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DOCUMENTE MANAGERIALE
Tipul documentului

 Documente de
proiectare

Denumirea documentului













 Documente de
evidență












 Documentele
Consiliului de
Administrație
 Documentele
Consiliului
Profesoral












Planul de dezvoltare institutionala / PAS
Ofertă educațională
Planul managerial anual
Programe manageriale semestriale
Statul de functii
Bugetul de venituri și cheltuieli
Contract de management-Decizie ISJ
Organigrama unității școlare
Regulament de ordine interioară
Dosar cuprinzând ordine, instrucțiuni,
regulamente etc. actualizate pentru anul școlar
în curs
Grafic monitorizarea activității și fișe de
asistențe
Registrul de decizii, dispoziții și note de
servciu
Schemele orare
Graficul serviciului pe școală
Criterii de evaluare a activității personalului
didactic în vederea acordării calificativelor
anuale / didactic auxiliar / personal nedidactic
Planul de școlarizare
Dosar privind protecția muncii
Dosar privind protecția în situații de urgență
Dosar cu SC-uri
Contracte, protocoale de cooperare și
parteneriat
Registru sancțiuni aplicate elevilor
AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE A
UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Componența
Tematica
Prezență
Convocator
Dosar decizii și hotărâri, alte anexe
Tematica și grafic ședințe
Registrul de procese verbale-evidența prezenței
cadrelor didactice
Materiale prezentate (cf. Tematicii):
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 Documente de
diagnoză

 Alte documente

 Documente
legislative

 Rapoarte de analiză a activității, semestriale și
anuale
 Proiecte curriculare care se dezvoltă în școală
 Raportul directorului prezentat în CP
 Rapoartele semestriale asupra activităţii
desfăşurate
 Raportul anual asupra activităţii desfăşurate
 Rapoartele comisiilor şi compartimentelor din
unitatea de învăţământ
 Raportul de evaluare internă a calităţii /
platforma.pdf
 Chestionare elevi, cadre didactice, personal
nedidactic, parinti, agenti economici
 Plan reducere violență
 Consiliul școlar al elevilor
 Pregătire suplimentară bac/Evaluarea națională
 Fișă prezență zilnică elevi
 Situația elevilor navetiști
 Fișă statistică elevi cu părinții plecați în
străinătate
 Tematici consiliere
 Parteneriate
 Proiecte – POCU/ERASMUS+/ NATIONALE
ETC.
 Evidență cazuri speciale
 Documentele comisiilor/catedrelor
 Documentele laboranților
 Documentele bibliotecarei
 Documentele privind perfecționarea cadrelor
didactice
 Documentele cadrelor didactice privind
proiectarea si evaluarea





Legi organice
Hotarari de guvern
Ordonante de urgenta
Ordine ale Ministerului Educației Naționale și
Cercetării Științifice
 Note ISJ
 Legislatie primarie/ CL

