaşi, colaborarea cu O.N.G. uri, cu alte instituții partenere, cu mediul cultural și sportiv ieşean;
VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei părinților
 Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor;
 Formarea şi dezvoltarea atitudinii de responsabilizare socio-culturală pozitivă a tuturor actorilor educaţionali faţă de educaţia permanentă, personală
şi profesională (implicarea comunităţii locale);
 Identificarea şi implementarea celor mai eficiente strategii de formare a părinților;
 Accentuarea rolului activ al LPS ca centru de informare în domeniul educaţiei şi de formare a adulţilor/partenerilor educaţionali;
 Monitorizarea inserţiei absolvenţilor.
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VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ de la LPS cu cel european
 Corelarea demersurilor LPS. cu politicile IȘJ și M.E.N., în vederea compatibilizării învăţământului sportiv, cu particularităţile sale, cu învățământul
european;
 Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea şi implementarea unor proiecte educaţionale complexe şi diverse la nivelul unităţii şcolare;
 Iniţierea, dezvoltarea şi susţinerea proiectelor europene, în domeniul sportiv;
 Participarea la programe finanţate prin F.S.E., atât în vederea creşterii calităţii activităţilor didactice şi educative, cât şi pentru formarea cadrelor
didactice pentru a face faţă provocărilor unui învăţământ modern şi dinamic şi exigenţelor educaţionale ale societăţii cunoaşterii.
Legile şi documentele care stau la baza elaborării Proiectului de Dezvoltare Instituţională
Acest Proiect de Dezvoltare Instituţională a fost conceput în conformitate cu următoarele acte normative:
 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu toate modificările şi completările ulterioare;
 Metodologia formării continue aprobată prin OMECTS nr 5561/07.10.2011 cu modificările și completările ulterioare
 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație;
 Planul managerial pentru anul școlar 2017-2018 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iași (septembrie 2017);
 Raportul I.S.J. Iași, privind Starea Învățământului preuniversitar ieșean pentru anul școlar 2016-2017 (septembrie 2017);
 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Naționale;
 Strategia de dezvoltare a judeţului Iaşi 2014-2020, Strategia de dezvoltare a regiunii N-E pentru perioada 2014-2020;
 Programul de guvernare 2017-2020 publicat în MO nr. 496/29.06.2017, capitolul Politici în domeniul educației;
 Ordinul MENCȘ nr. 5079/2016 privind Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicat în
Monitorul Oficial nr. 720/19.09.2016 (completat cu OM 3027/2018);
 OUG nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/13.04.2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
 HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a
Standardelor de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicată în MO nr. 38/18.01.2007;
 HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în
învăţământul preuniversitar, publicată în MO nr. 822/08.12.2008;
 M.S. nr. 1995/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
 Legea nr. 319/2006 a sănătăţii şi securităţii în muncă;
 OMF 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu toate modificările şi copletările ulterioare;
 OUG nr. 320/28.03.2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
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HG nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor
furnizoare de educaţie, publicată în MO nr. 59/25.01.2007;
OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
OMECTS nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de
învăţământ preuniversitar;
HG. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Preuniversitar;
Anexa H.G. nr. 22/25.01.2007 ”Metodologia de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor
furnizoare de educație;
OMECTS nr. 5568/07.10.2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat;
ORDIN nr. 4619 din 22.09.2014 privind Metodologia - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar;
ORDIN nr. 4742 din 10.08.2016 privind aprobarea Statutului elevului;
Sinteza raportului de audit al performanţei privind eficienţa utilizării resurselor alocate de la bugetul statului pentru îndeplinirea obiectivelor
propuse de către Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi federaţiile sportive naţionale din 2013.
EDUCAŢIE, DEVENIRE ȘI SEMNIFICAŢII ALE LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV IAȘI

Formarea unor tineri creativi, cu o personalitate autonomă, capabili de adaptare într-o societate a cunoaşterii, deschişi către un orizont cultural
complex şi pregătiţi pentru provocările lumii contemporane reprezintă esența demersului educațional pe care îl vizează strategia Liceului cu Program
Sportiv Iași orientată spre monitorizarea, evaluarea, consilierea și susținerea învățământului sportiv ieșean.
Preocuparea noastră majoră este de a optimiza constant oferta educaţională, în raport cu standardele de calitate naţionale şi europene, ţinând
cont de idealurile şi exigenţele beneficiarilor direcţi şi indirecţi. Școala aparține comunității, de aceea opiniile, viziunea, interesul, aprecierile acesteia
sunt repere după care ne măsurăm eficiența, capacitatea de răspuns, posibilitatea de adaptare și reconfigurare a direcțiilor generale de acțiune.
Psihologia succesului, parte componentă a ethos-ului oricărei unități de învățământ responsabile, reprezintă o condiție a unei strategii
competente și poate fi susţinută prin valorificarea tradiţiilor cunoscute ale școlii ieșene, dar şi printr-o adaptare permanentă la valorile unei societăţi
moderne şi dinamice, aflate în armonie cu idealurile și traseele educaționale europene.
Prin raportarea constantă la exigenţele noii legislații din domeniul, prin interesul acordat conceptului de calitate în educație, cu toate implicațiile
de management educațional, Liceul cu Program Sportiv Iaşi îşi defineşte propriile coordonate de dezvoltare, de evaluare şi de promovare a culturii
organizaţionale, de relaţionare cu mediul sportive, cultural, social şi economic al comunităţii.
Planul de dezvoltare instituţională are în vedere dezvoltarea Liceului cu Program Sportiv Iași în perioada ianuarie 2018 - decembrie 2022.
Durată de viaţă de 5 ani a fost aleasă de echipa de proiect ţinând cont de modificările legislative cuprinse în Legea Educaţiei Naţionale (Legea nr.
1/2011)/legislația secundară, modificări ce se referă la structura nivelurilor de învățământ (gimnazial și liceal), recrutarea personalului la nivelul
unităţii precum şi de evoluţia demografică, de mobilitatea şi cerinţele profesionale ale pieţii muncii.
Şcoala reprezintă cadrul organizat şi competent, cu responsabilităţi majore multiple în viaţa unei comunităţi pentru educarea şi instruirea
tinerei generaţii. Rolul ei este de a continua într-un cadru organizat şi ştiinţific procesul de instruire şi educare a copiilor, proces început în familie, şi
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de adaptare a acestora la solicitările societăţii, de transmitere tinerei generaţii a valorilor culturale şi morale necesare comportamentului şi integrării
lor în societatea contemporană și pe piața muncii.
Proiectul de dezvoltare instituţională are o importanţă deosebită, deoarece concentrează atenţia asupra finalităţilor educaţionale, asigurând
concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relaţii sistemice şi comunitare) şi
asigură coerenţa strategiei pe termen lung a şcolii.
Întocmirea Planului de Dezvoltare Instituţională s-a realizat plecând de la o radiografie realistă asupra mediului extern în care activează
instituţia de învăţământ (î nvăț ăm ânt sporti v i nt egrat ) şi asupra mediului organizaţional intern şi prin consultarea părţilor interesate, ţinându-se
cont de factorii care influenţează eficienţa activităţii educaţionale:
 scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalităţii;
 schimbările educaţionale şi manageriale generate de reformele educaţionale;
 politica managerială a şcolii şi a comunităţii locale.
Ca urmare a scăderii natalităţii la nivel naţional şi a interesului pentru practicarea unui sport de performanță, şcoala noastră își propune ca obiectiv
principal atragerea și menţinerea în şcoală a elevilor-sportivi. Problema este una reală, în condiţiile în care statistica demografică ne arată că numărul
de elevi va fi în continuă scădere.
Între aspectele pe care ni le propunem să le transformăm, enumerăm pe cele mai importante: obiective şi strategii clare, mediul de învatare,
dezvoltarea resursei umane, procesele de bază.
a) Mediul de învăţare, creat printr-o atmosferă caldă şi monitorizată, caracterizată prin disciplina elevilor, a cadrelor didactice, a întregului
personal al şcolii, un demers ordonat al activităţii de învăţare şi un mediu atractiv de activitate, spaţii şcolare bine întreţinute şi dotate corespunător cu
echipamente, materiale şi mijloace didactice, corelate cu creşterea performanțelor sportive și a rezultatelor la învăţătură. Acesta este temeiul pentru
care includem mediul de învăţăre în categoria aspectelor pe care ne propunem să le dezvoltăm.
b) Dezvoltarea reursei umane se referă la cultivarea atitudinilor pozitive personalului şcolii şi îmbogăţirea abilităţilor profesionale prin instruire
şi dezvoltare. Transformarea de bază pe care ne-o propunem prin Planul de dezvoltare al şcolii o reprezintă crearea unei culturi a învăţării
organizaţionale, învăţare prin rezolvarea problemelor apărute şi a unei culturi a responsabilităţii, considerând că organizaţiile responsabile sunt cele
care învaţă continuu. Prin învăţare continuă ne propunem să ne îmbunătăţim permanent abilităţile pentru atingerea scopurilor organizaţiei noastre, să
mărim şansele pentru a rezista şi, în același timp, să ne dezvoltam, într-un mediu şcolar şi social concurenţial, foarte dinamic şi adesea imprevizibil.
c) Procesele de bază care stau la baza activităţii noastre sunt: planificarea şi realizarea activităţilor de pregătire sportivă și de învăţare, obţinerea
performanțelor sportive şi evaluarea rezultatelor învăţării, asigurarea tuturor categoriilor de resurse, asigurarea comunicării cu factorii educaţionali,
formarea şi dezvoltarea profesională, activitatea financiară şi achiziţionarea de bunuri şi servicii, evaluarea complexă a întregii vieţi şcolare etc.
Apreciem că proiectul nostru este realizabil, judecând după gradul de adecvare a scopurilor/ţintelor strategice propuse la resursele strategice de care
dispune şcoala în prezent și, pe care estimează ca le poate procura în viitor. În acelaşi timp, apreciem ca proiectul este şi oportun, adică se face la
momentul potrivit şi este adecvat situaţiei.
Obiectivele noastre majore, sub semnul cărora vom așeza întregul demers managerial al instituției sunt:
 creșterea calității selecției în toate mediile rezidențiale (urban, rural, orașe mici și alte comunități locale);
 eficientizarea Planului de învățământ, pentru a răspunde nevoilor reale ale vieții sportive – practicarea numai a disciplinelor olimpice (atletism,
handbal) și a celor cu aderență mare la elevi (fotbal);
 rigoarea și corectitudinea participarii la competițiile Campionatele Naționale pe discipline sportive;
 rigoarea și corectitudinea organizării si desfasurarii examenelor naționale;
 formarea continuă a resursei umane prin MEN, ISJ, CCD, universități și federații naționale;
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 crearea unor oportunități pentru educația complexă, formală și nonformală, în spiritul competențelor cheie, al dezvoltării civismului,
voluntariatului, multiculturalismului, într-o societate complexă, dinamică, marcată de crize economice, financiare, de sistem, inclusiv crize
axiologice;
 armonizarea intereselor legate de dezvoltarea personală a individului cu cele ale comunității locale și regionale, cât și cu solicitările societății
actuale într-o sociatate a cunoașterii.
Activitățile susținute vor fi centrate pe consilierea și susținerea elevilor, pentru a atinge standardele unei educații de calitate, pe crearea unor
oportunități de învățare adecvate secolului XXI, în sensul conceperii școlii ca timp și spațiu de formare a competențelor intelectuale, sportive,
culturale, civice și de educație în spiritul valorilor autentice. Considerăm că o școală atractivă și eficientă este cea care creează premisele unor relaţii
interumane şi instituţionale corecte, principiale, fertile, susţinute prin idei şi proiecte agreate de toţi partenerii, o școală care concepe trasee
educaţionale, atât pentru elevul capabil de performanţă, cât şi pentru elevul cu nevoi speciale.
Dincolo de vârste și de roluri sociale în spațiul educațional, visăm toți să avem o şcoala frumoasă, prietenoasă, atractivă, cu profesori motivaţi,
dedicaţi copiilor şi profesiei, cu o dotare adaptată lumii moderne. În felul acesta s-ar contura o educaţie pe măsura valorii şi a idealurilor noastre – cei
aflați într-un spațiu predestinat pentru sport, cultură, pentru spirit, pentru educație continuă, pentru că Liceul cu Program Sportiv Iași este sinonim în
plan simbolic și cu ideea de PERFORMANȚĂ, de Centru de Excelență unde se plămădesc viitoarele valori sportive ale Iașului și României.
Parte din activitățile și reușitele Liceului cu Program Sportiv Iași ar putea figura sub semnul permanenței și al continuității valorice, după cum
există încă zone de umbră, de rezistență, de rutină și formalism asupra cărora ne propunem să reflectăm cu atenție, cu obiectivitate și cu preocuparea
pentru remedieri urgente într-un viitor recent.

VIZIUNEA
Dacă sportul va fi înţeles şi practicat de noi toţi, atunci prin sport şi mişcare vom fi temerarii societăţii de mâine.

MISIUNEA
Liceul cu Program Sportiv Iași îşi centrează activitatea pe promovarea valorilor și principiilor democratice, pe implicarea mai largă a
comunității în viața școlii, prin dezvoltarea acelor parteneriate care să răspundă nevoii de dezvoltare individuală a elevilor noștri.Școala noastră
satisface nevoia fiecărui elev de a se simți competent, autonom, dar și capabil de lucru în echipă, capabil de a utiliza informația, deschis spre
schimbare, spre societatea cunoașterii și spre respectarea valorilor. Climatul educativ se bazează pe performanță, competiție, transparență și
onestitate, pe cooperare și încurajarea inițiativei și a inovației didactice menite să susțina dezvoltarea individuală, egalitatea de șanse în vederea
modelării armonioase a caracterului și a inteligenței practice.
Fiind singurul liceu vocational cu profil sportiv din județ, școala noastră este deschisă pentru toți elevii cu aptitudini sportive din mediul urban
și rural, dar și din județele limitrofe. Organizația noastră își asumă rolul fundamental de formare și promovare a tinerilor elevi sportivi capabili de
performanță în disciplinele atletism, fotbal, handbal, cât și în baschet, volei, scrimă, judo, tir.
Asigurăm dimensiunea europeană a actului pedagogic prin utilizarea unor strategii didactice diverse și a unor modalități active de lucru cu
elevii, manifestăm deschidere spre acceptarea diversității în spațiul european, promovând educația interculturală și spiritul de fair-play.
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I. Rolul şi atribuţiile Liceului cu Program Sportiv Iaşi
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV IAŞI, unitate şcolară aparţinând filierei vocaţionale, profil sportiv, proiectează, fundamentează şi aplică politica
educaţională a Ministerului Educației Naționale şi Ministerului Tineretului și Sportului privind sportul de performanţă.
Obiective generale
 asigurarea cunoaşterii şi aplicării legislaţiei în vigoare referitoare la învăţământul preuniversitar;
 fundamentarea şi stabilirea proiectului anual al planului de şcolarizare ;
 asigurarea încadrării cu personal didactic, nedidactic şi de conducere;
 asigurarea şi urmărirea aplicării legislaţiei, a planurilor de învăţământ, a programelor analitice şi a altor acte normative emise de MEN;
 asigurarea dotării unităţii cu manuale;
 asigurarea organizării, desfăşurării şi finalizării examenelor naţionale;
 monitorizarea asigurării condiţiilor necesare funcţionării spaţiilor de învăţământ, a dotării cu baza didactico-materială necesară, în colaborare cu
autorităţile publice locale;
 colaborarea cu organizaţii nonguvernamentale la nivel local, precum şi cu alte instituţii cu activitate în domeniu;
 comunicarea către ISJ a numărului de burse, precum şi colaborarea cu autorităţile locale pentru asigurarea altor forme de protecţie socială a
elevilor sportivi;
 evaluarea periodică a stării învăţământului din LPS Iaşi şi întocmirea, anual, a unui raport în acest sens.
Valorile Liceului cu Program Sportiv Iași, ca organizaţie preocupată de satisfacerea la un nivel înalt a cerinţelor şi nevoilor grupurilor sale ţintă, sunt:
Competenţa profesională;
Responsabilitatea;
Integritatea;
Adevărul;
Demnitatea;
Îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite;
Dezvoltarea profesională continua;
Comunicarea deschisă.

II. Politica educaţională promovată de Liceul cu Program Sportiv Iaşi
• Sprijinirea schimbării mentalităţii şi a modului de abordare a educaţiei fizice şi sportului prin aplicarea Curriculumul Naţional;
• Atingerea la un nivel superior a unei stări optime de sănătate, a călirii organismului în vederea practicării cu succes a disciplinelor sportive pe tot
parcursul anului şi promovării valenţelor educative, a stabilirii unei relaţii asociative civilizate;
• Reglementarea modalităţilor de modernizare şi acces la bazele şi instalaţiile sportive pentru desfăşurarea activităţilor de antrenament sportiv;
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• Creşterea potenţialului psihomotric al elevilor sportivi;
• Trecerea la o viziune nouă privind lecţia de antrenament sportiv prin studierea şi aplicarea noutăţilor din domeniu;
• Promovarea la grupele de nivel superior de pregătire se va face pe baza probelor şi normelor de control stabilite de M.E.N. şi federaţiile naționale
de specialitate, pe discipline sportive;
• Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice de specialitate, prin creşterea numărului de activităţi metodice, diversificarea acestora, participare la
cursuri de formare la nivel local , naţional şi internaţional;
• Creşterea numărului de activităţi sportive desfăşurate la nivel local şi selecţia elevilor talentaţi în grupele de pregătire din cadrul liceului;
• Ridicarea performanţelor sportive şi a numărului de elevi care participă la competiţiile naţionale şi internaţionale, atragerea sponsorilor care să
investească în sportul şcolar şi în premierea campionilor;
• Realizarea unei reale evaluări a profesorilor-antrenori în baza fişelor de evaluare elaborate de M.E.N.

III. Sportul şcolar la Liceul cu Program Sportiv Iaşi
 Direcţia principală de acţiune o reprezintă dezvoltarea activităţilor sportive ale tineretului şcolar în cadrul sau în afara orelor cuprinse în planurile
de învăţământ, urmând a se realiza în principal prin:
 susţinerea şi încurajarea practicării sportului organizat în asociaţia sportivă din şcoală, sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naționale, în
coordonarea Federaţiei Sportului Şcolar și Universitare (FSSU);
 utilizarea competiţiilor şcolare ca sursă de selecţie, promovare şi verificare a potenţialului sportiv al tinerilor;
 susţinerea programelor de reprezentare la competiţiile internaţionale oficiale desfăşurate sub egida Federaţiei Internaţionale a Sportului Şcolar
(FISS). sau Federaţiilor Sportive internaţionale pe discipline sau ramuri sportive;
 Susţinerea de către conducerea şcolii a sportivilor, componenţi ai loturilor naţionale, selecţionaţi în echipele reprezentative ale ţării care urmează
să participe la competiţiile internaţionale oficiale sub egida Federaţiilor Sportive Internaţionale sau a altor organisme;
 Optimizarea încadrării profesorilor- antrenori, în concordanţă cu cerinţele sportului de performanţă, în raport cu:
- cerinţele federaţiilor sportive naţionale;
- cerinţele privind organizarea învăţământului superior de profil.
 Creşterea numărului şi a competenţei profesionale a instructorilor sportivi formaţi în cadrul Liceului cu Program Sportiv prin cursurile organizate
în parteneriat cu alte instituţii şi organizaţii interesate, în condiţiile legii;
 Organizarea de acţiuni pentru atragerea, pregătirea şi promovarea voluntarilor;
 Atragerea unor specialişti din ţară şi străinătate în calitate de lectori ai cursurilor de formare şi perfecţionare;
 Fundamentarea metodologică, ştiinţifică şi medico-biologică a selecţiei, antrenamentului şi participării sportivilor la competiţii;
 Creşterea competitivităţii pe plan naţional şi internaţional a elevilor pregătiţi.

IV. Finanţarea activităţii sportive la Liceul cu Program Sportiv Iaşi
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Direcţiile principale pentru realizarea obiectivelor strategice privind finanţarea activităţii sportive la liceul nostru sunt:
• creşterea nivelului finanţării programelor sportive precum şi diversificarea surselor de finanţare a acestora;
• creşterea ponderii surselor private în finanţarea activităţii sportive, în principal prin:
• amplificarea parteneriatului public-privat;
• extinderea utilizării facilităţilor Codului fiscal;
• creşterea contribuţiei autorităţilor administraţiei publice locale la finanţarea activităţii sportive, cu prioritate în finanţarea cheltuielilor de
întreţinere, modernizare şi dezvoltare a bazei materiale sportive şi a calendarului competiţional pe discipline sportive;
• eficientizarea finanţării activităţii sportive prin:
- asigurarea transparenţei cheltuielilor în activitatea sportivă ;
- finanţarea programelor sportive ale structurii sportive în mod nediscriminatoriu;
• atragerea de fonduri pentru finanţarea programelor sportive.

V. OPŢIUNI STRATEGICE











Pentru punerea în practică a direcţiilor de acţiune şi realizarea obiectivelor propuse, Liceul cu Program Sportiv Iaşi a ales să acţioneze folosind
următoarele opţiuni strategice:
realizarea schimbărilor pe baza proiectelor;
valorificarea resursei umane;
iniţierea şi dezvoltarea parteneriatelor;
comunicarea cu toţi actorii şi partenerii implicaţi în procesul de educaţie;
lucrul în echipă;
promovarea diversităţii şi interculturalităţii;
promovarea exemplelor de buna practică;
cercetarea şi inovarea în educaţie.
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VI. PREZENTAREA UNITĂŢII ŞCOLARE
1. Scurt istoric
Istoria Liceului cu Program Sportiv Iași a început în toamna anului 1959 când, recunoscându-se multiplele valențe educative ale sportului, s-a
înființat o secție sportivă în cadrul Liceului ”Mihai Eminescu” Iași. Ca instituție cu statut juridic independent, Liceul cu Program Sportiv se naște în
septembrie 1991, cu sediul în Aleea Grigore Ghica Vodă nr 28, funcționând cu patru secții sportive: atletism, fotbal, handbal și canotaj. Mai târziu,
începând cu anul școlar 1999-2000, liceul și-a îmbogățit oferta educațională prin constituirea unei clase mozaic, pentru ciclul liceal, care se adresează
elevilor legitimați la celelalte structuri sportive din municipiul Iași, pentru toate sporturile practicate: box, baschet, judo, scrimă, tir cu arcul, tenis de
câmp etc. Până în luna septembrie 2017 a funcţionat şi o secţie de club sportiv şcolar pentru atletism, canotaj, fotbal, handbal, cu un total de 14 grupe
de începători şi avansaţi. Această secție a fost afiliată la Clubul Sportiv Școlar ”Unirea” Iași.
Liceul cu Program Sportiv Iași reprezintă o instituție cu înalt potențial în domeniul pregătirii sportive românești, nu doar prin echipa de
profesori, ci și prin modalitățile, mecanismele, politicile și resursele care asigură continuitatea pregătirii tinerelor talente. Considerăm că ne definește
crearea unui sistem coerent, stabil, unitar, permanent și sustenabil de a atrage, selecta și îndruma elevii în vederea valorificării eficiente a potențialului
fizic și intelectual al acestora în competiții desfășurate la nivel național, european și internațional.
Menirea Liceului cu Program Sportiv Iaşi este de a desăvârşi personalitatea adolescentului înzestrat cu aptitudini sportive, căruia îi asigură un
parcurs şcolar gimnazial şi liceal, fiind, deopotrivă, formator de cultură generală şi generator de performanţă sportivă. Adresându-ne copiilor cu
vârste cuprinse între 10 şi 18 ani, atât din mediul urban cât şi din cel rural din judeţul Iaşi şi din judeţele limitrofe, urmărim ca prin întreaga activitate
să-i pregătim pentru o competiție severă și permanentă. Este nevoie de antrenament riguros, desfășurat zilnic în ore de muncă intensă, dar și de
cunoașterea științifică a posibilităților de transformare a sportivului într-un participant competitiv la activitățile rezervate elitelor în domeniu. După
absolvire, tinerii sportivi pot urma cu succes o formă de învăţământ superior, pot continua activitatea de performanţă la cluburile sportive de tradiție
din ţară şi din străinătate, au competenţele necesare inserţiei sociale, pot dezvolta cariere de succes.
Prin toate activitățile, resursele și programele derulate, LPS oferă beneficiarilor un mediu de formare și creștere personală, siguranță pentru
fiecare elev, un cadru de relaționare, de formare și de informare pentru elevi și pentru părinți. A înţelege şi practica sportul înseamnă a fi viu, a
acţiona, a imprima forţă gândului, a performa. Credem în rolul educativ al practicării sportului de performanță la vârste școlare, deoarece elevii
participă la activităţi cu mare pondere în formarea personalităţii lor, în dezvoltarea proceselor intelectuale, în modelarea afectivităţii, în socializare.
Liceul cu Program Sportiv Iaşi este o instituţie de învăţământ reper, ce construieşte pentru mâine oameni deplini. În cei peste 40 de ani de existenţă, a
constituit o sursă inepuizabilă de talente pentru sportul de performanţă din Iaşi şi loturile naţionale de juniori, tineret şi seniori ale României.
Din anul 1991 a devenit liceu independent cu sediul în cea mai frumoasă zonă a Iaşului, cartierul Copou, lângă Stadionul municipal „Emil
Alexandrescu”.
Este singurul liceu vocaţional de acest gen din judeţul Iaşi. Are în componenţă clase pentru disciplinele sportive atletism, fotbal, handbal de la
clasa a V-a până la clasa a XII-a. Începând cu anul şcolar 1999 – 2000 s-a înfiinţat câte o clasă mozaic pentru ciclul liceeal, cu cei mai buni elevisportivi de la celelalte structuri sportive din municipiul Iaşi, pentru toate sporturile practicate cum ar fi: box, canotaj, baschet, judo, scrimă,, tir cu
arcul,tenis de câmp etc.

2. Rezultate sportive
În perioada 2013-2017, elevii sportivi ai unității noastre au obținut următoarele rezultate sportive la competițiile internaționale:
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Disciplina
sportivă
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Canotaj
Canotaj
Canotaj
Canotaj
Canotaj
Atletism
Atletism
Atletism

Competiția
Campionatul Balcanic Juniori II –
Turcia/ Istanbul 2017
Campionatul Balcanic Juniori II –
Turcia/ Istanbul 2017
Campionatul Mondial
Kenya/Aghica 2017
Campionatul Balcanic Juniori II –
Turcia/ Istanbul 2017
Campionatul Balcanic Juniori II –
Turcia/ Istanbul 2017
Campionatul Balcanic Juniori I –
Pitești 2017
Campionatul Balcanic Juniori II –
Turcia/ Istanbul 2017
Festivalul Olimpic al Tineretului
European – Ungaria/Gyor 2017
Campionatul Mondial
Kenya/Nairobi 2017
Campionatul balcanic de Juniori Turcia/ Istanbul 2017
Campionatul balcanic de Juniori Turcia/ Istanbul 2017
Campionatul balcanic de Juniori Turcia/ Istanbul 2017
Campionatul balcanic de Juniori Turcia/Istanbul 2017
Campionatul balcanic de Juniori Turcia/Istanbul 2017
Campionatele Internationale ale
Romaniei 2016
Campionatul Balcanic Juniori I
2016
Campionatul Balcanic de juniori
II 2016

Numele și prenumele
sportivului/sportivei

Locuri obținute

Proba

Alte
locuri
I II III IV V VI
obținute

Anton Alin

110 mg

Anton Alin

stafeta
4x100

Anton Alin

110mg

Finis Albert Mircea

Înălțime

Finis Albert Mircea

Înălțime

Pichiu Cosmin

4x100m

1

3000m

1

1
IX
1
XI

Spiridon Georgiana
Cosmina
Spiridon Georgiana
Cosmina
Spiridon Georgiana
Cosmina

2000m
obstacole

Ceobanu Florin

4x

1

Cireș Cosmin

4x

1

Cireș Patricia Andreea

8+1

Cireș Patricia Andreea

1x

1

Răileanu Cristina
Alexandra

4x

1

Ionescu Sorin

Înălțime

1

Ionescu Sorin

Înălțime

Ionescu Sorin

Inaltime

3000m

1
XIII

1

VIII
1

Profesor
Dudău
Rodica
Dudău
Rodica
Dudău
Rodica
Tanasă
Isabela
Tanasă
Isabela
Tanasă
Isabela
Popovici
Viorel
Popovici
Viorel
Popovici
Viorel
Băhnărel
Sorin
Băhnărel
Sorin
Băhnărel
Sorin
Băhnărel
Sorin
Băhnărel
Sorin
Ghilase
Marius
Ghilase
Marius
Ghilase
Marius
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Disciplina
sportivă
Atletism
Atletism
Canotaj
Canotaj
Canotaj
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism

Competiția
Campionatul Balcanic de juniori
II 2016
Campionatul Balcanic de juniori I
Toul/Turcia 2016
Camp. European de juniori I –
Racece-Cehia 2015
Campionatul Balcanic Juniori 1
Iasi 2015
Campionatul Mondial de Juniori,
Brazilia 2015
Turneul International ŞSS de
Atletism 2015
Turneul International ŞSS de
Atletism 2015
Turneul International ŞSS de
Atletism 2015
Turneul International ŞSS de
Atletism 2015
Camp. Balcanic de jun.1 – Pitesti
(15 tari participante) 2015
Camp.Balcanic de jun.2 – Serbia
2015
Cupa Campionilor Europeni
Intercluburi- Liga I 2015
Cupa Campionilor Europeni
Intercluburi- Liga I 2015
Cupa Campionilor Europeni
Intercluburi- Liga I 2015
Cupa Campionilor Europeni
Intercluburi- Liga I 2015
Cupa Campionilor Europeni
Intercluburi- Liga I
Festivalul Olimpic al Tineretului
European Georgia 2015

Numele și prenumele
sportivului/sportivei

Locuri obținute

Proba

Ionescu Sorin

Stafeta
4x100m.

Miturca Andrei

1.500 m.

Filip Anca Elena

2-

Filip Anca Elena

2-

Alte
locuri
I II III IV V VI
obținute
1
VII
1
1

Filip Anca Elena

1

Miturca Andrei

1.500 m.

Asmarandi Alin

1,500 m.

1

Miturca Andrei

800 m.

1

Asmarandi Alin

800 m.

Stoleru Madalin

Inaltime

Ionescu Sorin

Inaltime

Grigoras Georgiana

400 mp.

Grigoras Georgiana

echipe

Stoleru Mădalin
George
Stoleru Mădalin
George

1

1

inaltime
echipe

VII

Grigoras Georgiana

400 mg.

VII

Ionescu Sorin

inaltime

XV

Profesor
Ghilase
Marius
Popovici
Viorel
Băhnărel
Sorin
Băhnărel
Sorin
Băhnărel
Sorin
Popovici
Viorel
Popovici
Viorel
Popovici
Viorel
Popovici
Viorel
Ursanu
Viorica
Ghilase
Marius
Ursanu
Viorica
Ursanu
Viorica
Ursanu
Viorica
Ursanu
Viorica
Ursanu
Viorica
Ghilase
Marius
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Disciplina
sportivă
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Canotaj
Canotaj
Canotaj
Handbal
Handbal
Handbal
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism

Competiția
Concursul International de Stafete
Grecia - Salonic 2014
Concursul International de Stafete
Grecia - Salonic 2014
Meci International Ucraina, Cipru,
Israel, Romania 2014
Camp.Internationale ale Romaniei
2014
International Rumi Children’s
Games Konya-Turcia 2014
Concursul International de Stafete
Grecia - Salonic 2014
Concursul International de Stafete
Grecia - Salonic 2014
Campionatul European de juniori I
Campionatul Mondial de juniori I
2014
Campionatul European de juniori I
2014
Campionatul Mondial U 18 2014
Campionatul Mondial de Tineret –
Serbia 2014
Campionatul Mondial U 18
2014
International Children’s Sport
Games 2013 Konya/Turcia
International Children’s Sport
Games 2013 Konya/Turcia
Campionatul Balcanic de Juniori 1
cros 2013
Campionatul Balcanic de Juniori I
2013

Numele și prenumele
sportivului/sportivei
Amarandei Stefan
Finis Albert

Locuri obținute

Proba
Stafeta
4 x 80m.
Stafeta
4 x 80m.

Grigoraş Georgiana

400 mg

Grigoraş Georgiana

400 mg

Ionescu Sorin

Inaltime

Alte
locuri
I II III IV V VI
obținute
1
1
1
7
1

Prelipceanu
Alexandru

Stafeta
4 x 80m.
Stafeta
4 x 80m.

Filip Anca

8+1

Filip Anca

8+1

Napa Simona

8+1

1

Ilie Alina

Handbal

1

Tiron Bianca

Handbal

Vasiliu Sonia

Handbal

Asmarandi Alexandru
Alin
Asmarandi Alexandru
Alin

2000m
echipa
2000m
sosea
Cros
echipa
Cros6000m

Marcoci Alexandru

Cosma Mihai Catalin
Cosma Mihai Catalin

1
1
1
1

1
1
1
VII
1
1

Profesor
Ursanu
Viorica
Tanasa
Isabela
Ursanu
Viorica
Ursanu
Viorica
Ghilase
Carmen
Ghilase
Carmen
Agafitei
Gica
Bahnarel
Sorin
Bahnarel
Sorin
Bahnarel
Sorin
Lupan
Veniamin
Lupan
Veniamin
Lupan
Veniamin
Popovici
Viorel
Popovici
Viorel
Agafitei
Gica
Agafitei
Gica
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Disciplina
sportivă
Atletism
Handbal
Handbal

Numele și prenumele
sportivului/sportivei

Competiția
Campionatul Balcanic de Juniori I
2013
Campionatul European de Tineret
2013
Campionatul European de Tineret
2013

Locuri obținute

Proba

Alte
locuri
I II III IV V VI
obținute

Paunas Alina

Stafeta
4x100m

Conache Madalina
Gabriela

Handbal

1

Tiron Elena Bianca

Handbal

1

1

Profesor
Ghilase
Marius
Lupan
Veniamin
Lupan
Veniamin

SPORTIVI ÎN LOTUL NAȚIONAL
Anul 2017
Disciplina
sportiva
Atletism
Canotaj
Canotaj
Handbal
Handbal
Atletism
Atletism
Handbal
Atletism
Handbal
Canotaj
Atletism
Canotaj
Canotaj
Handbal
Handbal
Handbal
Handbal
Handbal
Handbal
Handbal

Numele, iniţiala tatălui si prenumele
sportivului
ANTON C ALIN IONUȚ
CEOBANU FLORIN
CIREŞ C PATRICIA ANDREEA
DOBAN C DARIA-IONELA
FILIP IA IULIA-GABRIELA
FINIȘ M MIRCEA-ALBERT
IONESCU SF SORIN FLORIN
LUPU S ALEXANDRA-IOANA
PICHIU C COSMIN-ANDREI
POPA G IUSTINA
RĂILEANU IC CRISTINA ALEXANDRA
SPIRIDON C GEORGIANA COSMINA
TINCU D ANA-MARIA
TINCU D CORNELIA-DUMITRIȚA
RUSU D CONSTANTIN-ROBERT
CIUTĂ M ANDREI-DANIEL
MELINTE C ERIK
SANDU S ANDREEA ROXANA
TERCIU I AMALIA ELENA
STRATULAT VC ALEXANDRAECATERINA
FOCA AD DARIA-NICOLETA

Component lot naţional/olimpic

Profesor/ Antrenor

Lot național
Lot național
Lot național
Lot Junioare
Centrul Național Olimpic de Tineret
Lot național
Lot național
Centrul Național Olimpic de Tineret
Lot național
Centrul Național Olimpic de Tineret
Lot national
Lot național
Lot national
Lot national
Centru Excelență
Lot național
Lot național
Lot național
Lot național

Dudău Rodica
Băhnărel Sorin
Băhnărel Sorin
Bura Daniel
Duceac Ana
Tanasă Isabela
Ghilase Marius
Duceac Ana
Tanasă Isabela
Duceac Ana
Băhnărel Sorin
Popovici Viorel
Băhnărel Sorin
Băhnărel Sorin
Pădurariu Daniel
Pădurariu Daniel
Pădurariu Daniel
Lupan Lenuța
Lupan Lenuța

Lot național

Lupan Lenuța

Lot național

Lupan Lenuța
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Disciplina
sportiva
Handbal
Anul 2016
Disciplina
sportiva
Atletism
Atletism
Atletism
Canotaj
Canotaj
Anul 2015
Disciplina
sportiva
Canotaj
Canotaj
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism

Numele, iniţiala tatălui si prenumele
sportivului
DRENCEANU RAZVAN
Numele, iniţiala tatălui si prenumele
sportivului
GRIGORAȘ D GEORGIANAMĂDĂLINA
IONESCU SF SORIN FLORIN
MIŢURCĂ C ANDREI CONSTANTIN
FILIP C ANCA-ELENA
TINCU D CORNELIA-DUMITRIȚA

Numele, iniţiala tatălui si prenumele
sportivului
FILIP C ANCA ELENA
TINCU D ANA MARIA
AMARANDEI N ŞTEFAN
CONSTANDACHE DANIELA
CRASNICIUC G SABRINA IRINA
GRIGORAŞ D GEORGIANA MĂDĂLINA
IONESCU SORIN FLORIN
MIŢURCĂ C ANDREI CONSTANTIN
SCÂNTEIE SEBASTIAN MARIAN
STOLERU N MADALIN GEORGE

Component lot naţional/olimpic

Profesor/ Antrenor

Centru Excelență

Pădurariu Daniel

Component lot naţional/olimpic

Profesor/ Antrenor

Lot național

Ursanu Viorica

Lot național
Lot național
Lot național
Lot național

Ghilase Marius
Popovici Viorel
Bahnarel Sorin
Bahnarel Sorin

Component lot naţional/olimpic

Profesor/ Antrenor

Lot național
Lot național
Lot național
Lot național
Lot național
Lot național
Lot național
Lot național
Lot național
Lot național

Băhnărel Sorin
Băhnărel Sorin
Popovici Viorel
Ghilase Marius
Ghilase Marius
Ursanu Viorica
Ghilase Marius
Popovici Viorel
Ghilase Marius
Ursanu Viorica
Lupan Veniamin,
Lupan Lenuta
Lupan Veniamin,
Lupan Lenuta
Lupan Veniamin,
Lupan Lenuta
Pădurariu Daniel
Pădurariu Daniel
Marian Andrei

Handbal

TERCIU I AMALIA ELENA

Lot național

Handbal

ENACHE M ALINA MEDEEA

Lot național

STRATULAT D ALEXANDRA
ECATERINA
DRENCEANU D RĂZVAN
RUSU C CONSTANTIN ROBERT
SURU D ȘTEFAN

Lot național

Handbal
Handbal
Handbal
Fotbal

Lot național
Lot național
Lot național
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Unitatea noastră şcolară este continuatoarea unor tradiţii sportive de lungă durată. Liceul nostru a dat judeţului şi ţării sportivi de o
înaltă valoare care au reuşit să cucerească cele mai mari performanţe în cadrul concursurilor internaţionale cum ar fi: campioni şi medaliaţi
în cadrul campionatelor mondiale și europene, balcanice şi naţionale. Reprezentăm pepiniera sportului de performanţă pentru cluburile
ieşene şi loturile naţionale ale României. Constatăm un interes crescut din partea elevilor din municipiul și județul Iaşi pentru activitatea
sportivă de performanţă, liceul nostru numărându-se printre şcolile cel mai mult solicitate în sondajele de opinie efectuate de Centrul
Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică.

3. Condiţii materiale
Liceul cu Program Sportiv Iaşi dispune de trei clădiri destinate următoarelor activităţi:
 Clădirea destinată instruirii în domeniul şcolar, formată din două corpuri, corpul vechi al şcolii şi corpul nou, dat în folosinţă în anul 2000.
În această clădire se găsesc spaţiile de învăţământ care cuprind:
 14 săli de clasă;
 3 laboratoare (fizică, chimie, biologie), momentan indisponibile datorită lucrărilor de reparații capitale începute în anul 2007;
 2 cabinete de informatică cu reţea de calculatoare conectate la internet (unul momentan indisponibil datorită lucrărilor de reparații capitale
începute în anul 2007);
 2 cabinete de limbi moderne;
 1 cabinet pentru activitatea didactică;
 1 bibliotecă cu peste 11.460 de volume;
 Alte spaţii necesare activităţilor de secretariat, contabilitate, administraţie şi de gestionare a bunurilor;
 Sală de sport cu dimensiunile de 46/24m, acreditată internațional pentru desfășurarea competițiilor de handbal și volei;
 Teren sintetic de dimensiuni regulamentare pus la dispoziția liceului gratuit de Primăria Iași pentru antrenamente și meciuri oficiale la
fotbal;
 Pistă sintetică de dimensiuni regulamentare pusă la dispoziția liceului gratuit de Primăria Iași pentru antrenamente și concursuri oficiale la
atletism;
 Sala de Atletism Grădinari pentru grupele de atletism in sezonul rece (octombrie-martie) închiriată de la Direcția Județeană pentru Sport și
Tineret Iași;
 Clădirea destinată cazării elevilor sportivi atraşi din alte localităţi, care cuprinde 8 dormitoare cu o capacitate de 50 de locuri, un spaţiu
destinat pregătirii şcolare, spălătorie etc.;
 Sală de dimensiuni reduse, destinată dezvoltării calităţilor motrice a sportivilor, în special a forţei;
 Clădirea care cuprinde o centrală termică şi o sală de sport proiectată la standarde internaţionale destinată pregătirii şi organizării de
competiţii sportive naţionale şi internaţionale. Această clădire are în componenţa sa: sala de sport propriu - zisă cu tribune, 4 vestiare
pentru sportivi, 3 vestiare pentru profesori şi arbitri, cabinet medical de consultaţii şi tratament, spaţii de recuperare, saună cu bazin de
recuperare şi duşuri, cabinet de fizioterapie, spaţii de cazare şi microcantină;
 Microcantină care asigură servirea mesei pentru un număr de 100 de persoane;
 Mijloace de transport:
o
Dacie Logan destinată asigurării aprovizionării microcantinei;
o
Microbuz 16+1 destinat transportului elevilor-sportivi la competiții și pregătiri centralizate;
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o






Dacie Logan.
Inventarul liceului destinat desfăşurării activităţilor şcolare, sportive şi administrative, cuprinde:
Material şi echipament sportiv achiziţionat din creditele primite de la bugetul local şi de stat, destinat desfăşurării pregătirii sportive;
Mobilier şcolar destinat spaţiilor de învăţământ;
Cărţi şi reviste pentru informarea elevilor şi a cadrelor didactice;
Inventar audiovizual de transmitere şi prelucrare a datelor (camere video şi foto, combine muzicale, televizoare, staţii audio, faxuri,
copiatoare, imprimante alb – negru şi color, reţea de calculatoare conectate la internet);
Alte categorii de inventar gospodăresc necesar întreţinerii şi funcţionării liceului.

4. Resurse umane
o Dinamica personalului angajat:
Nr.
crt.

Personal

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

1.

Personal didactic

56,55

56,55

56,55

55,59

2.

Personal didactic auxiliar

9,5

9,5

9,5

10,5

3.

Personal nedidactic

19

19

19

18

4.

Număr posturi

85,05

85,05

85,05

84,09

Realizarea planului de şcolarizare:
În anul şcolar 2017-2018, situaţia populaţiei şcolare la nivelul Liceului cu Program Sportiv Iași se prezintă astfel:



NIVELUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

CLASE

NUMĂR ELEVI/

GIMNAZIU

12

276

LICEU

16

465

TOTAL

28 CLASE

741

Din anul școlar 2017-2018, liceul nostru îşi desfăşoară activitatea doar cu proprii elevi școlarizați, cuprinzând clasele V – XII, având în
pregătire 741 de elevi.
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SITUAŢIA STATISTICĂ PRIVIND NIVELUL DE PROMOVABILITATE LA EXAMENELE NAŢIONALE
SUSŢINUTE DE ELEVI ÎN PERIOADA 2013-2017 (EXAMEN DE BACALAUREAT) ȘI PERIOADA 2014-2017 ( EN –
CLASA A VIII A)
1. Rezultate examen EN – clasa a VIII – a – nivel de promovabilitate, perioada 2014-2017

100%
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78%

80%
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68%

60%
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2. Rezultate examen de bacalaureat – nivel de promovabilitate, perioada 2013-2017
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Structura de personal a cadrelor didactice cuprinse în aria de pregătire profesională:
Grad didactic
2015-2016
Debutant
5
Definitivat
8
Gradul didactic II
13
Gradul didactic I
42
Cadre didactice care asigură pregătirea sportivă la
31
nivel gimnazial şi liceal, inclusiv PST
TOTAL
67

2017

2016-2017
5
7
11
44

2017-2018
3
5
5
50

31

24

67

63

5. Relaţii intercomunitare
 Sistemul relaţiilor în care este angrenat Liceul cu Program Sportiv, cuprinde 4 planuri:
1. Financiar şi material;
2. Educaţional şi profesional;
3. Sportiv;
4. Massmedia.
5.1. Principalele relaţii de natură financiară sunt stabilite cu:
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 Primăria Municipiul Iaşi care asigură finanţarea de la bugetul local pentru activitatea de gimnaziu și liceu;
 Prefectura Iaşi, Comitetul de părinţi a liceului, societăţii comerciale sau cluburi şi asociaţii profesionale, prin asigurare de donaţii şi
sponsorizări.
5.2 Relaţiile de natură educaţională şi profesională sunt realizate cu:








Facultatea de Educaţia Fizică şi Sport;
Direcţia Județeană de Sport şi Tineret Iași;
Inspectoratul Școlar Județean Iaşi;
Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” Iași;
Ministerul Educaţiei Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Agenţia Naţională pentru Sport;
Federaţiile naționale de specialitate: atletism, fotbal şi handbal;
Alte organisme locale, naţionale şi internaţionale.
5.3. Relaţiile în plan sportiv sunt realizate cu:

 Şcolile gimnaziale şi liceele/colegiile din municipiul şi judeţul Iaşi care asigură baza de selecţie a elevilor dotaţi pentru sportul de
performanţă;
 Cluburile şi asociaţiile sportive naţionale şi internaţionale, pentru desfăşurarea întrecerilor în baza cărora se stabilileşte ierarhia valorilor
sportive în mod obiectiv şi pe bază de concurs, precum şi promovarea elevilor sportivi la loturile naţionale.
 Principalele cluburi ieşene cu care se realizează acţiuni comune: C.S. Politehnica la atletism, handbal şi fotbal.
 În ţară sau stabilit relaţii cu diverse cluburi: Dinamo Bucureşti, FC Steaua Bucureşti, Ceahlăul Piatra Neamţ, Laminorul Roman, Centrele de
excelenţă de la Râmnicu Vâlcea şi Sighişoara, Sport Club Bacău etc.
 În străinătate sunt relaţii stabilite cu cluburi sau asociaţii sportive din Republica Moldova, Italia, Ungaria, Germania, Italia, Spania, Franţa.
 Clubul Sportiv Școlar ”Unirea” Iași – prin organizarea şi funcţionarea unei clase mozaic la nivel de liceu, care să asigure școlarizarea
elevilor dotaţi şi de la alte discipline sportive sportive: judo, şah, baschet, tenis de câmp, rugby, volei, tir cu arcul, karate, tir cu glonţ, scrimă,
gimnastică ritmică, etc.
 Alte organisme locale,naţionale şi internaţionale
Aceste sistem asigură cuprinderea într-un program adecvat de instruire şi formare a elevilor dotaţi cu aptitudini sportive, indiferent de
disciplina sportivă.
5.4. Relaţiile cu masmedia sunt asigurate prin:





Presa locală: Ziarul de Iaşi, Bună Ziua Iaşi, Evenimentul, 7 Est, Ieşeanul, Monitorul de Iași;
Posturile de televiziune: TVR Iaşi, TeleM, Antena 1 şi 3;
Posturile: Radio Iaşi, Radio Hit, Radio Nord Est;
Înfiinţarea propriului site şi a unei pagini de Web pentru prezentarea liceului.
21

VII. Analiza de nevoi
1. Analiza S.W.O.T.
S (puncte tari):
 Este singurul liceu din judeţ care selectează şi pregăteşte sportivi de performanţă în domeniu;
 Elevii pregătiţi de liceul nostru constituie pepiniera echipelor divizionare din judeţ şi a loturilor naţionale de juniori ale României;
 Structura şi spaţiile de şcolarizare permit instruirea elevilor în regim de liceu vocaţional şi conferă toate utilităţile necesare unei bune
pregătiri teoretice (biblioteca, laboratoare, cabinete metodice, medical, de informatică, acces la internet);
 Resursele financiare sunt diversificate (buget de stat, buget local, venituri proprii, finanţări complementare, donaţii şi sponsorizări);
 Programa de şcolarizare permite promovarea sporturilor de echipă şi a celor individuale la discipline sportive olimpice;
 Corpul profesoral asigură realizarea competenţelor generale şi specifice la un număr mare de discipline sportive, la nivelul standardelor
prevăzute de M.E.N. şi federaţiile naționale de specialitate;
 Oferta educaţională este adaptată nevoilor de formare a elevilor şi a cerinţelor impuse de schimbările impuse de Uniunea Europeană, asigură
resursa financiară, materială şi informaţională necesară atingerii performanţei, permite participarea la programe de parteneriat la nivel
local,naţional şi internaţional;
 Baza materială cuprinde o sală de sport modernă, cu spaţii de cazare pentru elevii interni, de refacere după efort, vestiare şi care asigură
desfăşurarea de competiţii naţionale şi internaţionale la handbal şi volei;
 Pentru ridicarea nivelului de pregătire a sportivilor si participarea la competiții, Primăria Iași asigură gratuit folosirea pistei sintetice de la
Stadionul Emil Alexandrescu (pentru atletism) și terenul sintetic (pentru fotbal);
 Liceul dispune de cămin cu 50 locuri de cazare şi cantină proprie pentru elevii sportivi selecţionaţi din alte localităţi;
 Interesul comunităţii locale şi I.Ș.J. pentru instruirea elevilor sportivi este la un nivel ridicat comparativ cu alte licee;
 Elaborarea de noi programe şcolare la disciplinele sportive, care asigură unitatea cerinţelor şi libertatea cadrului didactic în stabilirea
metodologiei;
 Noul sistem naţional şcolar de evaluare şi noul mod de abordare a instruirii practice;
 Elaborarea ghidurilor metodologice de aplicare a noilor programe şcolare şi a cerinţelor documentelor de planificare;
 Stabilirea unor noi criterii de evaluare a profesorilor, atât la sportul de performanţă cât şi la educaţie fizică;
 Stabilirea criteriilor de evaluare instituţională a unităţilor de performanţă (licee şi clase cu program sportiv);
 Influenţa instituţiilor de învăţământ superior care pregătesc profesorii de educaţie fizică şi sport, prin modernizarea planurilor de învăţământ;
 Formarea continuă a cadrelor didactice (definitivat, gradul didactic II, gradul didactic I);
 Organizarea unei sesiuni anuale de comunicări științifice naţionale, cu problematică din educaţia fizică şi sportul şcolar (Sportul – de la
concepte fundamentale la dimensiuni novatoare în societatea cunoașterii);
 Școala dispune de mijloc de transport propriu (microbuz 16+1 locuri), fapt care impune costuri scăzute în ansamblul resurselor financiare
alocate competiţiilor.
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W (puncte slabe):
 Scăderea interesului elevilor pentru activităţile motrice curriculare şi extracurriculare, fapt ce favorizează orientarea acestora către consumul
de alcool, tutun şi droguri, către vagabondaj, delicvenţă, prostituţie etc.;
 Scăderea rezistenţei la îmbolnăvire a organismului copiilor prin necunoaşterea şi nerespectarea regulilor de igienă elementară şi
nepracticarea educaţiei fizice;
 Creşterea alarmantă a numărului de atitudini deficiente şi deficienţe fizice cu efecte asupra activităţii funcţionale, generatoare de maladii;
 Dificultăţi în selecţionarea elevilor care să facă faţă sportului de performanţă;
 Diminuarea potenţialului biomotric a acestor generaţii, cu repercursiuni severe în ceea ce priveşte sănătatea (pe termen lung), integrarea
socială şi dorinţa de viaţă a populaţiei;
 Spaţiile de şcolarizare sunt insuficiente ca număr, neputând să asigure desfăşurarea activităţii de predare -învăţare într-un singur schimb,
împiedicând o bună corelare între pregătirea sportivă şi cea didactică.











Oportunităţi:
Aplicarea prevederilor legale care stipulează că educaţia fizică şi sportul sunt activităţi de interes naţional;
Aplicarea prevederilor legale privind constituirea şi activitatea F.S.Ş.U., la nivel local;
Alocarea din partea M.E.N. şi a comunităţii locale a surselor financiare necesare sportului şcolar de performanţă;
Dezvoltarea bazei materiale pentru toate disciplinele sportive.
Statutul de Liceu cu Program Sportiv a atras investiţii interne şi externe (nivel local şi central);
Finalizarea reparațiilor capitale la corpul de școală început în anul 2007;
Cererea de sportivi pentru cluburile de seniori din Iași și din țară;
Absolvenţii au mari şanse de a se integra în învăţământul superior;
Accesul la informare prin internet;
Şanse de a fi cooptaţi în loturile naţionale şi de a participa la competiţii internaţionale.
Ameninţări

 Lipsa fondurilor necesare îmbunătăţirii infrastructurii şcolare (corp de școală pentru care s-a realizat două proiecte, ultimul în decembrie
2017);
 Reticenţa la schimbare a cadrelor didactice;
 Dominarea interesului personal asupra celui profesional.
 Dependenţa şcolii de factorii externi;
 Starea financiară precară a familiilor din care provin majoritatea elevilor sportivi.
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2. Analiza PEST
P (context politic)
 Politica educaţională la nivel naţional, nu este considerată ca fiind prioritară, diminuându-se volumul resurselor financiare bugetare alocate
în condiţiile în care activităţile sportive sunt mari consumatoare de resurse financiare;
 Integrarea în Comunitatea Europeană sporeşte exigenţele în privinţa realizării calităţii educaţiei dar oferă posibilităţi sporite de integrare
socială elevilor şi cadrelor didactice;
E (context economic)
 Componenta privată în sfera financiară şi organizaţională este în continuă creştere favorizând autonomia şcolii;
 Creşte cererea de servicii ca volum şi diversitate comparativ cu celelalte domenii, fapt care asigură permanenţa şi viitorul activităţii liceului;
S (context social)
 Mărirea numărului de cluburi şi asociaţii sportive precum şi a formelor de manifestare sportivă contribuie la integrarea mai rapidă a tinerilor
la exigenţele economiei de piaţă;
 Există programe de reconversie şi forme materiale de sprijin pentru încadrarea absolvenţilor;
T (context tehnologic)
 Formarea elevilor prin utilizarea tehnologiei informaţionale (calculatoare, programe, internet, consiliere şi informare) este în creştere
continuă, sporind şanselor acestora de succes;

VIII. Ritualuri şi ceremonii












Cultura organizaţională conturată în Liceul cu Program Sportiv Iași reprezintă un ansamblu specific de valori, credinţe şi semnificaţii
împărtăşite de către întregul colectiv.
Cele mai semnificative dintre acestea sunt:
deschiderea oficială a anului şcolar;
participarea la Campionatele nationale de atletism, fotbal, handbal;
ziua mondială a Educaţiei (5 octombrie);
balul bobocilor (noiembrie);
premierea sortivilor (luna decembrie) de şcoală şi Direcția Județeană de Sport și Tineret;
obiceiuri şi tradiţii la sărbătorile de iarnă (decembrie);
ziua Europei (mai);
zilele Şcolii Ieşene (luna mai);
târgul Ofertelor Educaţionale (luna mai);
cursul festiv pentru clasele a VIII a şi a XII a;
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Simboluri:
 Sigla L.P.S.;
 Pagina web a L.P.S.;
 Pachetul de identitate vizuală (calendar, bilanț sportiv).

XI. PLANUL DE DEZVOLTARE
1. OPȚIUNEA CURRICULARĂ
Desfăşurarea unor lecţii bine proiectate, interesante şi atrăgătoare, este o modalitate deosebit de importantă în a-i atrage pe elevi la şcoală.
Criteriul de
Aspecte de
Măsuri,acțiuni
Cerințe
performanţă
remediat
 Studierea curriculumului şcolar în vederea corelării
 Toate planificările sunt întocmite
conform metodologiei , respectând modelele
activităţilor de predare cu setul de competenţe
Fundamentarea
generale, specifice şi transversale pe care terbuie să le propuse de minister
proiectării
deţină elevii
 Se urmăreşte diversificarea strategiilor
didactice
 Respectarea reglementărilor în vigoare privind
didactice şi se propun contexte noi de
conţinutul şi forma documentelor de proiectare
învăţare, adaptate la grupurile ţintă
 Selecţia manualelor alternative şi a materialelor
 Se lucrează pe auxiliare aprobate de
Asigurarea
auxiliare se realizează în funcţie de nevoile grupului
MEN în vederea diversificării situaţiilor de
caracterului
educat
învăţare
aplicativ al
 Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultateale
 Se utilizează mijloace audio-video la
proiectării
evaluărilor
naţionale
majoritatea
curriculare
 Adaptarea curriculumului la particularităţile liceului
disciplinelor
 Activitatea de proiectare a materiei a urmărit
 Compatibilizarea competenţelor
realizarea conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare în specifice şi a conţinuturilor cu nivelul de
corelare cu setul de competenţe specifice pe care
pregătire şi cu standardele de evaluare
trebuie să le deţină elevii pentru fiecare an de studiu.
 Activitatea didactică s-a desfăşurat conform
 documentare pentru realizarea
 aplicarea unor
planificărilor, asigurându-se parcurgerea corectă a
portofoliilor/studii de caz/
tehnici
care
materiei, un conţinut ştiinţific adecvat, gradul optim
 elaborarea unor prezentări/alocuţiuni
vizează
de accesibilitate, mijloace şi strategii didactice
 sunt selectate teme pentru acasă cu rolul înţelegerea
II. Realizarea
corespunzătoare;
de a forma competenţe
textelor ştiinţifice
curriculumului
 Utilizarea metodelor activ participative;
 selectarea adecvată a temelor
la
toate
 Derularea unor activităţi de muncă în independentă/in
 În elaborarea fişelor de lucru şi în
disciplinele
în
echipă;
utilizarea instrumentelor auxiliare s-au
secvenţe de lecţii
 Formarea competenţelor de documentare,de
diferenţiat sarcinile care permit lucrul
bine determinate:
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Criteriul de
performanţă

Măsuri,acțiuni









identificare a surselor de documentare şi de selectare a
informaţiilor necesare pentru rezolvarea sarcinilor de
lucru;
Aplicarea autonomă a unor tehnici de muncă
intelectuală;
Angajarea individuală în contexte bine dirijate care
determină comportamente responsabile
Utilizarea experienţelor individuale şi a achiziţiilor
anterioare de învăţare ale elevilor în timpul derulării
activităţii de învăţare;
Furnizarea de feed-back şi informarea sistematică a
elevilor şi, după caz, a părinţilor în privinţa
progresului şcolar
Punctualitatea şi realizarea activităţilor proiectate
Respectarea tuturor prevederilor legale privind
drepturile copilului şi drepturile omului
Valorificarea valenţelor educative ale conţinuturilor;

Cerințe
individual, în echipă sau frontal;
 Am acordat atenţie diversificării
formelor de activitate urmărind implicarea
şi interacţiunea elevilor pentru rezolvarea
sarcinilor de învăţare concrete,
 abordarea unor strategii didactice
stimulative, bazate pe valorificarea
achiziţiilor anterioare şi axate pe utilizarea
metodelor activ-participative, de stimulare
a gândirii critice.

 La nivelul catedrelor s-au elaborat teste de evaluare ale  Construirea testelor de evaluare cu subiect
căror obiective s-au stabilit în conformitate cu
unic pentru evaluarea iniţială şi pe unităţi
III. Evaluarea
prevederile curriculumului,urmărind structura testelor
de învăţare la toate disciplinele de examen
rezultatelor
de la evaluările naţionale;
 realizarea baremelor de corectare cu
învăţării
 În cadrul evaluărilor curente profesoarele au utilizat
insistenţă asupra celor 5 competenţe pe
metodele şi instrumentele cunoscute de evaluare:
care trebuie să le dovedească elevii noştri:

Aspecte de
remediat
stabilirea ideilor
principale,
rezumarea
 pentru
dezvoltarea
competenţelor de
lectură
care
formează
cititorul:lectură cu
voce tare,lectură
independentă,
cognitivă
 integrarea
lexicului
de
specialitate
necesar studierii
disciplinelor
şcolare din toate
ariile curriculare în
vocabularul activ
 prin regândirea
contextelor
de
invăţare elevii vor
trece de la abstract
la concret,găsind
răspunsuri
la
întrebările:de ce?
Cu ce scop? Care
este
beneficial
concret?
 Dezinteresul unui
număr
considerabil de
părinţi faţă de
rezultatele la
învăţătură ale
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Criteriul de
performanţă

Măsuri,acțiuni
observarea sistematică a comportamentului elevilor,
investigaţia, referatul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea;
 Evaluarea calităţii actului didactic, pe baza indicatorilor
de eficienţă a celor trei componente structurante
(predare, învăţare, evaluare);

Obiectivul

Măsuri, cerinţe, acţiuni

1. Adaptarea ofertei
curriculare la nevoile
de formare a
absolvenţilor şi
comunităţii

Consiliere curriculară:
informarea elevilor privind obiectivele
urmărite de discipline incluse în C.D.Ş.;
Oferirea posibilităţii de a opta în
concordanţă cu ariile de interes ale
elevilor;
Definirea ofertei şi stabilirea schemelor
orare pe clase, în urma consultării
elevilor şi părinţilor;

Aspecte de
remediat
înţelegerea textului, exprimarea şi
copiilor;
argumentarea unui punct de vedere,
 Absenţele
organizarea discursului, adecvarea la
păinţilor la
subiect şi utilizarea limbii literare (catedra
şedinţele lunare;
de limbă şi comunicare)
 Programul
 Evaluare predictivă (la toate clasele),
competiţional al
întocmirea dosarelor de evaluare
Federaţiilor nu
predictivă, dezbateri pe marginea
favorizează
rezultatelor obţinute, stabilirea măsurilor
pregătirea
de ameliorare (de către fiecare cadru
susţinută în
didactic)
perioada
 Extinderea practicii de evaluare
premergătoare
sistematică a progresului şcolar al elevilor
examenelor
prin activităţi didactice specifice.
naţionale;
 Spriijinirea pregătirii elevilor pentru
examenul de bacalaureat prin activităţi
specifice de tip tutorial (recapitulări
sistematice, familiarizarea cu modelele de
subiecte, şi cu baremul de corectare a
lucrării scrise, administrarea unor teste şi
lucrări semestriale cu structură similară
acestor subiecte, monitorizarea progresului
şcolar etc.), prin consultaţii acordate în
programul extracurricular;
Cerințe

Resurse
Materiale
Programe opţionale;
Baza de date cu
statistici privind
performanţele corelate
cu competenţele şi
conţinuturile pe
discipline.
Fişe cu opţiuni pentru
elevi.

Beneficiari

Umane
- Cons. Profesoral;
Colectivul
- Consiliul pentru
de elevi
Curriculum;
- Comisia metodică a
Diriginţilor;
- Comisia de evaluare
şi asigurare a calităţii
învăţării.

Termen de
realizare
Martie-anual
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Obiectivul

2.Achiziţionarea
documentelor
curriculare oficiale si
a manualelor

3. Realizarea orarului
şcolii

4. Monitorizarea
ofertei educaţionale a
şcolii şi evaluarea
procesului didactic în
conformitate cu
indicatorii de
performanţă
proiectaţi

Măsuri, cerinţe, acţiuni
Realizarea de chestionare pentru: elevi,
părinţi.
Alegerea
manualelor
în
cadrul
colectivelor de catedră, în urma
participării la expoziţiile de manuale, şi
procurarea lor prin biblioteca şcolii
Realizarea formei finale a orarului
şcolii, cu respectarea curbei de efort,
funcţie de:
Lucrul pe grupe la pregătire sportivă;
Programarea în laboratorul de
informatică;
Programarea la sălile şi bazele sportive.
Asistenţe la ore;
Organizarea şi supervizarea desfăşurării
concursurilor şcolare;
Evaluarea progresului şcolar şi
stabilirea măsurilor ce se impun;
Stabilirea unor programe de recuperare
adecvate situaţiilor ivite.

Informarea elevilor privind programele
de Evaluarea Naţională şi Bacalaureat;
5. Asigurarea
Planificarea
orelor
de
pregătire
organizării şi
suplimentară
pentru
examenele
desfăşurării
naţionale;
examenelor naţionale
Organizarea
simulării
examenelor
naţionale.
Constituirea catedrelor şi stabilirea
6. Organizarea
responsabilităţilor ce revin tuturor
colectivelor de catedră
membrilor;
şi a celorlalte comisii,
Constituirea comisiilor regulamentare,
în conformitate cu
inclusiv a Comisiei de Evaluare şi
regulamentul şcolar.
Asigurare a Calităţii.

Resurse
Materiale

Documente oficiale;
Manuale şcolare.

Umane

Beneficiari

Termen de
realizare

Responsabilii
comisiilor metodice
pe discipline;
Bibliotecarul.
Directorii;
Comisia pentru
întocmirea orarului;
Şefii de catedre.

Colectivul
de elevi

Septembrieanual

Colectivul
de cadre
didactice;
Colectivul
de elevi

Septembrieanual

Proiecte şi schiţe
didactice;
Calendarul
concursurilor şcolare;
Teste scrise, teze;
Grafice de
performanţă.

Directori;
Consilier educativ;
Consilier
psihopedagogic;
Şefi de catedre;
Profesori

Colectivul
de cadre
didactice;
Colectivul
de elevi

Conform
graficelor
şcolii şi I.S.J.

Programele
examenelor naţionale;
Metodologiile
examenelor naţionale
Calendarul I.S.J.

Directori;
Şefi de catedre;
Diriginţii claselor
terminale;
Profesori.

Elevii
claselor a
VIII-a şi a
XII-a

Anual,
conform
graficelor
M.E.N. şi
I.S.J.

Regulamentul de
organizare şi
funcţionare a unităţilor
de învăţământ
preuniversitar

Directori;
Consiliul de
Administraţie;
Consiliul Profesoral.

Colectivul
de
profesori;
Colectivul
de elevi

Septembrieanual

Planul cadru de
învăţământ;
Încadrările executate
de şefii de catedre şi
vizate de conducerea
şcolii
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2. OPŢIUNEA INVESTIŢIEI ÎN RESURSA UMANĂ
Obiectivul
1. Pregătirea
profesorilor şi
elevilor pentru
utilizarea
tehnologiilor
didactice moderne şi
utilizarea noilor
tehnologii
informatice
2. Pregătirea
metodică a
profesorilor pentru
realizarea de
curriculum la decizia
şcolii
3. Formarea
continuă a
personalului didactic
auxiliar şi nedidactic
4. Asigurarea
securităţii personale
a personalului
didactic, nedidactic,
elevi
5. Optimizarea
politicilor de
personal
6. Evaluarea
activităţii
personalului didactic
şi nedidactic

Măsuri, Cerinţe, Acţiuni

Resurse

Beneficiari

Termen de
realizare
Conform
grafic

Materiale
Resurse
proprii
Finanţare de la
buget
Colaborări cu
alte instituţii

Umane
Consiliul de conducere
Biblioteca
Responsabilul cu
perfecţionarea
Catedra de informatică
Responsabilii de catedră

Formarea abilităţilor de prospectare
corectă a ariilor de interes ale elevilor
Formarea profesorilor care predau
opţionale

Resurse
proprii

Consiliul pentru
curriculum

Realizarea C.D.S.

Permanent

Utilizarea tehnicii educaţionale
Explorarea şi analizarea cerinţelor
comunităţii locale

Resurse
proprii

Directori

Participarea la
cursuri de
informatică

Permanent

Asigurarea asistenţei sanitare
Cunoaşterea şi respectarea normelor
de protecţia muncii
Asigurarea pazei unităţii şcolare

Resurse
proprii

Directori, medicul şcolii,
diriginţi

Amenajarea laboratorului II de
informatică cu acces la Internet
Organizarea de sesiuni de referate şi
comunicări
Desfăşurarea de lecţii în cadrul
programului AEL
Stagii de perfecţionare a cadrelor
didactice

Incheierea contractelor de muncă
Normarea personalului
Realizarea fişei posturilor
Asistenţe la ore, rapoarte de informare, Documente
rapoarte de progres, propuneri de
oficiale
măsuri de corecţie

Directori
Responsabili de catedră
Directori, responsabili
catedre şi servicii,
Comisia de Evaluare

Rezultatele elevilor
Asigurarea fluxului
informaţional

permanent

Toţi angajaţii şi toţi
elevii
Au fişe de protecţia
muncii conform
Graficelor
Contracte de muncă
Fişele posturilor
Fişe de asistenţă
rapoarte

Permanent

septembrie

Conform
graficului
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3. OPŢIUNEA FINANCIARĂ ŞI A DOTĂRILOR MATERIALE
Obiectivul

Măsuri, Cerinţe, Acţiuni

1. Dezvoltarea
surselor de
finanţare şi a bazei
materiale

Identificarea unor resurse noi prin
programe de parteneriat.
Includere în planul de investiţii a
cheltuielilor cu reparaţia capitală a
corpului vechi de clădire,
construcţia căminului şi cantinei.
Realizarea bugetului liceului.
Realizarea execuţiei bugetare.
Realizarea planului de achiziţii.
Repartizarea mijloacelor fixe şi a
obiectelor de inventar pe cabinete
şi servicii.
Amenajarea de spaţii cu dotări
specifice tehnologiei
informaţionale
Asigurarea spaţiilor de învăţământ
şi cu toate utilităţile necesare

2. Elaborarea
proiectului de
buget şi a
proiectului de
achiziţii pentru
unitatea şcolară
3. Asigurarea
condiţiilor necesare
bunei desfăşurări a
procesului de
învăţământ în
şcoală

Resurse
Materiale
Buget local
Fondul comitetului de părinţi şi
consiliul reprezentativ al părinţilor,
donaţii şi sponsorizări, închirieri de
spaţii, venituri proprii, resursele
programelor de parteneriat.
Bugetul local
Fondul consiliului reprezentativ al
părinţilor, sponsorizări, închirieri,
venituri, propuneri

Buget local
Fondul consiliului reprezentativ al
părinţilor, donaţii, venituri proprii

Umane
Director, membrii
consiliului de
administraţie,
profesori, părinţi

Contabil şef şi
directori,
preşedintele
comitetului de
părinţi, diriginţi
Director
Director adjunct
Administrator

Beneficiari
Elevii,
cadrele
didactice

Elevii
sportivi

Colectivul
de elevi
Colectivul
de profesori

Termen de
realizare
Permanent

Anual

Anual

4. OPŢIUNEA RELAŢIILOR COMUNITARE

ACTIVITĂŢI/ PROIECTE /PROGRAME COMUNITARE
Din anul școlar 2017-2018, Liceul cu Program Sportiv Iași este beneficiarul unui grant semnat între Ministerul Educaţiei Naţionale - Unitatea de
Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (MEN-UMPFE), finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) prin
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) - acord de grant nr. SGL/RI/177/27062017. Acest proiect are la bază Acordul de Împrumut nr. 8481RO semnat la Washington în data de 17 aprilie 2015 între Guvernul României și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială),
ratificat de Parlamenetul României prin Legea nr. 234/2015.
Acest Proiect privind Învățământul Secundar (ROSE) respectă Cadrul legislativ și reglementările aplicabile pentru implementarea granturilor acordate în
cadrul Schemei de Granturi pentru Licee, fiind în acord cu Ghidurile Băncii Mondiale, Ghidul Anticorupție și legislația românească în vigoare.
Proiectul Pr.E.M.I.S.E. (Program educațional de mentorat în învățământul secundar pentru susținerea succesului școlar al elevilor) are ca
obiectiv general creşterea cu cel puţin 7% a procentajului de promovare a examenului de Bacalaureat a elevilor de la Liceul cu Program Sportiv Iaşi şi
facilitarea accesului acestora spre învăţământul terţiar prin organizarea de activităţi pedagogice şi de sprijin şi activităţi extracurriculare, în perioada 2017
- 2021.
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Obiectivul general derivă din ţinta strategică 1 a Planului de Dezvoltare Instituţională al Liceului cu Program Sportiv Iaşi pentru perioada 2018-2022:
„Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale” – Obiectiv 2. Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale (clasele a VIII-a şi a
XII-a) şi a evaluării naţionale periodice pentru clasa a VI-a - „Creşterea promovabilităţii examenului de Bacalaureat cu minimum 7%”.
Obiectivele specifice ale proiectului
O1: Creşterea cu minimum 7% a procentajului de promovare a examenului de Bacalaureat şi a facilitării tranziţiei către învăţământul terţiar prin
organizarea de activităţi remediale de pregătire la Limba şi literatura română, Istorie şi Geografie cu 80 de elevi din clasa a XII-a în perioada septembrie
2017 – aprilie 2021.
O2: Ameliorarea competențelor de literație a 80 de elevi din clasele IX-XI prin organizarea a 4 sesiuni de ateliere de lectură a câte 60 de ore, în vederea
creșterii cu minimum 7% a promovabilității la examenul de Bacalaureat, în perioada mai 2017-aprilie 2021.
O3: Dezvoltarea competenţelor de comunicare, a competenţelor socio-emoţionale şi civice a 80 de elevi din clasele IX-XI prin participarea la activităţi
remediale şi extracurriculare, în vederea facilităţii inserţiei socio-profesionale, în perioada mai 2017-aprilie 2021.
Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului
Grupul ţintă al proiectului este format dintr-un total de 120 de elevi, dintre care:
 20 de elevi clasa a XI-a (promoţia 2018);
 20 de elevi clasa a X-a (promoţia 2019);
 20 de elevi clasa a IX-a (promoţia 2020);
Începând cu anii şcolari 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 activităţile proiectului vor viza câte alţi 20 de elevi de aparţinând promoţiilor 2021, 2022,
2023, care vor fi cooptaţi pe baza următoarelor criterii:
 Elevi cu media ≤ 6 la examenul de Evaluare Naţională;
 Elevi care fac naveta;
 Elevi cazaţi în căminul Liceului cu Program Sportiv Iaşi;
 Elevi care provin din familii monoparentale.
Beneficiarii indirecţi ai proiectului:
 Liceul cu Program Sportiv Iaşi ca furnizor de servicii educaţionale, prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale oferite, prin creşterea ratei
de promovare a examenului de Bacalaureat, precum şi prin asigurarea sustenabilităţii activităţilor de proiect şi reflectarea acestora în calitatea
pregătirii absolvenţilor claselor terminale, ulterior finalizării proiectului;
 Comunitatea locală şi, în special, părinţii;
Cadrele didactice din unitatea de învăţământ, prin crearea unui context educaţional adaptat nevoilor de învăţare ale elevilor care necesită activităţi
didactice de sprijin pentru promovarea examenului de Bacalaureat şi prin constituirea unui portofoliu educaţional rezultat din pregătirea activităţilor
remediale şi extracurriculare ce vor fi organizate.
Nr.
Crt.
1.

DENUMIREA
INSTITUŢII
PARTENERIATUL
PARTENERE
UI
Acord de grant nr.
Ministerul
SGL/RI/177/27.06.20
Educației Naționale
17

PERIOADA
DERULĂRII

BENEFICIARI

COORDONATORI

2017-2022

Elevii unității de
învățământ,
cadre didactice,

Unitatea de
Management al
Proiectelor cu

TIPURI DE ACTIVITĂŢI
Desfășurare masuri ameliorative
pentru creșterea ratei de
promovabilitate a examenului de
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Nr.
Crt.

2.

DENUMIREA
PARTENERIATUL
UI

INSTITUŢII
PARTENERE

PERIOADA
DERULĂRII

BENEFICIARI

COORDONATORI

comunitate

Finanțare Externă
(MEN-UMPFE)

Plan local comun de
acțiune
498341/05.09.2017
795/06.09.2017

Secția 2 Poliție

An școlar
2017-2018

Cadre didactice,
elevii unității de
învățământ

Secția 2 Poliție

Acord de colaborare
nr.
739/2576/06.09.2017

Liceul Special
„Moldova„ Tg.
Frumos

An școlar
2017-2018

Elevii unităților
de învățământ

Liceul Special
„Moldova„ Tg.
Frumos

3.

4.

Protocol de
colaborare nr.
1721/24.07.2017

Clubul Sportiv
Politehnica Iași

5.

Acord de colaborare
nr. 878/22.09.2017

SC.INTEGRALED
U.SRL

6.

Acord pentru
implementarea
gratuită a
programelor Junior
Achivement în anul
școlar 2017-2018
Convenția nr.
11035/01.02.2018

Junior Achivement
România și
Ministerul
Educației Naționale

7.

8.

Acord de colaborare

Primăria
Municipiului Iași și
Inspectoratul
Școlar Județean
Iași
Centrul Județean

An școlar
2017-2018
Perioada
desfășurare
eveniment

An școlar
2017-2018

Permanent

Februarie –

TIPURI DE ACTIVITĂŢI
bacalaureat cu 7%
Creșterea siguranței școlare în
incinta școlii, a eficienței muncii de
prevenire delincvenței juvenile în
spațiul școlar;
Activități de informare.
Colaborare interinstituțională privind
asigurarea serviciilor de documentare
și informare documentare accesibile
persoanelor cu handicap;
Desemnare persoane care asigură
traducere în limbaj Braille, în situații
de urgență.
Sprijin material pentru echipa de jun.
I handbal băieți;
Punerea la dispoziția echipei de
seniori a sportivilor LPS
Informarea elevilor asupra
programelor de Licență, Master sau
MBA
Administrare teste de orientare
profesionale
Programe de dezvoltare a abilităților
pentru viață și profesie:
- Educație pentru orientare
profesională;
- Resursele noastre

Echipa de jun. I
handbal băieți

Clubul Sportiv
Politehnica Iași

Elevii unității de
învățământ

SC.INTEGRALEDU.
SRL

Cadre didactice,
elevii unității de
învățământ

JA România

Populația
municipiului Iași

Comitetul Local
pentru Situații de
Urgență Iași

Facilitare acces și cazare pe perioadă
determinată în sala de sport în cazul
producerii unei situații de urgență

Cadre didactice,

CJRAE Iași

Implementare Proiect Educațional
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Nr.
Crt.

DENUMIREA
PARTENERIATUL
UI
nr. 141/29.01.2018,
18/30.01.2018

INSTITUŢII
PARTENERE

PERIOADA
DERULĂRII

BENEFICIARI

de Resurse și
Asistență
Educațională Iași
Acord de parteneriat
Școala Gimnazială
nr.
”A. Russo” Iași,
2927/892/3872/27.09. LPS Iași, LPS
2017
Botoșani
Protocol de
Fundația Hecuba
colaborare nr.
260/1258/28.11.2017

martie 2018

elevii unității de
învățământ

An școlar
2017-2018

Elevii unităților
de învățământ,
nivel gimnazial

Cadrele didactice
nominalizate

Realizare caligrame, desene, etc.
Postare lucrări pe blog în limba
franceză

Decembrie
2017noiembrie
2018

Elevii unității de
învățământ

În parteneriat

Convenție de
colaborare nr.
255/18.10.2017
Protocol de
colaborare nr.
1206/15.11.2017

Asociația
ASNATURA

9 noiembrie
2017

Elevii unității de
învățământ

Asociația
ASNATURA

Școala Gimnazială
Hurezani, jud. Gorj

An școlar
2017-2018

Cadre didactice,
elevii unității de
învățământ

În parteneriat

13.

Licență pentru
Unitate Operațională

03.11.2017/02
.11.2018

14.

Acțiuni promoționale
directe

Fundația The Duke
of Edinburgh”s
International
Award România
Ministerul Apărării
Naționale

Implicare activă a elevilor care au
părinți plecați în străinătate în
proiectul ”Asistență pentru orfani
și copii crescuți doar de mame din
UE 2016-2018”
Doborârea recordului mondial cu cei
mai mulți participanți la speed stack
(pahare sportive)
Colaborare în vederea organizării și
desfășurării de activități extrașcolare
prin concursul local de Creație
Plastică ”Frumusețile toamnei”
Asistență, consultere și promovare
Unitate Operațională, pe parcursul
licenței

15.

Protocol colaborare

Universitatea
”Al.I.Cuza”,
Primăria mun. Iași,
Fundația Sportului
Ieșean, LPS Iași,
Federația Română
de Handbal

2018 - 2021

9.

10.

11.

12.

2017 - 2018

COORDONATORI

regional (CAER) ”Festivalul nonviolenței”

The Duke of
Edinburgh”s
International Award
Elevii unității de
învățământ
(clasele a VIII-a
și a XII-a)
Elevii unității de
învățământ

TIPURI DE ACTIVITĂŢI

Centrul Militar Zonal
Iași

Prezentarea ofertei educaționale

UAIC CNOT LPS Iași Conform art. 7.4 din protocol
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VIII. PLANUL OPERAŢIONAL AL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV IAŞI PENTRU PERIOADA 2017 – 2018
I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale
MĂSURI /
OBIECTIVUL
TERMENE
RESPONSABILI
ACŢIUNI
Asigurarea aplicării
Permanent
Director, director
1.Monitorizarea
curriculumului
adjunct, șefi de
procesului de
naţional, în
catedre
predare-învăţare
conformitate cu
din perspectiva
planurile cadru şi cu
noului
programele şcolare
curriculum în
în vigoare, cu
vederea
prioritate pentru
dezvoltării
clasa a V-a
competenţelorcheie şi a
Adaptarea /
Conform
Director, director
centrării
diversificarea
graficului
adjunct
activităţilor pe
ofertei curriculare la M.E.N.
elevi şi nevoile
decizia şcolii, în
lor educaţionale
concordanţă cu
interesele şi nevoile
de educaţie ale
elevilor, cu
resursele de care
dispune Liceul cu
program Sportiv Iași
şi cu tendinţele
actuale din societate
Eficientizarea
Permanent
Director, director
procesului
adjunct, responsabili
instructiv comisii metodice
educativ, urmare a
evaluărilor realizate
prin inspecţii
curente/speciale/de
specialitate/tematice
ISJ

PARTENERI

SURSA DE
FINANŢARE

ISJ Iași, C.C.D.
Iaşi

Calitatea programelor şcolare
pentru C.D.Ş. (diversitate,
atractivitate)
Aplicarea unor chestionare de
impact pentru elevi și părinți

Comunitatea
locală, comitetul
de părinţi

M.E.N., CCD
Iași,
Universitatea
„Al. I. Cuza” din
Iaşi

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Parcurgerea integrală a
materiei la toate disciplinele
de studiu

Din fonduri
pentru formare

Diminuarea cu 10% a elevilor
care înregistrează eşec şcolar;
Creşterea procentului de
promovabilitate la examenele
naţionale cu 7%
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I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale
MĂSURI /
OBIECTIVUL
TERMENE
RESPONSABILI
ACŢIUNI
Asigurarea
Permanent
Director, director
permanentă a unei
adjunct, profesoricomunicări
diriginți,
eficiente între
psihopedagog
profesori, elevi şi
părinţi, urmărinduse motivarea
elevilor pentru
propria dezvoltare
şi progres şcolar
Organizarea şi
Conform
Director, director
desfăşurarea în
grafic M.E.N.
adjunct, profesori
condiţii optime a
evaluărilor
2. Gestionarea în
periodice ale
condiţii optime a
elevilor la clasele a
examenelor
naţionale (clasele VI-a
Cunoaşterea şi
Conform
Director, director
a VIII-a şi a XIIaplicarea
graficului
adjunct, profesori,
a) şi a evaluării
prevederilor
M.E.N.
profesori-diriginți
naţionale
metodologiilor şi
periodice pentru
calendarelor de
clasa a VI-a
desfăşurare a
examenelor
naţionale
Organizarea
Semestrial,
Director, director
simulărilor pentru
conform
adjunct
examenele naţionale
graficelor I.S.J.
şi M.E.N.
Desfășurarea
Conform
Director, director
examenelor
grafic M.E.N.
adjunct
naționale conform
metodologiilor
M.E.N., în cele mai
bune condiții

PARTENERI

SURSA DE
FINANŢARE

O.N.G.-uri,
părinţi,
C.J.R.A.E.,
cabinet de
consiliere

C.J.R.A.E.,
C.J.A.P.P.

M.E.N.

Părinți

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Existenţa contractelor de
parteneriat şcoală – familie
Numărul de parteneriate de
colaborare cu 1,5% mai mare
față de anul anterior
Numărul ședințelor cu părinții
Frecvența activităților
realizate de consilierul școlar
Prezenţa elevilor raportată la
numărul elevilor înscrişi
Rezultatele obţinute de elevi;
evaluări

Modalități de informare,
diversitate, calitate,
periodicitate

Unităţile de
învăţământ

Fonduri proprii

Rezultatele obţinute de către
elevi la aceste simulări
Progresul înregistrat de elevi

E-ON

Fonduri proprii

Creşterea procentului de
promovabilitate la examenele
naţionale, cu minimum 7%
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I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale
MĂSURI /
OBIECTIVUL
TERMENE
RESPONSABILI
ACŢIUNI
Monitorizarea şi
Permanent
Profesori, profesoriconsilierea elevilor
diriginți
Liceului cu Program
Sportiv Iași cu
rezultate slabe la
examenele naţionale
Monitorizarea
Iulie - august
Directori,
inserţiei
2018
profesori diriginţi
absolvenţilor
claselor a VIII-a
într-o formă de
învăţământ liceal/
profesional
Asigurarea
Conform
Directori, cadre
condiţiilor pentru
grafic M.E.N.
didactice
implementarea
noului curriculum
specific
învățământului
gimnazial – clasa a
V-a (manuale,
3.
instruirea cadrelor
Monitorizarea
didactice)
implementării
Crearea unor
În cadrul
Directori, cadre
noilor programe
oportunităţi de
activităţilor
didactice
şcolare la toate
dezvoltare
metodice,
nivelurile şi
profesională pe
permanent
disciplinele de
problematica
învăţământ,
didacticii
precum şi a
disciplinelor
noilor manuale
predate în
învăţământul
gimnazial (clasa a
V-a)
Monitorizarea
Permanent
Directori
implementării /
utilizării noilor
manuale

PARTENERI

SURSA DE
FINANŢARE

IȘJ Iași

Părinţi, ONGuri

Consilii locale,
primării

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Implementarea unor măsuri
eficiente pentru creșterea
procentului de
promovabilitate la examenele
naționale
Diminuarea numărului de
absolvenţi ai claselor a VIII- a
care nu continuă studiile

M.E.N.

Implementarea noului
curriculum – 100%
Existența manualelor pentru
toți elevii de clasa a V-a
Formarea profesorilor care
predau la clasa a V-a la toate
disciplinele de studiu din
curriculum – 100%

Universităţi,
C.C.D., alţi
furnizori
acreditați de
formare

Calitatea activităţilor
demonstrative/ practice

Universităţi,
Asociația
părinților

Utilizarea noilor manuale –
100%
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I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale
MĂSURI /
OBIECTIVUL
TERMENE
RESPONSABILI
ACŢIUNI
Abilitarea cadrelor
2017-2018
Directori, cadre
didactice în vederea
didactice
implementării
noului curriculum
pentru învățământul
gimnazial
Stabilirea
Conform
Directori
4. Adaptarea
Curriculumului
la
calendarului
ofertei
decizia școlii, cu
M.E.N.
educaţionale la
parcurgerea etapelor
specificul
specifice
unităţilor de
învăţământ şi la
Participarea elevilor
Mai 2018
Directori, profesorinevoile
Liceului cu Program
diriginți
educaţionale ale
Sportiv Iași la
elevilor/copiilor/
Târgul Ofertelor
comunităţilor
Educaţionale
locale, prin
Formarea și
Anul școlar
Directori, profesoripromovarea
dezvoltarea
2017-2018
diriginți,
Curriculum-ului
spiritului
psihopedagog
la decizia şcolii/
antreprenorial prin
în dezvoltare
organizarea de
locală
activități
educaționale
specifice
Dezvoltarea
Permanent
Directori, comisia
4. Dezvoltarea
culturii calităţii la
ARACIP
capacităţii
nivelul Liceului cu
Liceului cu
Program Sportiv
Program Sportiv
Iași
Iași privind
asigurarea şi
Formarea
Conform
Directori
evaluarea
responsabililor
graficului
calităţii
C.E.A.C. din scoala

M.E.N., C.C.D.

SURSA DE
FINANŢARE
Fonduri M.E.N.

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Numărul de cadre didactice
formate – 100%

Părinţi ONG-uri

-

Universităţi
Părinţii ONGuri

Fonduri proprii

Existenţa programelor
CDŞ/CDL conform planului
cadru în vigoare
Existenţa documentației
comisiei pentru curriculum
Distribuirea broşurii privind
admiterea în clasa a IX-a
fiecărui elev de clasa a VIII-a
Calitatea prezentării ofertei
LPS
Organizarea unei dezbateri/
mese rotunde

PARTENERI

CCD, ONG-uri

Fonduri proprii

A.R.A.C.I.P.

A.R.A.C.I.P, alţi
furnizori de
formare

Funcţionarea C.E.A.C. în
conformitate cu prevederile
legislative în vigoare;
Existenţa R.A.E.I.
Fonduri M.E.N.
pentru formare

1 responsabil C.E.A.C.
format
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I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale
MĂSURI /
SURSA DE
INDICATORI DE
OBIECTIVUL
TERMENE
RESPONSABILI
PARTENERI
ACŢIUNI
FINANŢARE
PERFORMANŢĂ
Monitorizarea
Permanent
Directori
A.R.A.C.I.P
Existenţa planului de măsuri
serviciilor
acţiunilor care
Comisia ARACIP
privind îmbunătăţirea calităţii
educaţionale
vizează evaluarea şi
Sefi de catedra
serviciilor educaţionale,
oferite prin
ameliorarea
elaborat în concordanţă cu
Comisia de
serviciilor
necesităţile identificate prin
Evaluare şi
educaţionale la
rapoarte de evaluare
Asigurarea
nivelul unităţii de
internă/externă
Calităţii,
învăţământ
Sistemul
Informatic
Managementul,
Permanent
Responsabil SIIIR
ISJ Iași
Completarea corectă şi
Integrat al
monitorizarea şi
completă a datelor solicitate
Invăţământului
verificarea
de către Liceului cu Program
din România)
corectitudinii şi
Sportiv Iași, raportarea
completitudinii
acestora în termenele stabilite
datelor introduse în
S.I.I.I.R.
II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la servicii educaţionale ului tuturor copiilor/elevilor la servicii educaţionale
MĂSURI /
SURSA DE
INDICATORI DE
OBIECTIVUL
TERMENE
RESPONSABILI
PARTENERI
ACŢIUNI
FINANŢARE
PERFORMANŢĂ
Asigurarea
Permanent
Directori, șefi de
Parcurgerea integrală a
1. Asigurarea
aplicării
catedra
materiei la toate disciplinele
accesului
curriculumului
de studiu
tuturor
naţional, în
elevilordin
conformitate cu
Liceul cu
planurile cadru şi
Program
cu programele
Sportiv Iași la
şcolare în vigoare
serviciile
educaţionale
Eficientizarea
Permanent
Directori,
ISJ
Din fonduri
Niciun elev să nu
procesului
responsabilii
pentru formare
înregistreze eşec şcolar;
instructiv-educativ,
comisiilor metodice
Creşterea procentului de
urmare a
promovabilitate la
evaluărilor realizate
examenele naţionale cu 10%
prin inspecţii
curente/speciale/de
specialitate
Asigurarea
Conform
Directori
Directori
M.E.N.
Cadre specializate în
încadrării cu
graficului de
învățământului sportiv
personal didactic
mobilitate a
integrat – 100%
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II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la servicii educaţionale ului tuturor copiilor/elevilor la servicii educaţionale
MĂSURI /
SURSA DE
INDICATORI DE
OBIECTIVUL
TERMENE
RESPONSABILI
PARTENERI
ACŢIUNI
FINANŢARE
PERFORMANŢĂ
specializat în
personalului
specificul
didactic
învățământului
sportiv integrat
Constituirea
Septembrie
Membrii comisiei
2. Sprijinirea şi
C.J.R.A.E.
Existenţa comisiei cu
comisiei pentru
2017
monitorizarea
caracter temporar
frecvență,
elevilor-sportivi
combatere
cu risc de
absenteismului și a
abandon şcolar,
abandonului şcolar
în vederea
diminuării
Monitorizarea
Directori, cadre
Monitorizarea frecvenţei
Permanent
C.J.R.A.E.,
acestor situaţii
frecvenţei elevilor
didactice, profesori
elevilor;
O.N.G.-uri de
în vederea
diriginți
Planuri
de măsuri ;
profil
diminuării
Implicarea şi consilierea
absenteismului şi
părinţilor
abandonului şcolar
Diminuarea numărului de
absenţe şi a cazurilor de
abandon
Dezvoltarea
Directori,
cadre
Număr de elevi care
C.J.R.A.E.
Permanent
activităților de
didactice, profesori
beneficiază de consiliere
consiliere și
diriginți, consilier
orientare școlară
școlar
Continuarea
Permanent
Directori, consilier
Numărul de activități
C.J.R.A.E.
programelor şi
școlar
derulate: conţinut,
O.N.G.-uri de
activităţilor de
c hestionare de impact
profil
educaţie
parentală/încurajare
a participării
părinţilor la
procesul educaţional
din şcoală şi din
afara ei
3.. Asigurarea
Acţiuni de
Directori, consilier
Participarea cadrelor
Permanent
Universitatea
informare a
școlar
didactice la acţiunile de
calităţii
„Al. I. Cuza”,
cadrelor didactice
informare în cadrul
serviciilor de
O.N.G.-uri
din Liceul cu
consiliilor
asistenţă
Program
Sportiv
profesorale/comisii
psihopedagogică
Iași cu privire la
metodice/cercuri pedagogice
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II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la servicii educaţionale ului tuturor copiilor/elevilor la servicii educaţionale
MĂSURI /
SURSA DE
INDICATORI DE
OBIECTIVUL
TERMENE
RESPONSABILI
PARTENERI
ACŢIUNI
FINANŢARE
PERFORMANŢĂ
reglementările
legislative în
vigoare
Asigurarea
Permanent
Directori, consilier
Universităţi,
M.E.N.,
Numărul de cazuri de
serviciilor de
școlar
O.N.G.-uri,
autorităţi locale
consiliere realizate;
consiliere, orientare
D.G.A.S.P.C.
Rezultatele elevilor la
şcolară pentru elevi,
evaluarea națională, la
părinţi din Liceul cu
probele de aptitudini,
Program Sportiv
chestionare specifice
Iași
Derularea de
Directori, consilier
Numărul de analize realizate
Semestrul I
C.J.R.A.E, IȘJ
analize, pe
școlar
Iași
problematici de
actualitate: abandon
şcolar, inserţie
şcolară şi
profesională,
orientare şcolară/
academică, migraţia
temporară a
părinţilor,
agresivitate în
mediul şcolar etc.
Derularea unor
Permanent
Directori, consilier
C.J.R.A.E, IȘJ
Numărul acțiunilor realizate
acţiuni de
școlar
Iași
informare,
prevenire, consiliere
(vulnerabilităţi ale
vârstelor, orientare
şcolară şi
profesională)
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III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie
MĂSURI /
OBIECTIVUL
TERMENE
ACŢIUNI
Identificarea,
Permanent
1. Încurajarea
încurajarea şi
şi susţinerea
pregătirea elevilor cu
excelenţei în
aptitudini sportive în
educaţie prin
vederea participării
sport, a
la concursurile şi
performanţelor
olimpiadelelor
elevilor cu
sportive şcolare
aptitudini înalte
prin organizarea Organizarea eficientă
Conform
olimpiadelor,
şi coordonarea
calendarelor
concursurilor
olimpiadelor şi
M.E.N .si al
sportive
federatiilor
concursurilor pe
nationale si
nationale
discipline sportive
internationale şi
Stimularea
Permanent
valorizarea
participării elevilor
rezultatelor
la concursurile şi
deosebite
olimpiadele şcolare,
obţinute
prin popularizarea în
mass media şi pe
site-ul LPS a
rezultatelor obţinute,
organizarea de
festivităţi de
premiere
Stimularea şi
Permanent
motivarea cadrelor
didactice pentru
pregătirea elevilor,
în vederea
participării la
olimpiadele şi
concursurile sportive
şcolare, prin
popularizarea
rezultatelor,
recunoaşterea
publică în cadrul

SURSA DE
FINANŢARE
I.S.J.
O.N.G.-uri,
Primăria Iași,

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Obtinerea de medalii la
competitiile nationale si
internationale la atletism și
handbal

LPS-uri CSS-uri
Scoli si licee

Sponsori,
I.S.J. O.N.G.uri, Primăria
Iași

Desfăşurarea activităţilor în
condiţii optime

Directori, contabil
sef

Agenţii
economici,
părinţii elevilor,
autorităţile
locale, O.N.G.uri, asociații

Sponsori,
fonduri de la
autorităţile
locale,
asociaţii etc.

Creşterea numărului de elevi
participanţi la olimpiadele şi
concursurile sportive şcolare

Directori, contabil
sef

Agenţii
economici,
părinţii elevilor,
autorităţile
locale, massmedia

Sponsori,
fonduri de la
autorităţile
locale,
asociaţii etc.

Creşterea numărului de cadre
didactice care au elevi cu
rezultate deosebite
Premierea elevilor și
profesorilor performanți
Editarea Broșurii EXELENTA
LA LPS

RESPONSABILI
Directori, profesoriantrenori

Directori, profesoriantrenori

PARTENERI
Unități de
învățământ
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III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie
MĂSURI /
OBIECTIVUL
TERMENE
ACŢIUNI
unor festivităţi de
premiere;
organizarea
evenimentului Gala
Excelenței la LPS
Elaborarea şi
Permanent
aplicarea unor
strategii şi politici
pentru selecţia,
pregătirea,
susţinerea, motivarea
copiilor şi a tinerilor
capabili de
performanţe înalte,
precum şi şi
motivarea cadrelor
didactice pentru
desfăşurarea
activităţilor de înaltă
performanţă
2. Dezvoltarea
Monitorizarea
Decembrie
excelenţei la
activităţii în cadrul
2017, martie
Liceul cu
sectiilor şi evaluarea
2018
Program Sportiv
periodică a elevilor
Iași
participanţi şi a
rezultatelor obţinute
Elaborarea si
Anul şcolar
asigurarea
2017-2018
implementării unor
programe de
parteneriat cu
diverse instituţii, cu
ONG-uri, cu
comunitatea locală,
în scopul
îmbunătăţirii
condiţiilor şi
resurselor necesare

RESPONSABILI

Coordonatori
discipline

Directori,
coordonatori
discipline

Coordonatorii pe
discipline

PARTENERI

Unităţile
şcolare

SURSA DE
FINANŢARE

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ

M.E.N.,
Fundatia
sportului
ieșean

Numărul elevilor selectaţi
raportat la numărul elevilor
elevilor din grupe
Performanţele obţinute de elevi
Numărul şi nivelul de pregătire
al profesorilor implicaţi

DJST Iași

M.E.N.,
Primaria Iasi

Analiza rezultatelor obţinute la
testări, analiza chestionarelor
aplicate (profesori şi elevi)

O.N.G.-uri,
comunitatea
locală

Sponsori,
fonduri de la
asociaţii,
O.N.G.-uri

Asigurarea condiţiilor optime
pentru pregătirea elevilor
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III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie
MĂSURI /
OBIECTIVUL
TERMENE
ACŢIUNI
educării diferenţiate
a elevilor capabili de
performante sportive
înalte
Organizarea
Decembrie
festivităţii de
2017
premiere a elevilor şi
profesorilor cu
rezultate deosebite în
cadrul „Săptămânii
Excelenţei la LPS”

RESPONSABILI

Directori ,
coordonatori
discipline

PARTENERI

O.N.G.-uri,
comunitatea
locală, agenţi
economici,
mass-media

SURSA DE
FINANŢARE

Sponsori,
fonduri de la
asociaţii,
O.N.G.-uri

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ

Numărul de premii acordate
Broșură de prezentare a
olimpicilor

IV. Dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ prin responsabilizarea şi întărirea rolului managementului şcolilor
MĂSURI /
SURSA DE
INDICATORI DE
OBIECTIVUL
TERMENE
RESPONSABILI
PARTENERI
ACŢIUNI
FINANŢARE
PERFORMANŢĂ
Crearea şi menţinerea
Directori
IȘJ, C.C.D.
fonduri proprii
Diminuarea eventualelor stări
Permanent
unui ethos şcolar optim
tensionate din unitatea școlară
pentru asigurarea unui
1. Asigurarea
învăţământ de calitate
consultanţei și
sprijinirea
Monitorizarea
periodic
IȘJ, C.C.D.
Elaborarea procedurilor de
Directori
fonduri proprii
cadrelor didactice implementării
aplicare, a planurilor operaţionale;
în vederea
Sistemului de Control
Analiză de etapă
dezvoltării
Managerial Intern la
instituţionale
nivelul tuturor unităţilor
de învăţământ, conform
legislaţiei în vigoare
Constituirea Consiliului Începutul anului Directori
Consiliile locale,
Funcţionarea eficientă a Consiliului
2.Aplicarea
de Administrație din
reprezentanţii
de Administrație din Liceul cu
legislaţiei în
şcolar
Liceul cu Program
comunităţii locale,
Program Sportiv Iași
vigoare pentru
reprezentanţi ai
implementarea de Sportiv Iași, în
conformitate cu
părinţilor
strategii
legislaţia în vigoare
manageriale
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IV. Dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ prin responsabilizarea şi întărirea rolului managementului şcolilor
MĂSURI /
SURSA DE
OBIECTIVUL
TERMENE
RESPONSABILI
PARTENERI
ACŢIUNI
FINANŢARE
Monitorizarea
Directori, șefi catedre
fonduri proprii
adecvate
Permanent
implementării noului
curriculum specific
nivelului gimnazial
(clasa a V-a) la nivelul
Liceului cu Program
Sportiv Iași, în acord cu
recomandările C.N.E.E.
şi I.Ş.E.
Rezolvarea în termen a Permanent
Directori
Consiliile locale,
situaţiilor problematice
reprezentanţii
apărute l a Liceul cu
comunităţii locale,
Program Sportiv Iași
reprezentanţi ai
părinţilor,
V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ
MĂSURI /
OBIECTIVUL
TERMENE
RESPONSABILI
PARTENERI
ACŢIUNI
Identificarea nevoilor
Septembrie - Directori,
Universităţi,
de formare a
octombrie
responsabil
C.C.D.
personalului didactic
2017
formare continuă
din Liceul cu Program
1. Evaluarea şi
Sportiv Iași, pe baza
consilierea
analizei rezultatelor de
cadrelor didactice
la inspecţii, examene
prin inspecţiile
de titularizare, grade
curente/speciale şi
didactice, chestionare
asistențe la ore
Consilierea cadrelor
Permanent
Directori,
ISJ
didactice pentru
responsabil
înscrierea la gradele
formare continuă
didactice

SURSA DE
FINANŢARE
M.E.N.

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Realizarea unei tematici specifice
pe semestru

Număr diminuat al situaţiilor
problematice apărute l a Liceul cu
Program Sportiv Iași

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Cursuri de formare propuse
cadrelor didactice şi numărul de
solicitări

Număr de cadre didactice
înscrise la gradele didactice
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V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ
MĂSURI /
OBIECTIVUL
TERMENE
RESPONSABILI
ACŢIUNI
Realizarea de asistențe Conform
Directori , șefi de
la ore pentru a
graficului
catedra
monitorizarea/evaluar
ea utilizării unor
strategii didactice
bazate pe metode
moderne şi alternarea
formelor de activitate,
a gradului de adecvare
al strategiei didactice
la particulari-tăţile
claselor de elevi şi
realizarea unor
conexiuni inter şi
trans- disciplinare
Reactualizarea
Permanent
Responsabil
permanentă a ofertei
activităţi educative,
de cursuri de formare
Responsabil
şi popularizarea
proiecte europene
acesteia în rândul
cadrelor didactice
Realizarea unei baze Noiembrie 2016
Responsabil
de date cuprinzând
formare continua cadrele didactice
directori
participante la cursuri
de formare

PARTENERI

SURSA DE
FINANŢARE

ISJ

C.C.D. Iaşi,
Universitatea „Al.
I. Cuza” Iaşi,
Consiliul Britanic,
Institutul Francez
C.C.D., ISJ

VI. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară pentru elevi
MĂSURI /
SURSA DE
OBIECTIVUL
TERMENE
RESPONSABILI
PARTENERI
ACŢIUNI
FINANŢARE
Septembrie Responsabi
C.J.E. Iaşi, C.N.E.
1. Armonizarea Susţinerea activităţii
Consiliului Elevilor
2017
proiecte
România, O.N.G.intereselor legate
de la LPS Iaşi
educaţionale
uri, consilii locale,
de dezvoltarea
(organizarea
Consiliul Județean
personală a
alegerilor, proiecte
individului cu
tradiţionale,
cele ale
participarea la
comunităţii
imediate, locale şi schimburi de

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Numărul de interasistențe ce
vizează evaluarea activităţii
didactice din perspectiva eficienţei
învăţării

Creşterea numărului de accesări a
oportunităţilor de formare

Baza de date pentru fiecare
disciplină

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Creşterea cu 5% a numărului de
elevi care să se implice în
proiectele Liceului cu Program
Sportiv Iași
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VI. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară pentru elevi
MĂSURI /
SURSA DE
OBIECTIVUL
TERMENE
RESPONSABILI
PARTENERI
ACŢIUNI
FINANŢARE
experienţă), precum şi
regionale şi cu
promovarea acestora
solicitările
în comunitatea locală
societăţii actuale
Derularea unor acţiuni
Permanent
Directori, diriginţi
Poliţia, consiliul
în vederea
membrii comisiei
elevilor,
conştientizării
de prevenire şi
Jandarmeria,
cauzelor şi a
reducere a
Agenția Antidrog
identificării
violenţei în şcoală
mijloacelor de
prevenire a
fenomenelor de
violenţă şi
consumului de
substanţe cu efect
psihoactiv
Organizarea unor
Decembrie
Directori, prof. ed.
Palatul Copiilor
Sponsorizări,
spectacole / concerte
2017
muzicala
Primăria Iași
educative legate de
Vacanţa de
momente
iarna
semnificative din
viaţa școlii (Colinde
de Crăciun, Ziua
Internaţională a
cântului coral,
Colinde de Florii,
concerte educative)
Dezvoltarea
An şcolar
Coordonator
M.E.N.
programelor
2017- 2018
S.N.A.C.
Strategiei Naţionale
de Acţiune
Comunitară din LPS
Campania
Noiembrie
Coordonator
M.E.N., O.N.G.-uri
„Săptămâna
2017
S.N.A.C.
legumelor şi fructelor
donate”
Semestrial
Directori
Consiliul parintilor
2. Identificarea Prezentarea exemplelor
şi implementarea de bună practică
înregistrate la nivelul
celor mai

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ

Reducerea actelor de violenţă şi
a notelor scăzute la purtare sub 7
cu 3% în raport cu anul şcolar
2016-2017

Promovarea elevilor şi
profesorilor în comunitate

Creşterea numărului de elevi
implicati în S.N.A.C. cu 5% faţă
de anul trecut

Creşterea numărului de
beneficiari (persoane din medii
defavorizate)
2 intâlniri
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VI. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară pentru elevi
MĂSURI /
SURSA DE
OBIECTIVUL
TERMENE
RESPONSABILI
PARTENERI
ACŢIUNI
FINANŢARE
eficiente strategii proiectului ROSE, în
cadrul activităţilor
de formare a
asociaţiilor de părinţi
adulţilor
VII. Susținerea educației permanente și a educației adulților
MĂSURI /
OBIECTIVUL
TERMENE
ACŢIUNI
Organizarea unor
Februarie –
lectorate pentru
mai 2018
părinţii elevilor: Fii
un bun educator al
copilului tău
1. Crearea de
Martie 2018
Continuarea si
oportunităţi
dezvoltarea
pentru
programelor socio dezvoltarea
educaţionale menite
rolului de
partener educativ să stimuleze
participarea şcolară şi
al părinţilor
să reducă
absenteismul, să
sprijine accesul
elevilor aflați în
situații de risc la o
educaţie de calitate
Prezentarea
Mai 2018
exemplelor de bună
practică înregistrate
la nivelul LPS Iași, în
cadrul activităţilor
asociaţiilor de părinţi

RESPONSABILI

PARTENERI

Consilier școlar

IȘJ, Consiliul
Judeţean al
Elevilor

Directori, consilier
școlar

Comitetul de
părinţi

Directori, consilier
școlar, profesoridiriginți

Asociaţii de
părinţi

SURSA DE
FINANŢARE
O.N.G.-uri
partenere

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Număr de părinţi
participanţi; Administrarea
unor chestionare de feedback
Numărul de programe
iniţiate/ dezvoltate
Diminuarea numărului de
absenţe nemotivate cu min.
10%.

Fonduri proprii

Diminuarea absenteismului
cu min. 10%.
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VII. Susținerea educației permanente și a educației adulților
MĂSURI /
OBIECTIVUL
TERMENE
ACŢIUNI
Iniţierea şi
Permanent
dezvoltarea
parteneriatelor
educaţionale cu toţi
2. Accentuarea
actorii comunitari
rolului activ al
şcolii ca centru de pentru promovarea
valorilor sociale, a
informare în
domeniul ducaţiei cetăţeniei
democratice, a
și de formare a
educaţiei pentru
adulţilor/
protecţie a mediului
partenerilor
înconjurător,
educaţionali
sănătate, securitate
personală, a
voluntariatului etc.
Implicarea
Permanent
profesorilor diriginţi
şi a consilierilor
şcolari în campanii de
informare a părinţilor
cu privire la
importanţa educaţiei

RESPONSABILI

PARTENERI

Directori, consilier
școlar, profesoridiriginți

C.J.R.A.E.,
Unităţile de
învăţământ,
societatea civilă

Directori, inspector
pentru educaţie
permanentă

C.J.R.A.E
Unităţile de
învăţământ,
societatea civilă

VIII. Compatibilizarea sistemului de la LPS cu cel european
MĂSURI /
OBIECTIVUL
TERMENE
RESPONSABILI
ACŢIUNI
1. Corelarea
Aderarea la asociaţia
Ocazional
Profesorii de
demersurilor
europeană a
sport
Liceului cu
profesorilor:
Program Sportiv
www.aede.eu,
Iași cu politicile
www.aeder.org
ISJ si M.E.N în
vederea
compatibilizării
învăţământului
sportiv integrat, cu
învățământul
european

PARTENERI
Echipe similare
din străinătate

SURSA DE
FINANŢARE
Fonduri proprii

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Număr parteneriate

Fonduri proprii

O campanie de informare
pe an

SURSA DE
FINANŢARE
Buget local

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Competenţe certificate prin
Certificat Europass
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2. Asigurarea, la
nivelul Liceului cu
Program Sportiv
Iași, a
infrastructurii şi
echipamentelor,
inclusiv a
sustenabilităţii,
mentenanţei şi
suportului TIC

Asigurării dotărilor
necesare pentru
realizarea unui demers
educaţional de calitate
Reamenajarea/
reabilitarea
laboratorului de
informatică la
standardele impuse de
Legea Educaţiei
Naţionale şi Legea
asigurării calităţii

Permanent

Inginer de sistem,
informatician

Directori

Bugetul aprobat al
unităţii de
învăţământ

Număr echipamente procurate

Permanent

Departamentul
financiar contabil

Directori

Bugetul aprobat al
unităţii de
învăţământ

Număr echipamente procurate

1. OBIECTIVE GENERALE
Nr.
crt
1.

Nominalizare
obiectiv
Acces egal şi sporit la
educaţie

2.

Creşterea calităţii
educaţiei

Măsuri, acţiuni

Resurse

Responsabilităţi

Indicatori de performanţă

Sprijinirea socială a elevilor din
medii defavorizate cu burse,
indemnizaţii, alocaţii, acces la
programme.
Creşterea participării şcolare prin
forme de pregătire diversificată,
în raport de vârsta şi nevoile
existente de calificare.
Asigurarea de servicii de
orientare şi consiliere
profesională.
Monitorizarea, evaluarea şi
stabilirea de măsuri corective
pentru implementarea sistemului
de asigurare a calităţii.
Stabilirea şi asigurarea unui
barem minim de dotare specifică
a liceului.
Recompensarea stimulativă a
elevilor şi cadre didactice
performante.

Cote de finanţare externă,
finanţări bugetare de stat şi
locale, venituri proprii,
donaţii şi sponsorizări.

Director, contabil şef,
diriginţi, şefi catedră.

Număr şi tipuri de calificări nou
create.
Procente de absolvenţi din
mediul rural.

Baza materială a liceului,
serviciile oferite de
personalul specializat al
I.S.J.
Fianţările bugetare şi
sponsorizările agenţilor
economici

Consiliul profesoral,
consiliul de
administraţie, director

Procentul absolvenţilor care
asigură inserţia în domeniul de
calificare dorit.
Procentul elevilor care
abandonează şcoala în decursul
formării profesionale.
Rata de succes a elevilor
sportivi
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Nr.
crt

Nominalizare
obiectiv

3.

Asigurarea
autonomiei şcolare

4.

Compatibilizarea cu
sistemul european de
educaţie

Măsuri, acţiuni
Formarea continuă a cadrelor
didactice. Aplicarea programului
didactic centrat pe elev.
Proiecte privind consacrarea
legală în stabilirea unei părţi din
curriculum, a angajării de
personal, a folosirii resurselor
financiare.
Introducerea formelor moderne
de cooperare locală, regională,
naţională şi comunitară.

Responsabilităţi

Resurse

Indicatori de performanţă

Planurile de şcolarizare,
proiectele de buget,
normativele de personal

Director, contabil şef,
secretar şef

Aprobarea planurilor de
şcolarizare, proiectelor de
buget, încadrării de personal.

Programele Comenius,
Socrates, Granturi şcolare
Ofertele locale şi
internaţionale de
parteneriat, Cerinţele
comunităţii locale

Director, consiliul de
administraţie, consiliul
profesoral

Procentul ridicat de participare
a elevilor, profesorilor şi
sportivilor în cadrul
programelor locale,naţionale şi
internaţionale

2. OBIECTIVE PARTICULARE
Nr.
crt
1.

Nominalizare obiectiv
Proiectarea unei structuri
integrate de organizare şi
funcţionare a liceului.

2.

Elaborarea unui program de
colaborare cu
compartimente de
specializate ale
I.S.J.,D.S.J., Organisme
regionale, federaţii de
specialitate

3.

Deschiderea către societate a
sistemului de educaţie şi
formarea profesională a
şcolii.

Indicatori de
performanţă
Schema de organizare
şi funcţionare integrată
a liceului

Măsuri, acţiuni

Resurse

Responsabilităţi

Incadrare de personal, selecţie de
elevi, elaborare de programe şi
suporturi de curs, proiectarea
calendarului de concursuri.
Incheierea unui acord de colaborare
cu cabinetul de asistenţă
psihopedagogică al I.S.J. Iaşi, cu
C.C.D., DJST
Informarea personalului didactic,
nedidactic şi al elevilor cu conţinutul
programului de Granturi şcolare
elaborat de M.E.N. (Proiectul ROSE).
Planificarea disciplinelor opţionale în
funcţie de interesul de cunoaştere al
elevilor.
Atragerea partenerilor sociali în
programe de colaborare.

Normativele de
personal, amenajările
şi dotările materiale
ale liceului
Tehnica
informaţională
existentă, cabinetul de
informatică

Director, contabil şef,
secretar şef, şefi catedră
Director, şefi catedră,
profesori

Număr şi tip de
colaborări în cadrul
programelor
instituţionalizate

Orele de dirigenţie,
resursele financiare
locale şi veniturile
proprii.

Director, contabil şef,
diriginţi, membrii
consiliului de
administraţie.

Numărul elevilor
absolvenţi absorbiţi de
piaţa muncii.
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3. OBIECTIVE CONCRETE
Obiectivul
1. Întocmirea proiectului de
finanţare conform cerinţelor
impuse
2. Completarea încadrărilor de
personal cu cadre calificate la
toate disciplinele
3. Continuarea lucrărilor de
consolidare a corpului vechi de
clădire
4. Amenajarea unui spaţiu
pentru arhiva şcolii
5. Dotarea cu mobilier nou a
sălilor din corpul nou
6. Reparaţii la căminul internat
7. Achiziţionarea de tehnică de
calcul şi birotică
8. Reparaţii capitala la clădirea
veche
9. Schimbarea suprafeței de joc
a sălii de sport
10. Dotarea laboratoarelor de
biologie, chimie, fizică,
psihopedagogie şi sălii de sport
11. Dotarea cu materiale noi a
sălii pentru dezvoltarea forţei

Măsuri, cerinţe, acţiuni
Elaborarea documentaţiei
pentru finanţarea de bază,
complementară şi suplimentară
Selecţionarea cadrelor
didactice, conform
metodologiei şi calendarelor
M.E.N. şi I.S.J.
Asigurarea finanţării investiţiei
Execuţia lucrării
Asigurarea finanţării investiţiei
Execuţia lucrării
Asigurarea finanţării investiţiei
Execuţia lucrării
Asigurarea finanţării investiţiei
Execuţia lucrării
Asigurarea finanţării investiţiei

Resurse

Beneficiari

Termen de
realizare
Luna
noiembrie a
fiecărui an
Sept.- oct., a
fiecărui an

Materiale
Buget local

Umane
Directori, contabilitate,
serv. administrativ

Normativele de
încadrare

Directori, secretariat

Colectivul de
profesori

Buget local

Directori, contabilitate,
serv. administrativ
Directori, contabilitate,
serv. administrativ
Directori, contabilitate,
serv. administrativ
Directori, contabilitate,
serv. administrativ
Directori, contabilitate,
serv. administrativ

Personalul şi
elevii liceului

Directori, contabilitate,
serv. administrativ
Directori, contabilitate,
serv. administrativ
Directori, contabilitate,
serv. administrativ

Elevii şi
personalul şcolii
Personalul şi
elevii
Personalul şi
elevii

2018-2019

Directori, contabilitate,
serv. administrativ

Personalul şi
elevii

Permanent

Buget local,
venituri proprii
Buget local,
venituri proprii
Buget local

Asigurarea finanţării investiţiei

Buget local,
Asociaţia
Părinţilor
Buget local

Execuţia lucrării
Asigurarea finanţării investiţiei

Buget local

Execuţia lucrării
Asigurarea finanţării investiţiei

Buget M.E.N.

Asigurarea finanţării investiţiei

Buget local

Personalul şi
elevii liceului

Serviciul
secretariat
Personalul şi
elevii liceului
Elevii şi personalul din cămin
Secretariat,
contabilitate

2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018
2018
Permanent

2018-2019
2018-2019
Oct., 2007
2018
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Obiectivul
12. Participarea la competiţia
de activităţi/ proiecte (ROSE)
/programe comunitare

Măsuri, cerinţe, acţiuni
Execuţia lucrării
Participarea la proiectul ROSE,
activităţi cu caracter naţional şi
internaţional

Resurse
Materiale
Buget M.E.N.
Fonduri
europene
Fonduri locale şi
proprii

Umane
Directori, prof. discipline
examen de bacalaureat,
responsabil cu proiecte

Beneficiari
Elevii, cadre
didactice

Termen de
realizare
Permanent
Permanent

EVOLUŢIA VOLUMULUI DE CHELTUIELI ÎN PERIOADA 2014 – 2018
SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR ÎN PERIOADA OCTOMBRIE 2014 – SEPTEMBRIE 2015
I. VENITURILE REALIZATE au provenit din:
Finantarea bugetului de stat prin I.S.J. Iași, având ca destinație activitatea Clubului Sportiv Școlar și care în sumă totală a fost de 665.400 lei, din care:
Pentru plata salariilor
345.500 lei
Pentru plata bunurilor si serviciilor
126.500 lei
Pentru plata competitiilor sportive si a navetei elevilor
106.900 lei
Pentru plata bursei elevilor din Rep. Mold. si plata elevilor din progr. Bani de liceu
86.400 lei
Finantarea bugetului local avand ca destinatie activitatea de gimnaziu si liceu si care in suma totala a fost de 4.480.200 lei, din care:
Pentru plata salariilor
3.659.000 lei
Pentru plata bunurilor si serviciilor
468.300 lei
Pentru plata actiunilor sportive
345.000 lei
Pentru plata burselor sociale
7.900 lei
Veniturile proprii ale liceului care au fost in suma totala de 193.700 lei, si au fost realizate din:
Alocatii de la Fundatia Sportului Iesean
Contributia elevilor pentru regia de camin si cantina
Inchirierile de spatii
Alte venituri
II. PLATILE EFECTUATE au fost in suma totala de 5.079.300 lei si au avut ca destinatie:
Plata personalului de la club si liceu
3.937.100 lei
Plata actiunilor sportive ale clubului si liceului
459.600 lei
Plata achizitiilor de bunuri si servicii
589.500 lei
Plata burselor si banilor de liceu
93.100 lei
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Cheltuielile cu salariile au fost facute in conformitate cu statele de personal aprobate de I.S.J. Iasi, beneficiind de cota parte din diferentele salariale
acordate prin Hotarari judecatoresti ramase definitive. Deasemeni, in luna decembrie 2014 s-au acordat aproape in totalitate diferentele salariale
stabilite prin hotarari judecatoresti, aferente anului 2015. In cursul anului 2015 au fost acordate ¾ din drepturile salariale stabilita ca diferente pe anul
2016.
La actiunile sportive si asigurarea navetei elevilor platile efectuate in suma de 459.600 lei, primite au avut ca destinatie:
Plata cheltuielilor cu participarea la competitiille sportive
Plata cheltuielilor privind pregatirea centralizata
Asigurarea transportului elevilor la si de la scoala
La cheltuielile destinate sustinerii din punct de vedere social al elevilor liceului si clubului sportiv, sumele de 93.100 lei acordate au fost platite în cu
destinatie: plați pentru Burse de performanta, Burse sociale, Burse Republica Moldova si Bani de liceu.
La achizitiile de bunuri si servicii sumele platite au avut ca destinatie:
Plata prioritara a cheltuielilor cu utilitatile (apa, energie electrica, gaz, telefon, salubritate) care s-a ridicat la peste 290.000 lei;
Plata reparatiilor diverse efectuate la instalatiile grupurilor sanitare sau a vestiarelor sportivilor însumate la cca 115.000 lei;
Plata cu prioritate a achizitiei de alimente destinate cantinei elevilor in suma de 95.400 lei;
Plata achizitiilor de obiecte de inventar si echipament sportiv, in suma de 90.200 lei;
Plata furniturilor de birou si a materialelor de curatenie, plata unor servicii tehnice cum ar fi: intretinerea și utilizarea de programe informatice,
prevenirea și stingerea incendiilor, servicesul centralei termice, intretinerea sistemului de supraveghere video, întretinerea calculatoarelor,
imprimantelor și copiatoarelor, etc, și la care s-au alocat 57.200 lei;
Plata unor necesități cum ar fi plata inchirierilor bazei sportive a Directiei Judetene pentru Sport și Tineret, acestea totalizand peste 14.000 lei.
SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR IN PERIOADA SEPTEMBRIE 2015 – AUGUST 2016
I. VENITURILE REALIZATE au provenit din:
Finantarea bugetului de stat prin I.S.J. Iasi, avand ca destinatie activitatea Clubului Sportiv si care in suma totala a fost de 609.900 lei, din care:
Pentru plata salariilor
278.600 lei
Pentru plata bunurilor si serviciilor
107.500 lei
Pentru plata competitiilor sportive si a navetei elevilor
158.000 lei
Pentru plata bursei elevilor din Rep. Mold. si plata elevilor din progr. Bani de liceu
65.800 lei
Finantarea bugetului local avand ca destinatie activitatea de gimnaziu si liceu și care în suma totala a fost de 4.204.300 lei, din care:
Pentru plata salariilor
3.329.000 lei
Pentru plata bunurilor si serviciilor
507.000 lei
Pentru plata actiunilor sportive
360.000 lei
Pentru plata burselor sociale
8.300 lei
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Veniturile proprii ale liceului care au fost în suma totala de 76.300 lei, si au fost realizate din:
Alocatii de la Fundatia Sportului Iesean
Contributia elevilor pentru regia de camin si cantina
Inchirierile de spatii
Alte venituri
II. PLATILE EFECTUATE, din finantarea bugetului de stat si a bugetului local, au fost in suma totala de 5.067.400 lei si au avut ca destinație:
Plata personalului de la club și liceu
3.704.500 lei
Plata actiunilor sportive ale clubului si liceului
518.900 lei
Plata achizitiilor de bunuri si servicii
770.500 lei
Plata burselor si banilor de liceu
73.500 lei
Din finantarea bugetului de stat prin I.S.J. Iasi, avand ca destinatie activitatea Clubului Sportiv platile au fost in suma totala de 651.200 lei, din care:
Pentru plata salariilor
320.300 lei
Pentru plata bunurilor si serviciilor
115.800 lei
Pentru plata competitiilor sportive si a navetei elevilor
149.400 lei
Pentru plata bursei elevilor din Rep. Mold. si plata elevilor din progr. Bani de liceu
65.700 lei
Din finantarea bugetului local avand ca destinatie activitatea de gimnaziu si liceu platile au fost in suma totala de 4.416.200 lei, din care:
Pentru plata salariilor
3.384.200 lei
Pentru plata bunurilor si serviciilor
654.700 lei
Pentru plata actiunilor sportive
369.500 lei
Pentru plata burselor sociale
7.800 lei
Din veniturile proprii ale liceului au fost facute plati in suma totala de 122.100 lei, si au fost efectuate pentru:
Achizitie de alimente pentru sportivi = 87.800 lei
Achizitie de combustibil pentr mijloacele de transport = 4.000 lei
Achizitie de echipament sportiv = 18.200 lei, precum si cheltuieli efectuate de natura reparatiilor curente, servicii diverse etc.
Cheltuielile cu salariile au fost facute in conformitate cu statele de personal aprobate de I.S.J. Iasi, beneficiind de cota parte din diferentele salariale
acordate prin Hotărâri judecatoresti ramase definitive.
La actiunile sportive si asigurarea navetei elevilor platile efectuate in suma de 369.500 lei, primite au avut ca destinatie:
Plata cheltuielilor cu participarea la competitiille sportive
Plata cheltuielilor privind pregatirea centralizata
Asigurarea transportului elevilor la si de la scoala
La cheltuielile destinate sustinerii din punct de vedere social al elevilor liceului si clubului sportiv, sumele de 65.700 lei acordate au fost platite in cu
destinatie: plati pentru Burse de performanta, Burse sociale, Burse Republica Moldova si Bani de liceu.
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La achizitiile de bunuri si servicii sumele platite au avut ca destinatie:
Plata prioritara a cheltuielilor cu utilitatile (apa, energie electrica, gaz, telefon, salubritate) care s-a ridicat la peste 269.000 lei;
Pentru plata furniturilor de birou si a materialelor de curatenie, plata unor servicii tehnice cum ar fi : intretinerea sui utilizarea de programe
informatice, prevenirea si stingerea incendiilor, servicesul centralei termice, intretinerea sistemului de supraveghere video, intretinerea calculatoarelor,
imprimantelor si copiatoarelor, etc, s-au alocat peste 338.000 lei;
Plata reparatiilor diverse efectuate la instalatiile grupurilor sanitare sau a vestiarelor sportivilor au fost insumate la cca 85.300 lei;
Plata achizitiilor de obiecte de inventar si echipament sportiv, au totalizat o suma de 75.100 lei;
Pentr plata unor necesitati cum ar fi plata inchirierilor bazei sportive a Directiei Judetene pentru Sport, acestea au fost de peste 3.000 lei.
SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE – DECEMBRIE 2016
I. VENITURILE REALIZATE au provenit din:
Finantarea bugetului de stat prin I.S.J. Iasi, avand ca destinatie activitatea Clubului Sportiv si care in suma totala a fost de 275.137 lei, din care:
Pentru plata salariilor
162.000 lei
Pentru plata bunurilor si serviciilor
28.000 lei
Pentru plata competitiilor sportive si a navetei elevilor
50.891 lei
Pentru plata bursei elevilor din Rep. Mold. si plata elevilor din progr. Bani de liceu
34.246 lei
Finantarea bugetului local avand ca destinatie activitatea de gimnaziu si liceu si care in suma totala a fost de 2.855.310 lei, din care:
Pentru plata salariilor
2.113.000 lei
Pentru plata bunurilor si serviciilor
353.000 lei
Pentru plata actiunilor sportive
232.010 lei
Pentru plata burselor sociale
6.500 lei
Veniturile proprii ale liceului care au fost in suma totala de 74.469 lei, si au fost realizate din:
Alocatii de la Fundatia Sportului Iesean
Contributia elevilor pentru regia de camin si cantina
Inchirierile de spatii
Alte venituri
II. PLATILE EFECTUATE, din finantarea bugetului de stat si a bugetului local, au fost in suma totala de 1.688.459 lei si au avut ca destinatie:
Plata personalului de la club si liceu
1.151.667 lei
Plata actiunilor sportive ale clubului si liceului
298.012 lei
Plata achizitiilor de bunuri si servicii
210.466 lei
Plata burselor si banilor de liceu
28.314 lei
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Din finantarea bugetului de stat prin I.S.J. Iasi, avand ca destinatie activitatea Clubului Sportiv platile au fost in suma totala de 236.460 lei, din care:
Pentru plata salariilor
153.641 lei
Pentru plata bunurilor si serviciilor
12.933 lei
Pentru plata competitiilor sportive si a navetei elevilor
35.934 lei
Pentru plata bursei elevilor din Rep. Mold. si plata elevilor din progr. Bani de liceu
33.951 lei
Din finantarea bugetului local avand ca destinatie activitatea de gimnaziu si liceu platile au fost in suma totala de2.393.095 lei, din care:
Pentru plata salariilor
2.002.418 lei
Pentru plata bunurilor si serviciilor
191.830 lei
Pentru plata actiunilor sportive
192.347 lei
Pentru plata burselor sociale
6.500 lei
Din veniturile proprii ale liceului au fost facute plati in suma totala de 54.773 lei, si au fost efectuate pentru:
Pentru actiuni sportive 22.500 lei
Achizitie de alimente pentru sportivi = 20.336 lei
Achizitie de combustibil = 1.100 lei
Achizitie de medicamente = 1.163 lei, precum si cheltuieli efectuate de natura reparatiilor curente, achizitie de materiale, plata utilitati, materiale
de curatenie, servicii diverse etc. care au insumat 8.800 lei.
Cheltuielile cu salariile au fost facute in conformitate cu statele de personal aprobate de I.S.J. Iasisi au insumat pe total unitate 2.156.059 lei.
La asistenta sociala, actiunile sportive si asigurarea navetei elevilor, platile au insumat pe total unitate 228.281 lei. Sumele primite au avut ca
destinatie:
Plata cheltuielilor cu participarea la competitiille sportive
Plata cheltuielilor privind pregatirea centralizata
Asigurarea transportului elevilor la si de la scoala
La cheltuielile destinate sustinerii din punct de vedere social al elevilor liceului si clubului sportiv, suma totala cheltuita a fost de 40451 lei acordate au
fost platite in cu destinatie: plati pentru Burse de performanta, Burse sociale, Burse Republica Moldova si Bani de liceu.
La achizitiile de bunuri si servicii sumele platite au avut ca destinatie:
Plata prioritara a cheltuielilor cu utilitatile (apa, apa calda, energie electrica, gaz, telefon, salubritate) care s-a ridicat la peste 164.000 lei;
Pentru plata unor servicii tehnice cum ar fi : intretinerea sui utilizarea de programe informatice, prevenirea si stingerea incendiilor, servicesul
centralei termice, intretinerea sistemului de supraveghere video, intretinerea calculatoarelor, imprimantelor si copiatoarelor, etc, s-au alocat peste
10.000 lei;
Pentru plata reparatiilor curente la grupurile sanitare, vestiare, usi si geamuri, pentru achizitia de furnituri de birou, pentru achizitia de materiale de
curatenie etc a fost alocata suma de 7.600 lei.
Pentru plata achizitiilor de obiecte de inventar si echipament sportiv, pentru protectia muncii si pentru plata chiriei la bazele sportive a fost alocata
suma de 7.000 lei.
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Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, nivelul cheltuielilor a fost astfel:
La salarii, a crescut de la 1.710.000 lei la 2.157.000 lei.
La bunuri si servicii, a scazut de la de la 230.000 lei la 205.000 lei.
La asistenta sociala a crescut de la 207.000 lei la 229.000 lei.
La burse au crescut de la 33.800 lei la 40.500 lei.
SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR IN PERIOADA IANUARIE – SEPTEMBRIE 2017
I. VENITURILE REALIZATE au provenit din:
Finantarea bugetului de stat prin I.S.J. Iasi, avand ca destinatie activitatea Clubului Sportiv si care in suma totala a fost de 485.211 lei, din care:
Pentru plata salariilor
291.000 lei
Pentru plata bunurilor si serviciilor
40.000 lei
Pentru plata competitiilor sportive si a navetei elevilor
85.891 lei
Pentru plata bursei elevilor din Rep. Mold. si plata elevilor din progr. Bani de liceu
34.631 lei
Proiect ROSE
33.689 lei
Finantarea bugetului local avand ca destinatie activitatea de gimnaziu si liceu si care in suma totala a fost de 3.400.150 lei, din care:
Pentru plata salariilor
2.714.000 lei
Pentru plata bunurilor si serviciilor
395.000 lei
Pentru plata actiunilor sportive
282.650 lei
Pentru plata burselor sociale
8.500 lei
Veniturile proprii ale liceului care au fost in suma totala de 89.277 lei, si au fost realizate din:
Alocatii de la Fundatia Sportului Iesean
Contributia elevilor pentru regia de camin si cantina
Inchirierile de spatii
Alte venituri
II. PLATILE EFECTUATE, din finantarea bugetului de stat si a bugetului local, au fost in suma totala de 3.626.454 lei si au avut ca destinatie:
Plata personalului de la club si liceu
2.955.216 lei
Plata actiunilor sportive si navetei la club si liceu 329.842 lei
Plata achizitiilor de bunuri si servicii
300.560 lei
Plata burselor si banilor de liceu
40.836 lei
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Din finantarea bugetului de stat prin I.S.J. Iasi, avand ca destinatie activitatea Clubului Sportiv platile au fost in suma totala de 388.754 lei, din care:
Pentru plata salariilor
245.803 lei
Pentru plata bunurilor si serviciilor
39.677 lei
Pentru plata competitiilor sportive si a navetei elevilor
68.938 lei
Pentru plata bursei elevilor din Rep. Mold. si plata elevilor din progr. Bani de liceu
34.336 lei
Din finantarea bugetului local avand ca destinatie activitatea de gimnaziu si liceu platile au fost in suma totala de 3.237.701 lei, din care:
Pentru plata salariilor
2.709.413 lei
Pentru plata bunurilor si serviciilor
260.884 lei
Pentru plata actiunilor sportive
260.904 lei
Pentru plata burselor sociale
6.500 lei
Din veniturile proprii ale liceului au fost facute plati in suma totala de 71.407 lei, si au fost efectuate pentru:
Pentru actiuni sportive 22.500 lei
Achizitie de alimente pentru sportivi = 29.151 lei
Achizitie de combustibil = 1.100 lei
Achizitie de medicamente = 1.163 lei, precum si cheltuieli efectuate de natura reparatiilor curente, achizitie de materiale, plata utilitati, materiale
de curatenie, servicii diverse etc. care au insumat 17.556 lei.
Cheltuielile cu salariile au fost efectuate in conformitate cu statele de personal aprobate de I.S.J. Iasi.
La asistenta sociala, actiunile sportive si asigurarea navetei elevilor, platile au insumat pe total unitate 352.342 lei. Sumele primite primite au avut ca
destinatie:
Plata cheltuielilor cu participarea la competitiille sportive
Plata cheltuielilor privind pregatirea centralizata
Asigurarea transportului elevilor la si de la scoala
La cheltuielile destinate sustinerii din punct de vedere social al elevilor liceului si clubului sportiv, suma totala cheltuita a fost de 40.836 lei acordate
au fost platite in cu destinatie: plati pentru Burse de performanta, Burse sociale, Burse Republica Moldova si Bani de liceu.
La achizitiile de bunuri si servicii sumele platite au avut ca destinatie:
Plata prioritara a cheltuielilor cu utilitatile (apa, apa calda, energie electrica, gaz, telefon, salubritate) care s-a ridicat la peste 187.770 lei;
Pentru rechizite, imprimate materiale de curatenie s-au alocat 8.500 lei;
Pentru plata unor servicii tehnice cum ar fi : intretinerea sui utilizarea de programe informatice, prevenirea si stingerea incendiilor, servicesul
centralei termice, intretinerea sistemului de supraveghere video, intretinerea calculatoarelor, imprimantelor si copiatoarelor, etc, s-au alocat peste
36.300 lei;
Pentru plata reparatiilor curente la grupurile sanitare, vestiare, usi si geamuri din sala de sport si scoala, pentru igienizari de spatii in cantina si
holuri pentru etc a fost alocata suma de 34.500 lei.
Pentru plata achizitiilor de obiecte de inventar si echipament sportiv, pentru plata chiriei la bazele sportive a fost alocata suma de 19.000 lei.
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S-au mai efectuat si alte cheltuieli cum ar transportul cadrelor didactice in suma de 3.450 lei.
Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, nivelul cheltuielilor a fost astfel:
La salarii, a crescut de la 2.569.300 lei la 2.955.200 lei.
La bunuri si servicii, a scazut de la 337.600 lei la 300.600 lei.
La asistenta sociala a crescut de la 202927.600 lei la 329.900 lei.
La burse au scazut de la 43.000 lei la 40.900 lei.
ANALIZE ŞI PROGNOZE
La 1 iulie 2016 în judeţul Iaşi s-a înregistrat, conform Institutului Naţional de Statistică, următoarea situaţie: dintr-un total de 787.499 de locuitori,
141.517 aveau vârsta cuprinsă între 0-14 ani, 483.186 între 15-59 ani şi 162.796 peste 60 de ani, conform următoarelor date statistice:
Anii
2012
2013
2014
2015
2016

Total
Pe grupe de vârstă
Județul Iași
0-14 ani
15-59 ani
60 ani și peste
772.979
143.879
478.003
151.097
775.165
142.343
478.933
153.889
780.948
140.785
483.287
156.876
786.596
141.565
485.323
159.708
787.499
141.517
483.186
162.796
Distribuţia populaţiei din judeţul Iaşi pe grupe de vârstă, perioada 2012-2016
(sursa: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ, 2016)

Evidenţierea unui proces lent de îmbătrânire a populaţiei este efectul trecerii de pragul de 60 de ani a unor contingente numeroase de
populaţie, martore ale natalităţii mai ridicate din anii 50 şi mai puţin efectul unui proces de diminuare a natalităţii, observându-se o stabilitate a
populaţiei tinere, indicele de fertilitate fiind mai ridicat în anul 2015 decât în anul 2016.
La nivelul judeţului Iaşi populaţia şcolară este distribuită astfel:
Primar
Gimnazial
Profesional și de
Postliceal și de
Județul Iași
Preșcolar
Liceal
(cl. 0-4)
(cl. 5-8)
ucenici
maiștri
28852
38296
38577
32804
1893
4094
2010/2011
29416
37160
36686
34447
520
4479
2011/2012
24963
42521
37173
32705
1442
5104
2012/2013
24089
43032
36911
30730
1718
5176
2013/2014
23553
43215
36299
28327
3754
4714
2014/2015
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Populaţia şcolară a judeţului Iaşi în perioada 2010-2015
(sursa: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ, 2016)
În anul şcolar 2017-2018 situaţia populaţiei preşcolare şi şcolare se prezintă astfel pentru învăţământul de masă, de zi:
Nivelul de învățământ

Număr
clase/grupe

Număr
clase/grupe
urban
358

Număr
clase/grupe
rural
546

Total
elevi

Elevi
urban

Elevi
rural

Preşcolar
8632
11221
904
19853
Primar, clasa pregătitoare
638
1260
17710
23570
1898
41280
+ clasele I-IV
Gimnaziu, clasele V-VIII
518
925
13592
18529
1443
32121
Liceu, clasele IX-XII
768
51
21290
1270
819
22560
Învăţământ profesional
146
108
3896
2494
254
6390
Învățământ postliceal –
23
2
591
53
25
644
buget
Învățământ postliceal –
36
0
1258
0
36
1258
taxă
Total învăţământ de
5379
2487
2892
124106
66969
57137
masă, zi
Populația de vârstă preșcolară și școlară din județul Iași, în anul școlar 2017-2018
Politica regională – componentă a politicii educaţionale a Uniunii Europene.
În conformitate cu prevederile tratatului Uniunii Europene, politica educaţională a uniunii este în principal definită în context naţional cu respectarea
diversităţii culturale şi lingvistice.
Armonizarea subsistemelor educaţiei diferitelor ţări se face sub coordonarea Consiliului pentru Educaţie, organism specializat U.E. care poate:
 Adopta recomandări
 Iniţializa politici
 Propune programe (ex. Socrates, Leonardo da Vinci)
 Programul de lucru al U.E. în domeniul educaţiei prevede (Barcelona 2002):
 Creşterea calităţii şi eficienţei sistemelor educaţionale şi de formare profesională;
 Facilitarea accesului pentru toţi la sistemele de educaţie şi formare;
 Deschiderea către lume a sistemelor educaţionale de formare;
Recomandările U.E. pentru formarea profesională au fost precizate (Copenhaga 2002) astfel:
 Integrarea sistemului de formare profesională ca parte a sistemului educaţional;
 Restructurarea sistemului de formare profesională pentru a răspunde cerinţelor economiei „bazată pe cunoaştere” şi dezvoltarea personalităţii
elevilor;
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Dezvoltarea integrată a formării „iniţiale” şi „de-a lungul vieţii”;
Modernizarea formării profesionale prin dezvoltarea parteneriatului social;
Atribuirea unei dimensiuni europene procesului de formare prin implementarea unui sistem de credite transferabile, şi de asigurare a calităţii
formării;

În strategia MEN de dezvoltare a învăţământului preuniversitar „Educaţie şi formare 2020” (ET 2020) este prezentat un nou cadru strategic pentru
cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale, creat pe baza predecesorului său, programul de lucru „Educaţie şi formare 2010”
(ET 2010). Acest cadru prevede obiective strategice comune pentru statele membre, inclusiv un set de principii pentru atingerea acestor obiective, precum
şi metode de lucru comune cu domenii prioritare pentru fiecare ciclu de lucru periodic. Acest cadru a fost creat pe baza realizărilor programului de lucru
„Educaţie şi formare 2010” (ET 2010), în scopul de a răspunde la provocările care sunt încă de actualitate în ceea ce priveşte crearea unei Europe bazate
pe cunoaştere şi transformarea învăţării pe tot parcursul vieţii într-o realitate pentru toţi, fiind stabilite următoarele priorităţi strategice:
• realizarea în practică a învăţării pe tot parcursul vieţii şi a mobilităţii – sunt necesare progrese privind punerea în aplicare a strategiilor de învăţare
pe tot parcursul vieţii, dezvoltarea cadrelor naţionale pentru calificări în legătură cu Cadrul european al calificărilor şi stabilirea unor parcursuri
educaţionale mai flexibile. Ar trebui să fie extinsă mobilitatea şi să se aplice Carta europeană a calităţii pentru mobilitate;
• îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei educaţiei şi formării – toţi cetăţenii trebuie să poată dobândi competenţe-cheie, iar toate nivelurile de educaţie
şi formare profesională trebuie să devină mai atractive şi mai eficiente;
• promovarea echităţii, a coeziunii sociale şi a cetăţeniei active – educaţia şi formarea ar trebui să permită tuturor cetăţenilor să dobândească şi să
dezvolte abilităţi şi competenţe necesare pentru a permite ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării, cetăţenia activă şi dialogul intercultural.
Dezavantajul educaţional ar trebui să fie remediat prin asigurarea unui învăţământ preşcolar de înaltă calitate;
• stimularea creativităţii şi a inovării, inclusiv a spiritului întreprinzător, la toate nivelurile de educaţie şi formare – promovarea dobândirii de către
toţi cetăţenii a unor competenţe transversale şi garantarea bunei funcţionări a triunghiului cunoaşterii (educaţie-cercetare-inovare). Ar trebui promovate
parteneriatele dintre întreprinderi şi instituţiile de învăţământ, precum şi comunităţile mai largi de cursanţi, care să implice reprezentanţi ai societăţii civile
şi alte părţi interesate.
Profilul demografic al județului Iași:
Populaţia județului după domiciliu la 1
iulie
Anii
2011
Total populaţie

2012

- persoane 2013
2014

2015

865586 872347 885252
Pe sexe
427995 431801 439259

901590

913781

448238

455040

Feminin

437591 440546 445993
Pe medii

453352

458741

Urban
Rural

417020
448566

435887
465703

441419
472362

Mascuin

420244 430329
452103 454923
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Mişcarea naturală a populaţiei
Anii

2011
2012 2013
date absolute (persoane)
Născuţi-vii
8604
9256 1102
Născuţi morii
16
5
138
Decedaţi
8146
8660 8300
Decedaţi sub 1 an
72
82
70
Sporul natural
458
596 2728
Căsătorii
4291
4543 4587
Divorţuri
967
891 1094
date relative (rate la 1000 locuitori)
Născuţi-vii
9,9
10,6 12,5
Născuţi morți
1.9
0,5
1,2
Decedaţi
9,4
9,9
9,4
Decedaţi sub 1 an2)
8,4
8,9
6.3
Sporul natural
0,5
0,7
3,1
Căsătorii
5.0
5,2
5.2
Divorţuri
1,12
1.02 1,24
'l la 1000 născuţi-vti a la 1000 născuţi-vii
+ morţi;
Durata medie a vieţii pe sexe şi medii de rezidenţă
Anii
2011
2012
Total populaţie
74.11 74,67
Pe sexe
Masculin
70,43 71,02
Feminin
77,99 78,51
Pe medii
Urban
76,00 76,41
Rural
72,36 73,01

2014

2015

9256
23
8590
73
666
5177
1046

9873
20
9066
66
807
5511
1106

10,3
2,5
9,5
7.9
0,8
5.7
1,16

10.8
2,0
9,9
6,7
0,9
6,0
1,21

- ani 2013 2014 2015
75,41 75,85 75,58
71,77
79,21

72,11 71,91
79,82 79,43

77,07
73,76

77,62 77,32
74,17 73,99

Populația școlară din sistemul național de educație a fost, în anul școlar/universitar 2016-2017, de 3,597 milioane elevi și studenți, în scădere cu
45.300 comparativ cu anul școlar/universitar precedent (comunicat de presă al Institutului Național de Statistică)
 Ponderea învăţământului pentru servicii ocupă locul 2 cu 16,8% în planul de şcolarizare, locul 1 fiind ocupat de învăţământul industrial 57,5%;
 Prognoza ponderii tipului de învăţământ indică o creştere a învăţământului pentru servicii la 39% şi o scădere a învăţământul industrial la 32%;
 Diversitatea specializărilor în domeniul serviciilor este relativ restrânsă deci se impune lărgirea gamei de specializări în domeniu;
Rata de succes poate fi observată în următorul tabel:
Parametru urmărit
Populaţie şcolară
Absolvenţi nivel 1 calificare
Absolvenţi nivel 2 calificare
Absolvenţi nivel 3 calificare

Urban
40%
71%
72%
87%

Rural
60%
29%
28%
13%
62



Resursele pentru pregătire, prin simulare, sunt sub standardele moderne de formare profesională, spaţiile şi dotările nu oferă posibilităţi efective de
simulare asociată instruirii de specialitate;
 Priorităţile şi obiectivele urmărite în urma analizei şi prognozei sunt axate pe următoarele direcţii:
 Creşterea flexibilităţii sistemului de formare profesională prin adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii şi nevoile elevilor;
 Asigurarea şanselor egale în formarea profesională prin modernizarea unităţii şcolare;
 Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici prin implicarea acestora în formarea profesională a elevilor;
 Sprijinirea traseului de formare profesională prin asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera;
 Îmbunătăţirea accesului la informare prin înfiinţarea unui ”Observator al Regiunii de Nord Est” privind sistemul unitar de informare a celor
interesaţi de cererea şi oferta educaţională, de calificări şi de personal;
Elemente specifice Liceului cu Program Sportiv
 Liceul este o unitate şcolară vocaţională, orientată spre dezvoltarea cu preponderenţă a calităţilor fizice, asigurându-i astfel oportunităţi mai multe
spre piaţa serviciilor în care componenta fizică este esenţială în realizarea sarcinilor de muncă.
 Structura sa organizatorică este dipolară, nucleul central consumator de mari resurse materiale fiind activitatea de gimnaziu şi liceu (sursa
principală de finanţarea este bugetul local) iar un nucleu secundar, cu pondere redusă în consumul de resurse materiale, este centrat pe activitatea
de club sportiv (finanţarea de la bugetul de stat) şi care asigură pregătirea fizică a elevilor de la alte unităţi şcolare.
 Ponderea predării disciplinelor sportive este foarte ridicată (ponderea cadrelor didactice de specialitate sportivă este de circa 50% din totalul
corpului profesoral), rata de interes cea mai mare a elevilor în cadrul disciplinelor fiind la ramura de fotbal (celelalte ramuri fiind atletism,
handbal, canotaj).
 Accesul absolvenţilor pe piaţa muncii este facilitat de apariţia unor oportunităţi create de modificări în legislaţie (serviciul militar profesionist) sau
a unor tipuri noi de servicii private (pază şi protecţie, modelling, detectivi particulari etc.).










În elaborarea planului s-au consultat:
cadrele didactice în vederea stabilirii priorităților strategice care trebuie urmărite pentru realizarea misiunii pe care școala și-a asumat-o;
reprezentanți ai părinților pentru a determina așteptările acestora și modul în care acestea au fost atinse până acum;
au fost reținute aspecte pe care părinții doresc să le ameliorăm și să le dezvoltăm în etapele următoare;
Consultările au fost realizate în perioada octombrie 2017- ianuarie 2018, în perioada de elaborare a proiectului.
Activitățile de monitorizare și evaluare vor viza următoarele aspecte:
întocmirea setului de date care să sprijne monitorizarea realizării țintelor, etapă cu etapă (datele și informațiile sunt colectate în “baza de date a
școlii”);
analiza informațiilor privind atingerea țintelor;
evaluarea progresului în atingerea țintelor, adică gradul de avansare în raport cu obiectivele și termenele propuse;
costurile – concordanța/neconcordanța dintre ceea ce am planificat și ceea ce am obținut;
calitatea – nivelul atingerii cerințelor din standardele de calitate;
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Monitorizarea se va realiza prin:
 deciziile curente – referitoare la derularea concretă a acțiunilor, în cazul “problemelor bine structurate”;
 rezolvarea de probleme – adică elaborarea deciziilor în cazul “problemelor structurate impropriu”;
 stilul managerial – alternarea stilurilor manageriale iîn functie de situațiile concrete, etc;









Monitorizarea de tip managerial. Cea mai frecventă formă de monitorizare pe care o vom folosi va fi cea de tip managerial, adică vor fi
monitorizați indicatorii:
eficacitate – indicatorii care arată atingerea finalităților propuse;
economicitate – indicatorii care arată nivelul consumului de resurse;
eficiență – indicatorii care arată relația dintre eficacitate și economicitate;
efectivitate – aspectele care arată dacă ceea ce facem este chiar ceea ce trebuie să facem;
În asociere cu acești indicatori, vom monitoriza frecvent gradul de satisfacție al beneficiarilor serviciilor educațioanale oferite de școala
noastră.
Monitorizarea inovației. Vom folosi de asemenea și acest tip de monitorizare, având în vedere ca inovația, creativitatea reprezintă o cale esențială
de asigurare a calității educației:
măsura în care personalul școlii (cadre didactice, personal auxiliar, personal nedidactic), părinți, elevi, actori educaționali din comunitate s.a.
adoptă/participă/inițiază procese de schimbare;
măsura în care cei implicați corectează/remediază și îmbunătățesc/crează o anumită schimbare, în concordanță cu cerințele din standardele de
calitate;
Datele și informațiile colectate pe baza monitorizării vor fi valorificate pentru evaluarea propriu-zisă: stabilirea gradului de atingere a
obiectivelor propuse, gradul de implicare a actorilor educaționali, impactul asupra mediului intern și cel extern, nivelul costurilor, oportunitatea
continuării/dezvoltării/diversificarii acțiunilor. Planurile operationale vor fi monitorizate de echipa care au contribuit la realizarea acestora.
Membrii comisiilor metodice își vor evalua activitatea, în orizontul sarcinilor care le revin din planurile operaționale, cel putin o dată la sfârșitul
semestrelor. Concluziile reieșite din evaluarea realizată la nivelul comisiilor vor fi incluse în raportul anual, privind starea învățământului din
unitatea noastră, și se vor stabili măsuri corective și ameliorative. Consiliile profesorale de la sfârșitul semestrelor I și II vor analiza gradul de
atingere a obiectivelor din planurile operaționale asociate semestrului încheiat.
Directorul școlii este răspunzător de realizarea obiectivelor din plan și are datoria de a interveni pentru implementarea de măsuri de
optimizare și stabilirea direcțiilor de acțiune.
Revizuirea planului se va face, de regulă, la începutul fiecărui an școlar, în lunile septembrie – octombrie, pe baza concluziilor desprinse
din Raportul privind starea învățământului în școală, în anul școlar încheiat, și pe baza propunerilor făcute de beneficiarii direcți și indirecți ai
școlii.
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CONCLUZII
Pentru fiecare țintă propusă s-au definit opțiuni strategice clare. Proiectul de dezvoltare propus a identificat pe fiecare domeniu, opțiunea
strategică adecvată cu activități propuse, termene de realizare, responsabilități, indicatori și dovezi ale realizării acestora.
Pentru evaluarea Proiectul de dezvoltare, organizația va colecta dovezile, datele și va stabili gradul de realizare precum și impactul pe care
acesta l-a avut asupra instituției. Categoric nu se poate evalua totul, efectele pe termen scurt, mediu sau lung se vor analiza pe parcursul derulării
proiectului.
Ceea ce este evident: CANTITATEA (număr elevi, cadre didactice, părinți implicați), cât și CALITATEA (rezultate sportive, număr de
medalii, sportivi în loturi naționale) poate fi ușor interpretat, analizat, colectat și interpretat.
Beneficiile pe care le dorim în urma implementării:
1) Pentru ELEVI:
 Achiziții la diferite discipline – cunoștințe, valori, atitudini
 Abilități sociale
 Competențe de comunicare
 Motivare
 Obținerea rezultatelor sportive
2) Pentru CADRE DIDACTICE:
 Competențe în domeniul curricular
 Competențe de comunicare educațională
 Motivare
 Abilități sociale
 Competențe manageriale
3) Pentru ȘCOALA, ca întreg, pot fi
 Schimbări în politica școlii
 Legături cu comunitatea
 Vizibilitatea rezultatelor planului propus
Responsabilii realizării sau eșecului acestui plan sunt coordonatorul și factorii implicați în desfășurarea planului de dezvoltare instituțională.

Să nu uităm, că indiferent de opțiunea strategică, principalul beneficiar este ELEVUL.
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