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PLAN OPERAŢIONAL ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

 

 

 Obiective 
specifice 

Acţiuni Compartimentul 
Responsabil 

 RESURSE  
Materiale Umane Timp Indicatori de performanță 

1
. 
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a
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Analiza i diagnoza 
activității instructiv-
educative i 
administrativ-
gospodăre ti, 
desfă urate în anul 
şcolar 2016-2017 
 
Realizarea 
documentelor de  
planificare a 
activității          
manageriale i a 
documentelor de 
planificare a 
activităților 
instructiv-educative, 
pe nivele de vârstă 
 
Cre terea calității 
activității instructiv - 
educative 

 
Realizarea 
analizei i a diagnozei  
activității desfă urate  în 
anul şcolar 2016-2017 

 
Management  

 
Rapoartele de 
analiză i 
diagnoză a 
act.instructiv-
educative i 
administrativ-
gospodăre ti, 
 

 
Director  
Resp. C.M. 
Consilier 
educativ 
Responsabil 
C.E.A.C.  

 
Sept. 
2017 

 
Întocmirea Raportului de 
analiză a activității  
Realizarea obiectivelor 
stabilite în Planul 
managerial al anului 
colar 2016-2017  

 
1.2. Elaborarea 
planurilor manageriale 
i a celorlalte documente 

manageriale, pentru 
anului colar 2017-2018 

 
Management  

 
Rapoartele de 
analiză ale 
comisiilor de 
lucru, privind 
activitatea 
desfă urată  
 

 
Director 
Responsabili 
comisii de 
lucru, din 
grădiniță 

 
Sept. –
oct. 
2017 

 
Corelarea cu obiectivele 
strategice, cu criteriile de 
evaluare, cu nevoile 
identificate  
 

 
1.3. 5. Elaborarea 
planificărilor pe unități 
de învățare i  
săptămânale, a CD  
pentru anul colar 2018-
2019, armonizarea 
curriculum-ului cu 
nevoile comunității i cu 
interesele beneficiarilor 
direcți i indirecți 
 

 
Management  
Curriculum  

 
Curriculum 
pentru 
învățământul 
pre colar 
Metodologiile în 
vigoare 

 
Director 
Responsabil 
Comisie 
Metodică 
Toate cadrele 
didactice 

 
Sept. 
2017-
martie 
2018 

 
Corelarea proiectării 
didactice cu cerințele 
impuse de Curriculumul 
pentru învățământul 
pre colar 
Existența planificărilor i 
a CD , avizate 
Îmbogățirea / 
îmbunătățirea Ofertei 
educaționale 
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1.4. Întocmirea Planului 
de colarizare pentru 
anul colar 2018-2019 

 
Management  
Administrativ  

 
Planul de 
colarizare 

existent i datele 
de la grupele 
mari 

 
Director  
Cadre did. 
Adm. de 
patrimoniu  

 
Ian.- 
Feb. 
2018 

 
Concordanța cu numărul 
de locuri disponibile 

 
1.6. Elaborarea 
Programului de activități 
extracuriculare,  
 
 

 
Coordonator 
proiecte i 
programe 
educative 
 

 
Programe / 
proiecte  
educative 
 
 

 
Director  
Cadre 
didactice 
 
 

 
Cf.grafi
celor 
 
 
 

 
Dezvoltarea aptitudinilor 
de elaborare a 
programelor activităților 
planificate 
 

 
1.7. Realizarea 
proiectelor de buget i a 
proiectelor de achiziții 
 

 
Administrativ-
financiar 

 
Legislația în 
vigoare 

 
Director, 
contabil 

 
Oct-dec 
2017 

 
Nr de proiecte încheiate 
Bugetul 
 

 
1.8 Operarea datelor 
privind situația statistică 
la nivelul unității de 
învățământ i 
transmiterea datelor 
către ISJ. 
 

 

Management 

Administrativ 

 
SIIIR i baza de 
date 

 
Director, 
responsabil 
SIIIR 

 
Sem. I, 
II 

 
Corectitudinea datelor 

 
1.9.  Monitorizarea 
desfă urării 
concursurilor specific de 
ocupare a posturilor 
vacante 
 

 
Management 

 
Metodologii 
MEN, logistică 

 
Director 

 
Cal. 
MEN, 
Gf. 
Concur
-surilor 

 
Gradul de respectare a 
metodologiei 

 
1.10. Realizarea statului 
de funcții în vederea 
fundamentării bugetului 
pe anul 2018 

 
Management 

 
Stat de funcții 

 
Director 

 
Oct 
2017 

 
Stat de funcții 
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n
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Eficientizarea 

demersului 
managerial 

 
Organizare în 

vederea atingerii 
standardelor i a 

finalităților educației 
pentru învățământul 

pre colar 
 

Utilizarea unor 
tehnici i metode noi 
de predare – învățare 

– evaluare 
 
 
 

Organizarea şi 
planificarea 

execuției bugetare 
 

Extinderea i 
eficientizarea 
parteneriatului 

educațional 
Elaborarea Planului 

managerial i 
operațional 

2.1.Elaborarea 
tematicii i a  
graficelor edințelor / 
Planurilor manageriale 
ale CP, CA, C.M. etc. 

Management  Legislația în 
vigoare 
Doc.informative 
privind formarea 
i perfecționarea 

cadrelor 
didactice 

Director  
C.A.  
Responsabil 
Comisie 
Metodică  

 Corelarea cu obiectivele 
activității didactice, 
menționate în 
Curriculumul pentru 
învățământul pre colar i 
Lg înv. nr. 1/2011 

2.2. Planificarea 
asistențelor la activități 

Management  Legislația în 
vigoare 

Director  Cf. 
grafic 

Corelarea cu Legislația în 
vigoare i cu ob. propuse 

2.3. Adaptarea la nivelul 
fiecarui cadru didactic a 
metodelor, materialelor 
de predare si a mediului 
de invatare la nevoile 
specifice copilului, 
promovarea unei 
gradinite incluzive  

Management  
Curriculum 

Planuri de 
interventie 
Planificări / Fişe 
de lucru 
personalizate în 
funcţie de 
nevoile copiilor 

 

Cadre 
didactice  
Logoped  
Psiholog  

an 
colar 

2017-
2018 

Planuri de interventie 
personalizata, numarul de 
intalniri cu consilierul, 
logopedul etc.  

 

2.4. Asigurarea calității 
act.adm.-gospodăre ti 
(asigurarea curățeniei, a 
căldurii, a iluminatului, 
a hranei, a alimentării cu 
apă caldă etc.) 

Management  
Administrativ  
Contabilitate  

Rapoartele de 
analiză i 
diagnoză 

Director  
Adm. 
patrimoniu 
Contabil 

an 
colar 

2017-
2018 

Respectarea de către 
întregul personal a 
standardelor  impuse 
 

2.5.Dezvoltarea 
continua a fondului de 
carte a bibliotecii 

Management  
Administrativ  
Contabilitate 

Surse bugetare  
Edituri  
Librarii  

Director  
Adm. 
patrimoniu 
Contabil 

an 
colar 

2017-
2018 

Numarul de noi achizitii 
prezente in bibliotecă 

 

2.6.   Actualizarea 
fi elor posturilor pentru 
întregul personal 

Management  
Contabilitate  
Administrativ  

Fi e de post, 
organigramă, 
legislație 
specifică 

Director  
Administrator 
de patrimoniu 
Contabil 

Oct-
nov 
2017 

Întocmirea Fi ei 
individuale a postului 
pentru personalul 
didactic, didactic auxiliar 
i nedidactic 
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2.7. Organizarea i 
desfă urarea 
concursurilor colare 
recomandate de M.E.N. 
i a celor specifice 

grădiniței (organizate în 
cadrul unor proiecte 
educaționale ale 
grădiniței) 

Management  Regulamente 
proprii 
Regulamente 
aprobate de 
M.E.N. 

Director  
Consilier 
educativ 
Responsabili 
de proiecte 

an 
colar 

2017-
2018 

Stimularea competiției la 
vârsta pre colară – 
implicarea a cât mai 
mulți pre colari, în 
concursurile organizate 
Con tientizarea părinților 
despre rolul i importanța 
participării pre colarilor 
la concursurile organizate 

2.8.  Organizarea i 
desfă urarea 
Programului Național 
Săptămâna Altfel 

Curriculum 

Management 

Metodologia 
MEN 

Director, 
echipa de 
coordonare 

Cf. 
graficu-
lui 

Planificare activităților, 
Realizarea activităților 
propuse, raport final 

2.9. Întocmirea 
programelor pentru CDS 
i transmiterea pentru 

avizare către ISJ 
 

Curriculum 

 

Metodologia 
MEN 

Director, 
responsabil 
Curriculum 

martie 
2018 

Existența planificărilor i 
a CD , avizate 

2.10. Relaționarea 
grădiniței cu mediul 
social, cultural, cultural 
i economic, specific 

comunității locale 

Management  Proiectele 
educative 
Calendarul de 
activități   

Director 
Consilier 
educativ 
Cadre 
didactice 

an 
colar 

2017-
2018 

Cre terea prestigiului 
grădiniței, în comunitatea 
locală 

2.11. Repartizarea 
bugetului primit, 
conform legislației în 
vigoare 

Management  
Contabilitate  

Planul de buget 
Legislaţia în 
vigoare 
Analiză de nevoi 

Director  
Contabil  

Cf. 
graf.de 
ex.buge
tară 

Asigurarea execuției 
bugetare 

2.12. Identificarea 
resurselor extrabugetare 
i gestionarea acestora 

în funcție de nevoile 
unității de învățământ 

Management  
Contabilitate  

Propunerile 
cadrelor did. şi 
părinţilor – în 
urma analizei de 
nevoi 

Director  
Contabil  
Comitetele de 
părinți/grupe 
CRP, C.A. 

Pe tot 
parcur-
sul  
anului 

Îmbunătățirea bazei 
materiale i a mediului 
educațional ale grădiniței 
 

2.13. Aplicarea 
proiectelor de investiții 
i reparații 

Contabilitate  Programul 
propriu de 
investiții  

Director 
Contabil  

Oct- 
nov 
2017 

Cre terea calității med. 
educațional i a bazei 
materiale ale grădiniței  
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Operaționalizarea 
activității instructiv-
educative 
 
Eficientizarea 
demersului 
managerial 
 
Organizarea 
activităţii specifice 
grădiniţei în vederea 
atingerii 
standardelor şi a 
finalităţilor educaţiei 
Eficientizarea 
activității întregului 
personal al unității 
de învățământ 
 
 
Identificarea 
punctelor slabe i a 
punctelor tari, în 
activitatea întregului 
personal al grădiniței 

3.1.  Încheierea 
contractelor de muncă 

Curriculum 
Management 

Legislația în 
vigoare 

Director Sept. 
2017 

Respectarea legislației 

3.2.Coordonarea 
activității Comisiei 
metodice i a cadrelor 
didactice 

Management  Documente 
legislative, 
Notificări / 
Ordine M.E.N. 

Director  
Responsabil 
Comisie 
Metodică 

Pe tot 
parcur-
sul  
anului 

Creşterea calităţii 
demersului didactic – 
activitatea instructiv-
educativă 

3.3. Avizarea 
Planificării săptămânale 
a activității pe grupe de 
vârstă 

Management  Legislaţia în 
vigoare 

Director  Săptă-
mânal  

Proiectarea  săptămânală 
a activității instructiv-
educative 
 

3.4. Realizarea 
procedurilor pentru 
asigurarea disciplinei în 
muncă, de mediere şi de 
rezolvare a conflictelor 
apărute 

Management  
Contabilitate  
Administrativ 

Legislaţia în 
vigoare 

Director  
Contabil  
Administrator 
de patrimoniu 
 
 

Când 
situația 
o 
impune 

Respectarea legislaţiei în 
vigoare, a regulamentelor 
etc. 

4.1. Evaluarea 
personalului didactic 
prin asistențe i a 
personalului didactic 
auxiliar i nedidactic 
prin controale periodice  

Management  Legislația în 
vigoare  

Director  
Resp.CM 
Contabil  
Administrator 
de patrimoniu 

Cf. 
planifi-
cării  

Cre terea calității 
serviciilor oferite de 
grădiniță, în beneficiul 
pre colarilor care o 
frecventează 

4.2.Întocmirea 
documentelor solicitate 
de I.S.J., M.E.N. i 
autoritățile locale 

Management  
Contabilitate  
Administrativ  

Doc.legislative, 
Notificări / H.G. 
/ O.U.G. M.E.N. 
Adrese Primărie 

Director 
Contabil  
Administrator 
de patrimoniu 

Cf 
termene
lor  

Respectarea legislaţiei în 
vigoare / termenelor 

4.3.Întocmirea 
Raportului semestrial 
privind activitatea 
instructiv-educativă i 
administrativ-
gospodărească, din 
grădiniță desfă urată 

Management  Documentația 
rezultată 

Director  Semes-
trial  

Respectarea structurii 
documentelor / 
termenelor 

4.4.Întocmirea 
documentelor privind 
managementul 
resurselor umane 

Management  Legislația în 
vigoare  

Director  Cf. 
termene
lor 

Respectarea legislației în 
vigoare  
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4.6. Încheierea 
exercițiului financiar 

Contabilitate  
Administrativ  

Legislația în 
vigoare  

Contabil  
Director  

Sem. 
Anual  

Încadrarea în bugetul 
alocat  

4.7. Întocmirea 
documentelor legale, 
privind  managementul 
financiar i a situațiilor 
cerute de organele 
ierarhice 

Contabilitate  Legislația în 
vigoare 

Contabil  
Director  

Cf. 
termene
lor 

Respectarea legislației i 
a  termenelor impuse / 
stabilite 

4.9.Monitorizarea 
derulării activităților 
planificate în cadrul 
programului „ coala 
altfel ˮ 

Management  Legislația în 
vigoare 

Director  
Consilier 
educativ 

Cf.grafi
cului  

Respectarea temelor, 
acțiunilor i termenelor 
stabilite 

4.10.Monitorizarea i 
evaluarea proiectelor de 
parteneriat 

Management Proiectele 
educaționale 
existente  

Director  
Consilier 
educativ 

Cf. 
calenda
rului 

Cre terea prestigiului 
unității de învățământ în 
comunitate 

4.11. Evaluarea 
demersului didactic 
prestat pentru realizarea 
obiectivelor 
curriculumului pentru 
învățământul pre colar 
i a performanțelor 

educaționale în 
conformitate cu 
standardele naționale de 
performanță i 
prelucrarea datelor 
obținute prin evaluare  

Management Legislația în 
vigoare 
Fi a de evaluare 
elaborată de 
M.E.N 

Director 
Cadre 
didactice 

Pe tot 
parcur-
sul  
anului 

Completarea Fi ei de 
evaluare a pre colarilor i 
semnarea ei de către 
părinți 
 
 

4.12. Respectarea 
desfă urării unor 
programe educative cu 
ocazia unor evenimente, 
sărbători i respectarea  
ROF  de către toți 
salariații unității de înv. 
 

Management Calendarul 
activităților 
extracurriculare 
Regulamentul de 
Ordine Interioară 

Director  
Consilier 
educativ 
Contabil  
Administrator 
de patrimoniu 

Periodic Cre terea calității 
serviciilor pe care le 
oferă grădinița 
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Stimularea materială 
i morală a 

întregului personal 
al grădiniței 
Asigurarea 
transparenței 
elaborării i 
execuției bugetare 

 
5.1.Stimularea 
(auto)formării i 
dezvoltării profesionale 
 

 
Management  

 
Oferte de 
formare / 
perfecționare 

 
Director  
Responsabil cu 
formarea 
continuă 
 

 
Perma-
nent 

 
Implicare, participare, 
dezvoltare 

 
5.2. Stimularea spiritului 
de competitivitate 
 

 
Management  

 
Popularizarea 
rezultatelor 
deosebite 
 

 
Director  

 
Perma-
nent 

 
Implicare, participare, 
dezvoltare 

 
5.3. Încurajarea i 
sprijinirea inițiativelor 
prin flexibilitate, 
deschidere spre nou 
 

 
Management 

 
Popularizarea 
rezultatelor 
deosebite 

 
Director  

 
Ocazio
nal  

 
Respectarea criteriilor 
impuse de metodologiile 
în vigoare 

 
5.4.  Evaluarea cadrelor 
didactice în vederea 
depunerii dosarului 
pentru concursul în 
vederea acordării 
gradațiilor de merit 
 

Curriculum 

 

Criteriile 
stabilite de 
metodologie 

Director  
Cadre 
didactice 

Feb. 
2018 

Cre terea gradului de 
motivare 

 
5.5. Întocmirea 
proiectului de încadrare 
 

Management Legislația în 
vigoare 

Director Ian. 
Feb. 
2018 

Proiect de încadrare 
corect întocmit 

5.6. Sprijinirea 
inițiativelor în atragerea 
resurselor materiale i 
financiare extrabugetare 
 
 

Management  
Contabilitate  

Legislația în 
vigoare 

Director  
Cadre 
didactice 

Perma-
nent 

Participare, dezvoltarea 
bazei materiale a unității 
de învățământ 
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Cre terea gradului 
de implicare a 
personalului 
grădiniței, în luarea 
deciziilor 
Oferirea cadrului 
logistic pentru 
activități i 
programe 
comunitare 

6.1. Asigurarea 
deschiderii i 
transparenței în actul 
decizional, prin 
participare în luarea 
deciziilor 
 

Management  Programele i 
proiectele 
unității de 
învățământ 

Director  
Cadre 
didactice 

Perma-
nent 

Implicarea în actul 
decizional 

6.2. Implicarea 
personalului din unitatea 
de învățământ, în 
atragerea de resurse 
materiale i financiare 
(donaţii, sponsorizări, 
2% din impozitul anual) 
 

Management  
Contabilitate  

Programele i 
proiectele 
unității de 
învățământ 
Statutul 
Asociaţiei de 
părinţi 

Director  
Cadre 
didactice  

Perma-
nent 

Resposabilizarea 
personalului grădiniței 
Implicare, participare 

6.3. Cre terea gradului 
de implicare a părinților 
i a comunității locale în 

viața grădiniței 
 

Management  Programele i 
proiectele 
unității de 
învățământ 

Director  
Cadre 
didactice  

Perma-
nent 

Implicarea activă a 
părinților 

6.4. Organizarea de 
întâlniri periodice cu 
părinții, autoritatea 
locală, agenți 
economici, instituții, 
organizații, O.N.G. – uri 
etc. 
 
 

Management 
Cadre didactice  

Programele i 
proiectele 
unității de 
învățământ 

Director  
Cadre 
didactice 

Cf 
grafice-
lor 

Implicarea activă a 
părinților 

6.5. Atragerea i 
implicarea pre colarilor 
i a părinților acestora în 

parteneriate i activități 
extracurriculare 

Management  Programele i 
proiectele 
unității de 
învățământ  

Director  
Cadre 
didactice 
Pre colari  
Părinți 

an 
colar 

2017-
2018 

Responsabilizarea  
părinților  i a 
pre colarilor 
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Asigurarea fluxului 
informațional 
Eficientizarea 
comunicării 
Atragerea opiniei 
publice i a 
factorilor locali în 
vederea sprijinirii 
unității de 
învățământ 
Extinderea i 
eficientizarea 
parteneriatelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imbunatatirea 
sistemului de 
comunicare formala 
cu parintii in format 
digital si afisajul 
permanent al 
documentelor in 
gradinita  

 

 
10.1.  Inventarierea, 
gestionarea eficientă şi 
transmiterea 
informaţiilor de interes 
public 
 

 
Management 

 
Documente, 
ordine, notificări  
Legislația în 
vigoare 

 
Director  
 

 
an 
colar 

2017-
2018 

 
Diseminarea informației  

10.2.Prelucrarea la 
nivelul cadrelor 
didactice, părinților i 
copiilor a principalelor 
documente: RI, PDI, 
PO, PSI  

Management documente: RI, 
ROF,PDI, PO, 
PSI, etc. 

Director  
Cadre 
didactice 
 

Sept. –
oct. 
2017 

Procese verbale de 
informare si prelucrare a 
documentelor  
Postarea pe partea privata 
a site-ului a RI şi PO  
Semnarea de luare la 
cunostinta a principalelor 
documente scolare  

10.2..Menținerea 
canalelor de comunicare 
cu partenerii 
educaționali 

Management Rapoartele 
unităților 
partenere 

Director  
 

Periodic  Fluidizarea comunicării 

 
10.3. Transmiterea în 
timp util către forurile 
ierarhice superioare a 
materialelor solicitate 

 
Management 

Documente, 
ordine, notificări  
Legislația în 
vigoare 

Director  
Coordonator 
C.E.A.C. 

Periodic  Respectarea conținutului 
i a termenelor  

 
10.4. Colaborarea cu 
O.N.G.- uri, asociații, 
fundații, instituții de 
cultură i artă 
 

 
Management 

Oferta 
comunității 
locale 
Legislaţia în 
vigoare 

Director  
Consilier 
educativ 
Cadre 
didactice 

an 
colar 

2017-
2018 

Inițierea de activități 
comune 

10.5. Colaborarea 
permanentă cu organele 
de poliție, sanitare etc. 

Management Oferta 
comunității 
locale 
Legislaţia în 
vigoare 

Director  
 

an 
colar 

2017-
2018 

Siguranța i sănătatea 
pre colarilor i a 
întregului personal al 
grădiniței  
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10.6. Implicarea 
federațiilor sindicale în 
procesul decizional i în 
rezolvarea problemelor 
 

 
Management 

 
Parteneriatul cu 
sindicatele 

 
Director  
 

 
an 
colar 

2017-
2018 

 
Respectarea drepturilor 
salaraților grădiniței 

 
10.7. Implicarea  / 
inițierea de proiecte de 
parteneriat la nivel local, 
național i internațional 

 
Management 

 
Legislaţia în 
vigoare 

 
Director  
Consilier 
educativ 
 

 
an 
colar 

2017-
2018 

 
Dezvoltarea instituțională 

10.8. Colaborarea 
permanenta cu 
invatatorii la care sunt 
inscrisi copii care au 
absolvit gradinita 
noastra si obtinerea de 
feed-back-uri scrise 
privind nivelul lor de 
pregatire la integrarea in 
scoala  

 
Management 

 
Fise de  evaluare 

 
Cadrele 
didactice:  
educatoare, 
învățătoare 

 
Oct. 
2017 

Completarea fiselor de 
evaluare pentru copiii 
integrati in clasa I  

O analiza reala a 
nivelului de pregatire a 
copiilor care au absolvit 
gradinita noastra  

 

 
10.8.   Actualizarea 
paginii de web 

  
Site-ul grădiniţei  
Face-book  

 

Director  

Cadrele 
didactice  

Responsabil 
site 

 
an 
colar 

2017-
2018 

 

Updatarea permanenta a 
site-ului cu informatii 
utile pentur parinti si 
mesaje in format digital 
si imprimat legate de 
activitatea educatioanala 
a saptamanii in curs  

 
10.9. Monitorizarea 
apariţiilor din mass-
media 
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Optimizarea / 
dezvoltarea 
competențelor 
 

 
7.1.Acordarea de 
consiliere cadrelor 
didactice  în elaborarea 
programelor i a 
suporturilor de curs, 
pentru disciplinele 
opționale 
 

 
Management  

 
Analiza de nevoi 

 
Director  
Responsabil 
Comisie 
Metodică 

 
Aprilie  
2014 

 
Programe opționale  
Suporturi de curs  

 
7.2.Participarea 
personalului la 
programe de formare 
continuă i perfecționare 
 

 
Management  

 
Oferta C.C.D./ 
I.S.J. Tulcea, 
MEN 

 
Director  
Responsabil cu 
formarea 
continuă i 
perfecționarea 

 
Pe tot 
parcurs
ul 
anului 

 
Numărul personalului 
didactic participant la 
cursurile de formare 
organizate 

 

7.3.Perfectionarea 
cadrelor didactice prin 
inscrierea la gradele 
didactice  

 

 
Management 

 

Legislatie si 
reglementari in 
vigoare  

 

 
Director  
Responsabil cu 
formarea 
continuă i 
perfecționarea 

 
Pe tot 
parcurs
ul 
anului 

 
Efectuarea preinspectiilor 
sau a inspectiilor curente 
pentru cei inscrisi la 
grade  
Asigurarea resurselor 
bibliografice  
Intocmirea dosarelor 
pentru obtinerea gradelor 
didactice 

7.3.Participarea activă a 
cadrelor didactice la 
Comisia Metodică 
(prezentare de materiale 
informative, activități 
demonstrative) 
 
 

Management  Planul 
Managerial al  
Comisiei 
Metodice 

Director 
Responsabil 
Comisie 
Metodică 

Pe tot 
parcurs
ul 
anului 

Întocmirea Planului 
managerial al Comisiei 
Metodice 
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DIRECTOR,  

PROF. CERNENCU Marcela 
.............................................................. 

  
 
 

     

7.4. Dinamizarea 
activităţii de 
perfecţionare prin 
Cercul Pedagogic  

 
 

Management Planul 
Managerial al  
Comisiei 
Metodice 

Director 
Responsabil 
Comisie 
Metodică 

Semes-
trial 

Gradul de aplicare in 
activitatile gradinitei a 
temelor si metodelor 
observate in cadrul 
cercului pedagogic  

 
7.5.  Publicarea de 
articole în reviste de 
specialitate  
 
 
 
 
 

Management reviste de 
specialitate 

Director  
Responsabil cu 
formarea 
continuă i 
perfecționarea 

Pe tot 
parcurs
ul 
anului 

Numarul de articole 
aparute in reviste de 

specialitate  
Promovarea gradinitei  
 


