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  Dezbătut în ședința Consiliului Profesoral din data ................................................. 

           Aprobat  în ședința Consiliului  de Administrație din data ............................................................ 

 

Nr de înregistrare …………………….. 

 

Director, 

prof. Mariana VIZITIU 
 

 

PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ANUL 2020-2021 

 
CONTEXT:  

 

 Ţinând cont de accentul tot mai mare care se pune pe reformarea sistemului de învăţământ actual, reconsiderarea 

managementului unităţii şcolare prin abordarea unor modele colegiale de leadership, poate asigura un sistem eficient, 

motivant şi totodată performant.  

 Având în vedere noile tendinţe în materie de educaţie - centrarea pe formarea şi dezvoltarea de competenţe-cheie, 

individualizarea învăţământului şi, implicit, centrarea pe elev, pe dezvoltarea potenţialului cognitiv de care acesta dispune - 

contextul educaţional actual impune o intensificare a pregătirii elevilor şi punerea accentului pe o educaţie de tip formativ 

şi o evaluare modernă, astfel încât elevii să atingă nivelul de competenţe aferent fiecărui an de studiu şi fiecărei discipline 

în parte şi obţinerea de rezultate pentru promovarea examenului de Evaluare Naţională, concursurile şi olimpiadele de 

profil, crearea unei şcoli prietenoase, performante în care elevii să exerseze abilităţi, să-şi formeze deprinderi şi să-şi 

descopere noi valenţe pe drumul formării profesionale.  

  Societatea ultimilor ani este marcată de amploarea pe care a înregistrat-o fenomenul violenţei, care are drept actori 

elevi şi cadre didactice din şcolile româneşti. Pe fondul degradării vieţii sociale, multe şcoli se confruntă cu acte de 
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vandalism şi cruzime fără precedent. Şcoala noastră doreşte să preîntâmpine astfel de manifestări prin adoptarea unor 

măsuri ferme, implicând toţi beneficiarii educaţiei în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar.  
 

 

 

 

 

Ținte urmărite prin PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

ŢINTA 1 – Formarea profesorilor pentru utilizarea metodelor interactive şi integrarea noilor tehnologii în procesul de 

predare-învăţare-evaluare 

ŢINTA 2- Diminuarea abandonului scolar si intarirea colaborarii cu familia 

ŢINTA 3 - Dezvoltarea parteneriatelor şcolii cu comunitatea 

ŢINTA 4 - Dezvoltarea Sistemului de Management al Calităţii 

ŢINTA 5 – Realizarea unei oferte de Curriculum la Decizia Şcolii în colaborare cu părinţii şi elevii , cu scopul de a-i orienta pe 

elevi pentru o anumită meserie de viitor ; 

 

PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ŢINTA 1 – Formarea profesorilor pentru utilizarea metodelor interactive şi integrarea 

noilor tehnologii în procesul de predare-învăţare-evaluare 

OBIECTIV STRATEGIC 

Creşterea calităţii resursei umane prin activităţi de formare şi perfecţionare metodică şi de specialitate, în colectivele metodice din 

şcoală şi în cercurile pedagogice organizate la nivelul judeţului 

 

PROGRAME DE DEZVOLTARE 

1 CURRRICULUM   Calitatea procesului instructiv-educativ 

  

2 RESURSE UMANE Formarea cadrelor didactice în contextul asigurării unui management performant al 

clasei  

3  RESURSE MATERIALE ŞI   FINANCIARE Condiţii de studiu şi de siguranţă 

4  RELAŢII COMUNITARE   Parteneriatul şcoală-familie-comunitate 
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Obiective specifice: 

 Participarea cadrelor didactice la programe de formare în domeniul integrarii TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare; 

 Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a materialelor educaţionale digitale; 

 Promovarea instituţiei mentoratului informal pentru cadrele didactice debutante; 

 Promovarea exemplelor de bună practică în domeniul utilizării materialelor educaţionale digitale; 

 

ACTIVITĂŢI RESPONSA 

BIL 

 

TERMEN RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ Umane Financiare 

Identificarea nevoilor de formare 

ale cadrelor didactice 

Responsabilul cu 

formarea continuă 

Octombrie 

2020 

Responsabilii 

com. metodice, 

prof. consilier 

şcolar 

 Chestionarele privind nevoile de 

formare, 

Lista nevoilor de formare 

Identificarea ofertelor de formare  Directorul Octombrie 

2020 

  Lista programelor de formare  

Participarea c.d. la programele de 

formare acreditate 

Directorul Anul şcolar 

2020-2021 

Cadrele 

didactice 

nominalizate 

Bugetul 

şcolii  

Atestate de formare, 

Adeverinţe, 

Certificate 

Proiectarea unităţilor de învăţare 

în concordanţă cu nevoile de 

integrare a noilor tehnologii în 

activitatea didactică 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Septembrie 

2020, 

Februarie 

2021 

Membrii 

comisiilor 

metodice 

 10% din activităţile didactice pretabile 

includ utilizarea noilor tehnologii 

Lecţii demonstrative: integrarea  

TIC 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Anul şcolar 

2020-2021 

Membrii 

comisiilor 

metodice 

 3 proiecte de lecţie, 

3 procese verbale 

Monitorizarea procesului de 

predare-învăţare-evaluare 

Directorul, 

Responsabilul CEAC 

Octombrie 

2020-  

ianuarie 

2021 

Cadrele 

didactice 

 1 raport de monitorizare, 

17 fişe de asistenţă 
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Monitorizarea activităţii 

comisiilor metodice 

Directorul Semestrial Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 2 rapoarte de monitorizare 

Utilizarea TIC în cadrul educaţiei 

non-formale 

Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe 

educative (CPPE) 

Anul şcolar 

2020-2021 

Cadrele 

didactice 

 25% din activităţile extracurriculare 

includ utilizarea noilor tehnologii 

Evaluarea calităţii utilizării TIC în 

activităţile curriculare şi 

extracurriculare 

Directorul 

Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe 

educative (CPPE) 

Iunie 2021 Cadrele 

didactice 

 Raport de analiză, concluzii 

Analiza şi evaluarea schimbărilor 

de atitudine faţă de învăţare  ale 

elevilor 

Directorul, 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Mai 2021 Elevii   Raport de analiză, concluzii 

 

  

Avantajele țintei și a opțiunilor propuse: 

 

1. În urmă cursurilor parcurse, cadrele didactice vor fi capabile să folosească mijloace moderne și implicit calitatea lecțiilor va fi mai 

bună; 

 2. Pregătirea elevilor talentați va face posibilă participarea acestora la diverse concursuri școlare, iar lucrul cu elevii slabi va conduce 

la rezultate mai bune la examenele naționale . 

3. Elevii și profesorii ar beneficia de mijloace moderne de predare, iar accesul la Internet ar ușura accesul la informație; 

4. Se va dezvoltă spiritul de echipă;  

 

Monitorizarea şi evaluarea: 

 - Responsabilul cu perfecționarea din școală; 

- Comisia CEAC; 

- Directorul; 

 - Consiliul de administrație . 
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PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ŢINTA 2- Diminuarea abandonului scolar si intarirea colaborarii cu familia 

 

 

OBIECTIV STRATEGIC : Realizarea unei şcoli incluzive prin adoptarea strategiilor de personalizare a procesului instructiv-

educativ, prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare 

 

Obiective specifice: 

 identificarea elevilor aflati in situatie de risc scolar , 

 dezvoltarea unor planuri de interventie ;  

 atragerea sprijinului familiei si implicarea parintilor care manifesta o atitudine negativa fata de educatia propriilor copii; 

 atragerea sprijinului reprezentantilor comunitatii si ai altor parteneri de la nivel local si judetean; 

 adaptarea strategiilor institutionale si a planurilor de interventie anuale la nevoile acestei categorii  

de elevi 

 

ACTIVITĂŢI RESPONSABIL 

 

TERMEN RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ Umane Financiare 

Orele de dirigintie vor aborda tema 

abandonului scolar 

Dirigintii si invatatorii Septembrie 

2020 

Cadrele 

didactice 

nominalizate 

 Planificarile calendaristice 

Organizarea de activitati 

extracurriculare care sa stimuleze 

interesul pentru scoala; 

Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe 

educative (CPPE) 

Anul şcolar 

2020-2021 

Cadrele 

didactice 

 25% din activităţile 

extracurriculare includ astfel de 

activitati 
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Acordarea elevilor cu situatie 

materiala slaba a unor burse 

sociale; 

Primaria Tecuci Sem I  Bugetul 

Local 

Raport de analiză, concluzii 

Identificarea elevilor cu părinţi 

plecaţi în străinătate;  

Sprijinirea acestor elevi din punct 

de vedere al procesului instructiv-

educativ;  

Identificarea nevoilor acestora şi 

integrarea în colectiv acolo unde 

este cazul.  

Directorul 

Dirigintii si invatatorii 

 

Permanet 

 

 

Cadrele 

didactice 

 

 Inventarierea bazei de date.  

Îmbunătăţirea situaţiei şcolare a 

acestor elevi.  

Integrarea elevilor cu o părinţi 

plecaţi în străinătate în 

colectivele de elevi din care 

aparţin.  

Consilierea copiilor aflaţi în situaţie 

de risc si abandon scolar 

Dirigintii 

Psihopedagog  

( CJRAE ) 

Anul şcolar 

2020-2021 

Elevi în 

situaţia de 

risc 

 Dosare de consiliere 

Dobândirea de către elevi a unor 

noţiuni referitoare la igiena 

personală, combaterea 

comportamentelor antisociale, 

drepturile omului.  

 

Dirigintii 

Psihopedagog  

( CJRAE ) 

Anul şcolar 

2020-2021 

Elevi în 

situaţia de 

risc 

 Rapoarte  

Chestionare  

Planificări  

Grafi de asistente  

Fise de observare a lecţiilor.  

Introducerea unor lecţii privind 

igiena, comportamentele antisociale 

şi drepturile omului în orele de 

dirigenţie.  

Dezbateri şi seminarii  

Director 

Învăţători/  

Diriginţi  

Elevi  

Proiecte de lecţii  

Anul şcolar 

2020-2021 

Elevi în 

situaţia de 

risc 

 Planificări calendaristice  

Reducerea numărului de 

comportamente inadecvate 

situaţiei şcolare.  

Identificarea elevilor cu dificultăţi 

şi sprijinirea acestora în obţinerea 

certificatelor medicale 

Director 

Psiholog şcolar 

Specialişti CJRAE 

Anul şcolar 

2020-2021 

Elevi în 

situaţia de 

risc 

Burse 

financiare 

Fiecare elev cu CES urmează 

programe remediale şi financiare  
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Susţinerea de lecţii deschise, 

activităţi cultural artistice şi 

sportive, cu scopul educării elevilor 

în spiritul valorilor morale autentice 

Director  

Responsabil 

comisie diriginți 

Anul şcolar 

2020-2021 

Toți elevii  Planificările  

Fişele de asistenţe la orele de 

consiliere şi orientare 

Implicarea elevilor şcolii în acţiuni 

de voluntariat, 

pentru întreţinerea şi curăţarea 

spaţiilor verzi ale 

şcolii, a mobilierului din clasă, a 

terenului de sport 

Învățători/diriginți 

Consilier educativ 

Anul şcolar 

2020-2021 

Cadrele 

didactice 

Elevii 

Părinții  

Unelte 

Materiale de 

curăţenie 

Arhiva foto 

Programele de activitate 

Procese verbale 

Acorduri de participare 

Produsele activităţii 

Sprijinirea psihologului şcolii 

pentru a furniza asistenţă calificată 

pentru copiii cu nevoi speciale, 

pentru cei care fac parte din familii 

cu risc sau sunt integraţi în familii 

de sprijin; 

Învățători/diriginți permanent Directorul 

Toate cadrele 

didactice 

 Fiecare elev cu dificultăţi este 

înregistrat şi monitorizat în 

vederea recuperării  

Realizarea unor programe de 

consiliere şi integrare familială 

pentru elevii ai căror părinţi sunt 

plecaţi în străinătate, dar şi pentru 

elevii veniţi din străinătate 

Consilier educativ permanent diriginţii/ 

învăţătoarele,  

Consilierul 

şcolar 

 Integrarea tuturor elevilor cu 

dificultăţi în colectivitate 

Realizarea pregătirii 

suplimentare pentru elevii cu ritm 

lent de învăţare în cadrul 

programului a doua șansă/ zi 

Învățători/diriginți permanent Toate cadrele 

didactice 

 80% dintre elevi au fixate 

noţiunile elementare de scris  

citit, calculul cu operaţii simple 

 

Avantajele țintei și a opțiunilor propuse: 
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 1. În urma acțiunilor propuse estimăm că o parte din elevii aflați în situația de abandon școlar vor reveni pe băncile școlii; 

2. Bursele sociale vor putea rezolva o parte din nevoile financiare ale elevului (cumpărarea de rechizite școlare, îmbrăcăminte, hrană); 

3. Lectoratele cu părinții (la care vor fi invitați unii actori locali – primar, polițist, preot, medic) ar putea sensibiliza comunitatea, care 

ar putea întinde o mâna celor care au nevoie.  

 

Monitorizarea şi evaluarea: 

 - Responsabilul cu perfecționarea din școală; 

- Directorul; 

 - Consiliul de administrație . 

 

PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ŢINTA 3 - Dezvoltarea parteneriatelor şcolii cu comunitatea 

OBIECTIV STRATEGIC: Implementarea parteneriatelor la nivel local, naţional şi European 

Obiective specifice: 

 Sporirea  transparenţei activităţilor şcolii; 

 Dezvoltarea şcolii ca ofertant de servicii către comunitate şi iniţiator de proiecte în parteneriat; 

 Comunicarea între membrii comunităţii şcolare (profesori şi elevi) şi membrii comunităţii locale; 

 Dezvoltarea competenţelor educative ale părinţilor; 

 Comunicarea eficientă între şcoală şi părinţi; 

 Promovarea imaginii şcolii. 

 

ACTIVITĂŢI RESPONSABIL 

 

TERMEN RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ Umane Financia

re  

Identificarea problemelor din comunitate care 

s-ar putea rezolva prin activităţi ale şcolii 

Directorul 

CPPE 

Anul şcolar  

2020-2021 

  Lista problemelor potenţiale 

Incheirea acordului de parteneriat cu cabinetul Directorul 

 

30 sep.2020   Proiectul de parteneriat 

educaţional  
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de consiliere psihologică ”Cercul prieteniei” 

Identificarea activităţilor prin care părinţii vor 

fi sprijiniţi pentru conştientizarea rolului în 

educaţia propriilor copiii 

Directorul 30 sep.2020 Cadre 

didactice 

 Lista propunerilor de activităţi 

Colaborarea cu Primăria pentru realizarea 

demersurilor privind abandonul şcolar din 

motive economice 

Directorul 

 

Lunar   Intâlniri lunare ale directorului 

cu reprezentanţii primăriei 

Colaborarea cu poliţia de proximitate pentru 

asigurarea securităţii elevilor – Planul Local de 

Acţiune 2020-2021 

CPPE Lunar Elevi,  Intâlniri lunare ale directorului 

cu agentul de proximitate 

Colaborarea cu politia în cazul copiilor cu 

potenţial infracţional 

Directorul 

CPPE 

Lunar Elevi  Intâlniri lunare ale directorului 

cu agentul de proximitate 

Incheierea acordului de parteneriat cu Poliţia 

Locala 

Directorul 14 oct.2020   Proiectul de parteneriat 

educaţional 

Organizarea activităţilor de educaţie rutieră CPPE Lunar Elevi  95% din elevi participă la 

activităţile specifice 

Întâlniri ale elevilor cu medici pe tema 

educaţiei sexuale, alimentaţiei sănătoase etc. 

CPPE Trimestrial  Învaţătorii, 

diriginţii, 

elevii 

 4 întâlniri cu medicii, 

95% elevi participanţi 

Încheierea acordului de parteneriat cu alte 

instituții de cultură din localitate. 

Directorul 

Coord.Educativ 

14 oct.2020   Proiectul de parteneriat 

educaţional 

Organizarea de manifestări culturale şi 

religioase de Crăciun şi Paste.  

 

CPPE Trimestrial  Elevi, cadre 

didactice, 

preoţi 

Resurse 

extrabug

etare  

Poze activităţi  
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Organizarea de vizite la agenţii economici  

 

CPPE Semestrial Diriginte, 

elevi clasa a 

VIII-a 

 2 vizite la agenţi economici 

Incheierea acordului de parteneriat cu CJRAE 

Gl în vederea consilierii elevilor şi părinţilor, 

repartizarea profesorilor de sprijin. 

Directorul 

CPPE 

31 oct.2020 Educatori, 

Învăţători, 

Diriginţi 

Psihopeda-

gog 

 Acordul de parteneriat CJRAE 

Gl 

Incheierea acordurilor de parteneriat cu 

Agenția rromilor 

Directorul 31 oct.2020    Acorduri  de parteneriat   

Incheierea acordurilor de parteneriat cu 

instituţii şcolare  

Directorul 21 oct.2020   4 acorduri de parteneriat:, şcoli 

din judeţ şi din ţară 

Implicarea elevilor în organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor prevăzute de 

proiectele de parteneriat 

CPPE Conform 

graficelor 

proiectelor 

de 

parteneriat 

Elevi   Implicarea elevilor în 

organizarea a 75% din 

activităţile parteneriale 

Monitorizarea activităţilor incluse în proiectele 

de parteneriat educaţional 

CPPE Anul şcolar 

2019-2020, 

Trimestrial  

Elevi, cadre 

didactice 

 4 rapoarte de monitorizare 

Analiza şi evaluarea derulării parteneriatelor Directorul  13 iun.2021 CPPE  Analiza efectuată de 

mangementul şcolii; concluzii, 

propuneri de îmbunătăţire 

Difuzarea informaţiilor rezultatele 

parteneriatelor către comunitatea şcolară (elevi 

şi profesori), comunitatea locală 

Directorul, 

CPPE 

16.iun.2021 Elevi, cadre 

didactice 

 Publicitate lunară în paginile de 

socializare. 

Realizarea materialelor promoţionale de Responsabi-lul 

echipei 

Trimestrial Cadre 

didactice, 

Bugetul 

şcolii  

Materiale promoţionale: buletin 

informativ, revista şcolii, pliant, 
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promovare a imaginii şcolii părinţi materiale pentru site-ul şcolii 

 

Avantajele tintei si a optiunilor propuse: 

1.implicarea unui număr mai mare de elevi în viață școlii , prin participarea la diverse activități educative extracurriculare; 

2. organizarea activităților educative pentru securitatea personală a elevilor ; 

3. implicarea părinților în organizarea și desfășurarea activităților ; 

4.Integrarea școlii și a elevilor active în viață comunității locale 

 

Monitorizarea şi evaluarea: 

 -Diriginții și învățătorii; 

- Directorul; 

 - Consiliul de administrație . 

 

 

PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ŢINTA  4 - Dezvoltarea Sistemului de Management al Calităţii 

OBIECTIV STRATEGIC : Realizarea unei şcoli incluzive prin adoptarea strategiilor de personalizare a procesului 

instructiv-educativ, prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare 

Obiective specifice: 

 Dezvoltarea Sistemului de Management al Calităţii; 

 Îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei furnizate de Şcoala Gimnazială ”Ion Petrovici” Tecuci 

 Creşterea gradului de implicare a personalului şi întărirea responsabilităţii întregului personal; 

 Realizarea atribuţiilor de către personalul şcolii în concordanţă cu misiunea şcolii, în condiţii de eficacitate şi eficienţă. 

 

ACTIVITĂŢI RESPONSA TERMEN RESURSE INDICATORI DE 
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BIL 

 

Umane Financiare PERFORMANŢĂ 

Stabilirea şi comunicarea 

autorităţii şi responsabilităţilor 

privind SMC în cadrul şcolii 

Directorul 10 sep. 

2020 

CP, personalul 

did. auxiliar şi 

nedidactic 

 Procedura de comunicare internă 

 

Dezbaterea Regulamentului de 

Organizare si Functionare 

Directorul 30 sep.2020 CP, personalul 

did. auxiliar şi 

nedidactic 

 Procedura de comunicare internă, 

ROF, 

Revizuirea documentelor SMC  Directorul, 

Responsabil

ul CEAC 

14 oct.2020 Responsabilii 

comisiilor,com

partimente 

lor 

Bugetul 

şcolii  

Procedurile specifice şi instrucţiunile 

de lucru 

Asigurarea resurselor necesare 

pentru realizarea proceselor 

operaţionale 

Directorul Anul şcolar 

2020-2021 

Administrator 

financiar, 

personalul ned. 

Bugetul 

şcolii  

Documente contabile 

Verificarea 

cunoaşterii,implementării si 

menţinerii politicii în domeniul 

calităţii la toate nivelurile şcolii 

Directorul, 

responsabilul 

CEAC 

 

Permanent  Responsabilii 

comisiilor şi 

Comparti 

mentelor 

 Fişe de monitorizare 

 

Stabilirea acţiunilor preventive 

pentru eliminarea cauzelor 

neconformităţilor potenţiale 

Directorul, 

responsabilul 

CEAC 

Permanent Responsabilii 

comisiilor, 

Compartimen 

telor 

 Rapoarte de acţiuni preventive 

Stabilirea acţiunilor de 

îmbunătăţire 

Directorul, 

responsabilul 

CEAC 

Trimestrial Responsabilii 

comisiilor, 

Compartimen 

telor 

 Planuri de îmbunătăţire 

Monitorizarea şi măsurarea 

satisfacţiei clienţilor: elevi şi 

Directorul, 

responsabilul 

1 iun.2021 Membri CEAC Bugetul 

şcolii  

50 chestionare aplicate, 

Fişe de interpretare 
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părinţi CEAC 

Evaluarea periodică a contribuţiei 

individuale a fiecărui angajat 

Directorul, 

CA 

Trimestrial Responsabilii 

comisiilor, 

Compartimen 

telor 

 Fişe de evaluare periodică 

Înregistrarea şi arhivarea tuturor 

documentelor care vor ajuta la 

descrierea şi controlarea activitaţii 

şcolii: standarde, legi, coduri, 

specificaţii 

Directorul, 

Responsabil

ul CEAC 

Anual Responsabilii 

comisiilor, 

Compartimen 

telor 

 Arhiva şcolii 

Gestionarea documentelor şi 

înregistrărilor Sistemului de 

Management al Calităţii 

Responsabil

ul CEAC 

Permanent CEAC Bugetul 

şcolii  

Procedurile specifice, 

Portofoliul CEAC 

Administrarea resurselor pe baza 

analizei costurilor;  

Încadrarea cheltuielilor în bugetul 

disponibil;  

Parcurgerea de cursuri în 

domeniul achiziţiilor publice.  

Director 

Compartime

nt 

contabilitate  

  

Permanent CEAC Bugetul 

şcolii  

Realizarea unui ambient adecvat 

desfăşurării unui învăţământ de 

calitate;  

Buget de venituri şi cheltuieli;  

Execuţie bugetară.  

Informarea CP si a CA prin 

rapoarte de analiza despre 

progresului școlar al elevilor şi 

performantele acestora la 

olimpiadele și concursurile 

școlare, alte activități educative în 

care sunt implicați elevii școlii 

Directorul, 

CA 

semestrial Responsabilii 

comisiilor, 

Compartimen 

telor 

 Fiecare responsabil de comisie 

realizează raportări despre 

activitatea comisiei de care răspunde 

și le prezintă în CP/CA 

Existenta rapoartelor statistice/ din 

procesele verbale de la CP şi CA 

reiese prezentarea acestora 

Intocmirea Raportului cu 

absentele nemotivate ale elevilor 

Responsabil

ul comisiei 

Lunar  Invăţători 

Diriginţi 

 Activarea planului de măsuri pentru 

combaterea absenteismului 
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la nivelul fiecarei clase şi 

centralizarea lunară la nivel de 

unitate 

de frecvenţă  

Monitorizarea mişcării elevilor pe 

parcursul anului şcolar 

Responsabil

ul comisiei 

de frecvenţă 

Lunar  Secretar   Documente completate la zi în ceea 

ce privește mișcarea elevilor 

Analizarea periodică în Consiliul 

de administraţie a şcolarizării şi 

frecvenţei 

Invăţători 

Diriginţi 

 

lunar Diriginţi  Scăderea cu 20% a numărului de 

absenţe/şcoală şi reducerea cu 10% a 

cazurilor de absentism 

Înştiinţarea familiei la efectuarea 

a maximum 5 absenţe nemotivate 
Invăţători 

Diriginţi 

 

Lunar  Invăţători 

Diriginţi 

 

 Reducerea cu 10%  a numărului de 

elevi/clasă predispuşi la scăderea 

notei la purtare 

 

Avantajele țintei și a opțiunilor propuse: 

1. Efectuarea unor lecții de calitate în cadrul orelor din CDS . 

2. Revitalizarea relațiilor dintre școală și familie; 

  

Monitorizarea şi evaluarea: 

 - Responsabilul cu perfecționarea din școală; 

- Comisia CEAC; 

- Directorul; 

 - Consiliul de administrație . 

PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ŢINTA 5 – Realizarea unei oferte de Curriculum la Decizia Şcolii în colaborare cu 

părinţii şi elevii , cu scopul de a-i orienta pe elevi pentru o anumită meserie de viitor ; 

OBIECTIV STRATEGIC  Aplicarea corecta a curriculum-ului naţional şi monitorizarea atentă a  
curriculum-ului la decizia şcolii. 

Obiective specifice: 
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 dezvoltarea CDS-ului prin constituirea unui pachet de optionale atractive bazate pe cunoasterea nevoilor de educatie ale 

elevilor ;  

 asigurarea bazei materiale si logistice necesare realizarii unei oferte educationale de calitate; 

 stabilirea CDS in concordanta cu optiunile elevilor /parintilor ; 

 diversificarea ofertei de CDS ;  

 elaborarea ofertei CDS la nivelul scolii , avizata de CP si aprobata de CA. 

ACTIVITĂŢI RESPONSA 

BIL 

 

TERMEN RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ Umane  Financiare  

Aplicarea de chestionare părinţilor şi 

elevilor referitoare la oferta de 

discipline opţionale din anul şcolar 

trecut şi propuneri pentru anul şcolar 

în curs 

Directorul  

Resp CEAC 

 

Ianuarie 

2020 

Elevi, cadre 

didactice,parin

ti 

 Procedura de 

comunicare internă 

 

Formarea competenţei de utilizare a 

calculatorului în şcoală; 

Directorul, 

Consiliul de 

administratie 

permanent Educatori, 

Învăţători, 

Diriginţi 

 

 Lectiile 

Planificarile 

calendaristice 

Amenajarea laboratorului de 

informatică  și sălile de clasă în care se 

vor desfasura lectiile ; 

Directorul 

 

Decembrie 

2020 

Educatori, 

Învăţători, 

Diriginţi 

Bugetul 

şcolii 

Raport de achizitii 

publice 

Amenajarea unui spațiu în școală 

pentru a organiza mici expoziții cu 

lucrările elevilor, populariazarea pe 

pagina de socializare a școlii. 

Directorul 

 

Ianuarie 

2021 

Profesorii 

de specialitate 

 Imaginiile de pe site-

ul scolii 

Solicitarea părinților de a participa la 

acțiuni inițiate de școală în folosul 

Directorul 

Responsabil cu 

permanent Consiliul de 

Administratie 

 Procesele verbale ale 

sedintelor 
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comunității Lectorate cu părinții proiectele si 

programele 

educative 

Organizarea unor 

întâlniri cu reprezentanţii 

liceelor. 

Participarea elevilor de la clasa a 

VIII-a la „Târgul liceelor”sau ,,a 

meseriilor,, 

Diriginți  Apl-mai 

2021 

Elevi, părinți  Inserţia 100% a 

elevilor într-o etapă 

superioară de 

învăţământ 

- gradul de 

cunoaştere al 

reţelei liceale  şi a 

şcolilor 

profesionale 

Orientarea şcolară şi 

profesională a celor indecişi. - 

prezentarea ofertei de şcolarizare 

- discuţii cu familiile elevilor 

Diriginți  Sem ii comisia OSP; 

- diriginţii cl. 

A VIII-a; 

- elevii cl. a 

VIII-a 

 - 100 % elevi de 

clasa a-VIII-a care 

să prezinte 

opţiunile 

 

 

Avantajele țintei și a opțiunilor propuse: 

1. Efectuarea unor lecții de calitate în cadrul orelor din CDS . 

2. Realizează educația culturală în rândul elevilor și a comunității; 

3. În cadrul activităților elevii vor capătă deprinderi și vor învață lucrul în echipa; 

4. Revitalizarea relațiilor dintre școală și familie; 

  

Monitorizarea şi evaluarea: 

- Directorul 

 - Consiliul de administrație . 
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DEZVOLTAREA RESURSELOR MATERIALE ȘI FINANCIARE 

Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate 
Obiectiv  Activtăți  Termen 

 

Responsabil   Indicatori de 

performanță 

O.1. 

Asigurarea 

unui ambient 

confortabil 

pentru elevi 

în cadrul 

şcolii ; 

 

Achiziționarea materialelor pentru dezinfecție, igienă, spațiu școlar și 

persoane: 

-măști protecție elevi/cadre 

-dozatoare pentru soluții dezinfectante și săpun lichid; 

-soluții dezinfectare; săpun lichid; 

Soluții ptr.pardoseli, geamuri, parchet, instalații sanitare; 

-coșuri de gunoi cu pedală, saci galbeni, saci negri; 

-găleți, mopuri, mături, lavete,  

-Hârtie prosop pentru mâini, hârtie igienică, etc. 

Consumabile pentru birouri: hârtie scris, bibliorafturi, țiple, toner 

imprimante. 

 

14.09.2020 

 

Director 

Administrator 

financiar 

Gestionar  

 

Unitatea este 

pregătită pentru 

inceperea noului an 

școlar. 

Realizarea lucrărilor de reparaţii la instalaţiile sanitare, electrice şi 

termice, igienizarea localului şi recondiţionarea mobilierului şcolar în 

vederea începerii anului școlar  

12.09.2020 Director 

Compartimentul 

îngrijire și paza 

Baza materială 

școala este 

pregătită pentru 

începerea anului 

școlar  

Pregătirea şcolii pentru sezonul rece (verificarea instalaţiei termice)  1 nov.2020 fochist Unitatea este 

pregătită pentru 

sezonul rece 

Înlocuirea  ulucilor și burlanelor la acoperișul corpului A.  Iunie 2021 Muncitorul de 

întreținere 

Gestionarul 

Condiții optime de 

desfășurare a 

activității școlare 

Asigurarea condiţiilor necesare privind iluminatul, încălzirea , 

alimentarea cu apa, canalizare, etc.  

permanent Director 

Secretar 

Administrator  

financiar 

Condiţii bune de 

funcţionare, fără 

incidente  
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Crearea unui spațiu de învățare în aer liber (foișor) August 

2021 

Administrator 

financiar 

 

Condiţii bune de 

funcţionare 

Reamenajare grădină:arat pământul, semănat gazon. Iunie 2021 Director 

Administrator  

financiar 

Condiţii bune de 

funcţionare 

Reamenajarea aleilor și parcării: pavele, bitum. 

 

August 

2021 

Director 

Ad.financiar 

Condiţii bune de 

funcţionare 

Modernizarea sălii de sport: coșuri baschet, scară de cățărare, mingi 

noi. 

Ian 2021 Director 

Ad.financiar 

Condiţii bune de 

funcţionare 

Turnare șapă de beton și parchet sala 1 la grădiniță August 

2021 

Ad.financiar  

O.2. Dotarea 

corespunzăt

oare a 

laboratorulu

i de 

informatică 

cu aparatură 

I.T. în pas cu 

dezvotarea 

tehnologică  

Obţinerea de mijloace financiare prin autofinanţare, sponsorizări, 

donaţii, colectarea de materiale refolosibile etc. cu respectarea 

legislației în vigoare  

Permanent  Toate cadrele 

didactice 

Contracte de 

sponsorizare, 

procese verbale, 

facturi  

Achiziționarea a minim 15 cechipamente IT noi în laborator. Mai 2021 Director 

Administrator 

financiar 

Echipamente noi  

Achiziționarea a 5 calculatoare  pentru sălile de clasă aripa de vest. 

 

Sept 2020 Director 

Administrator 

financiar 

Achiziționarea a 10 camere web pentru calculatoare Sept 2020 Director 

Administrator 

financiar 

Dotarea cancelariei cu un calculator nou Sept .2020 Director 

Achizitionarea unei imprimante color la secretariat 

 

Dec.2020 Director 

Achiziționarea suporturilor pentru videoproiectoare în vederea 

suspendării în plafon la grădiniță. 

 

Dec  2020 Administrator 

financiar 
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O.3. 

Asigurarea 

de dotări 

specifice 

procesului 

didactic; 

Reorganizarea spatiului destinat arhivării şi păstrării documentelor 

şcolare prin achiziționarea rafturilor metalice 

Permanent  Director 

Secretar 

Administrator  

financiar 

Documentele sunt 

păstrate în condiții 

de siguranță – fișete 

metalice, cu cheie  

Repararea fațadei din corpul A, partea de sud. Iunie 202 Director 

Administrator  

Dezvoltarea bazei 

materiale a scolii 

 

Achizitionarea unui număr de 15 de scaune noi LA GRĂDINIȚĂ Ian 2021 Director  

Echipamente noi 

O.4. 

Diversificare

a surselor de 

venituri 

extrabugetar

e; 

 

Realizarea proiectului de buget pe anul 2018 Feb.2018 Director 

Administrator 

fianciar 

Realizarea 

proiectului de buget 

pe anul 2021 

Conceperea proiectelor de identificare de noi resurse extrabugetare permanent Director 

Administrator 

fianciar 

Dezvoltarea bazei 

materiale a scolii 

Repartizarea bugetului primit, conform legislaţiei în vigoare Cf. gr. de 

execuţie 

bugetară. 

Director 

Administrator 

financiar 

Asigurarea 

execuţiei bugetare. 

Sprijinirea iniţiativelor în atragerea resurselor materiale şi financiare. Permanent Director 

 

Participare, 

dezvoltarea unităţii. 

 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PLANULUI OPERAŢIONAL: 

1. Monitorizarea este desfăşurată de CEAC, prin intermediul unei echipe de monitorizare. 

 Responsabilul echipei de monitorizare este desemnat de către director, care asigură coordonarea CEAC.  

 Activitatea de monitorizare se desfăşoară pe baza graficului de monitorizare, aprobat de director.  

 Graficul de monitorizare este gestionat de responsabilul CEAC şi cuprinde calendarul efectuării vizitelor de monitorizare a 

activităţilor cuprinse în planul operaţional. 

 Responsabilul echipei de monitorizare gestionează documentele aferente monitorizării. 
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 Instrumentele utilizate în cadrul activităţii de monitorizare sunt: fişa de monitorizare, raportul de monitorizare, lista de 

recomandări.  

 Raportul de monitorizare, transmis directorului, conţine: prezentarea gradului de realizare a activităţilor prevăzute în planul 

operaţional, observaţii, recomandări şi concluzii formulate de membrii echipei de monitorizare.  

 Lista cu recomandări este înaintată directorului, atunci când membrii echipei de monitorizare constată neconformităţi între 

activităţile derulate şi indicatorii de performanţă prestabiliţi.  

 Membrii echipei de monitorizare se documentează în legătură cu activităţile care urmează să fie monitorizate, cu indicatorii de 

performanţă, cu constatările din fişele de monitorizare anterioare şi în legătură cu alte date considerate importante pentru realizarea 

în bune condiţii a vizitelor de monitorizare. 

 Colectarea datelor se realizează prin completarea fişei de monitorizare, interviu cu reprezentanţii/beneficiarii activităţilor 

monitorizate, studiu de caz, observare, analiza documentelor scrise  sau prin aplicarea chestionarelor( vor fi ataşate raportului 

final). 

    CEAC utilizează informaţiile cuprinse în raportul de monitorizare pentru a stabili măsuri pentru remedierea deficienţelor 

constatate şi propuneri de îmbunătăţire.  

    Resursele materiale necesare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de monitorizare sunt asigurate de conducerea şcolii.    

    Echipa de monitorizare are obligaţia de a cunoaşte legislaţia specifică, de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului 

informaţiilor obţinute şi de a păstra imparţialitatea. 

    Rezultatele obţinute în urma activităţilor de monitorizare sunt analizate în comisiile metodice şi în şedinţa consiliului 

profesoral/consiliului de administraţie. 

    Rezultatele monitorizărilor fac parte din raportul periodic pe care responsabilul CEAC îl elaborează şi îl transmite directorului 

pentru analiza efectuată de management. 

 

2. Evaluarea se va realiza pornind de la analiza punctelor tari/slabe, şi va avea în vedere: 

 depistarea cauzelor nerealizării indicatorilor de performanţă;  

 furnizarea datelor pentru analiza efectuată de management; 

 furnizarea feedback-ului prin întâlniri cu toate grupurile ţintă şi cu partenerii sociali; 

 compararea rezultatelor actuale cu obiectivele de asigurare a calităţii stabilite în anul şcolar anterior; 

 stabilirea obiectivelor specifice pentru anul şcolar următor, cu termenele de realizare; 
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 organizarea bazei de date la nivelul CEAC, care să permită colectarea, prelucrarea şi analiza datelor privitoare la aplicarea planului 

operaţional; 

 

Programe de dezvoltare a bazei materiale  

Ne propunem să modernizam- localul Grădiniţei nr. 6  

- achizitionarea unui numar de 15 calculatoare pentru laboratorul de informatica ; 

 - menţinerea legăturilor cu organizaţii, instituţii şi alţi parteneri sociali;  

- iniţierea de programe comunitare;  

- dezvoltarea şi menţinerea legăturilor cu părinţii; 

 - promovarea imaginii şcolii ; 

 

Programe privind climatul de munca din şcoală 

 - împreună cu liderul sindical, vor fi luate măsurile necesare pentru a se preîntâmpina conflictele;  

- întreaga activitate din şcoală va fi direcţionată către: 

 • colaborarea permanentă cu toţi membrii colectivului; 

 • recunoaştere şi respect;  

 • recunoaşterea valorilor;  

 • conştientizarea faptului că ceea ce ne constrânge libertatea este pentru binele colectiv. Vom promova un management participativ, în 

care vor fi antrenaţi toţi membrii colectivului. 

 

Director, 

Prof. Vizitiu Mariana 


