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Plan operaţional – an şcolar 2017-2018 

 

a)Dezvoltare curriculară 

 

OBIECTIVE MĂSURI/ACŢIUNI RESURSE RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1. Cresterea calitătii 
educatiei în scoală. 

Aplicarea curriculumului 
national in conformitate 
cu planurile cadru si 
programele scolare 
 
 
 
 
Participarea elevilor la  
evaluarea naţională 
 

-Cadre didactice, 
elevi, părinţi 
- materialul 
curricular 
-softuri 
educaţionale 
- consumabile 
- resurse financiare 
proprii 

Director 
 
 
 
 
 
 
Director  
Responsabili comisii 
metodice şi CEAC 
 
 
 

Permanent 
 
 
 
 
 
 
Conform 
calendarului  
desfăşurării 
evaluarii naţionale 
2018 

Parcurgerea integrala 
a materiei la toate 
disciplinele de studiu 
 
 
 
 
Cresterea procentului 
de promovabilitate la 
examenele nationale 
cu 10-20% 
 
 

2.Realizarea ofertei 
şcolii în 
funcţie de nevoile 
beneficiarilor şi de 
resursele existente 

Monitorizarea  
CDS de către Comisia 
pentru 
Curriculum conform 
etapelor reglementate 

-Cadre didactice, 
elevi, părinţi 
- oferta şcolii 
- baza materială a 
şcolii 
 

Director  
 
Responsabil Comisia 
pentru Curriculum 

 Februarie- Martie 
2018  

Oferta pentru fiecare 
an de 
studiu să conţină cel 
puţin un 
optional; 
  
 



 
 3.Crearea unor 
oportunităţi pentru 
educaţia complexă, 
permanentă, în 
spiritul 
competenţelor  cheie, 
al dezvoltării 
civismului, 
voluntariatului, 
multiculturalismului, 
într-o societate 
complexă, dinamică 

Realizarea ofertei 
extracurriculare şi a 
activităţilor din 
Programul Naţional 
“Şcoala Altfel” ţinând 
seama  de interesele 
copiilor şi calendarul 
activităţilor educative 
judeţene şi naţionale 
 
Iniţierea unui proiect 
pentru a fi înscris în 
calendarul activităţilor 
educative judeţene 
 
Completarea bazei date 
privind activităţile 
extracurriculare şi 
rezultatele participării la 
concursuri şcolar pentru 
toate unităţile arondate 
 

-Cadre didactice, 
elevi, părinţi 
-baza materială a 
şcolii 
- calendarul 
activităţilor 
educative 
- inspector ISJ 
- parteneriate 
instituţii locale şi 
o.n.g.-uri 

Director  
 
Coordonator 
Activitaţi Educative 
şi Extracurriculare 

Octombrie 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decembrie 2017 

Cuprinderea fiecărui 
copil în cel puţin o 
activitate de educaţie 
non-formală  
 
 
 
 
 
Scrierea şi 
implementarea 
proiectului la nivelul 
şcolii 
 
 
 
Bază de date 
completa 
 
 
 

 
 
 

b) Dezvoltarea resursei umane 
 
 
OBIECTIVE MĂSURI/ACŢIUNI RESURSE RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1.Identificarea 

nevoilor şi 

posibilităţilor de 

formare 

Consultarea ofertei  ISJ si 

CCD  privind cursuri le de 

perfecţionare 

- Conducerea școlii 

- oferta de la CCD 

și ISJ 

-  chestionar      

adresat      cadrelor 

Director 

Comisia pentru 

perfecţionarea 

şiformarea cadrelor 

didactice 

 Septembrie 2017 Dezbatere în 

consiliul profesoral şi 

comisiile     metodice 

privind nevoile     şi     

posibilităţile     de 

formare 



didactice privind 

nevoile lor de 

formare 

-centralizatorul 

opţiunilor 

beneficiarilor 

Coordonatorii 

comisiilor metodice 

 

 

Planul anual de 

formare continuă 

2.Perfecţionarea şi 

formarea continuă 

a cadrelor 

didactice precum şi 

perfecţionarea 

personalului 

didactic auxiliar  

Participarea cadrelor didactice 

şi a personalului didactic 

auxiliar 

la cursuri de perfecţionare 

 

 

 

 

 

 

 

Completarea bazei de date 

privind formarea continuă  

pentru fiecare cadru didactic 

 

-ofertele       CCD,       

universităţi, 

dezbateri tematice 

ale Consiliului 

profesoral 

-activitatea 

comisiilor 

metodice 

- abonamente     la     

reviste     de 

specialitate 

-achiziţionarea      

de             către 

biblioteca şcolii de 

lucrări ştiinţifice 

adresate cadrelor 

didactice 

- informaţii 

obţinute prin 

Internet 

conducerea şcolii 

Comisia de formare 

şi perfecţionare 

Coordonatorii 

comisiilor metodice 

Consiliul de 

administraţie 

 

 permanent Realizarea de către 

toate cadrele 

didactice a orelor 

obligatorii de 

formare 

Întruniri tematice la 

nivel de comisie 

metodică 

Participare la 

cercurile pedagogice 

Cuprinderea 

personalului didactic 

auxiliar şi  la 

cursurile de formare  

 

Baza de date 

completă 



3.Motivarea 

adecvată a cadrelor 

didactice 

Înscrierea cadrelor didactice 

la concursul pentru 

acordarea grada iei de merit 

si a distinc iei „Gheorghe 

Lazăr” 

 

 

-resurse financiare 

proprii 

- prestigiul şcolii 

- laboratoare 

Consiliul de 

administraţie 

Comisii pe arii 

curriculare 

Conducerea şcolii 

 

Conform 

calendarului 

Monitorizarea 

activităţilor realizate 

de fiecare cadru 

didactic 

Acordarea de 

recompense în 

conformitate cu 

normativele în 

vigoare 

4.Îmbunătăţirea 

rezultatelor elevilor 
Activităţi demonstrative în 

cadrul comisiilor metodice şi 

cercurilor pedagogice 

Utilizarea unor strategii activ- 

participative, centrate pe elev 

Ore de medita ii şi consulta ii 

-resurse financiare 

proprii 

- sală de clasă, 

laboratoare 

- baza logistică 

existentă 

Consiliul de 

administraţie 

Comisii metodice 

Conducerea şcolii 

conform 

calendarului 

Monitorizarea 

activităţilor 

realizate de fiecare 

cadru 

didactic 

5.Obţinerea de 

performanţe 

şcolare 

Participarea cu elevii la 

olimpiadele şi concursurile 

colare avizate de ISJ 

si de MEN 

- resurse financiare 

proprii 

- baza logistică 

existentă 

Cadre didactice Conform 

calendarului 

Monitorizarea 

concursurilor şcolare 

Acordarea de 

recompense 

6.Dobândirea de 

competenţe TIC 
Utilizarea softurilor 

Educa ionale prin 

clasa virtuală a platformei 

AeL desfăşurată în 

laboratorul SEI 

- resurse financiare 

proprii 

-baza logistică 

existentă 

Cadre didactice permanent Înregistrarea lecțiilor 

parcurse 

AeL si popularizarea 

acestora 

c) Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale 
 



 
 
OBIECTIVE MĂSURI/ACŢIUNI RESURSE RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

 

1.Alcătuirea de 

strategii de 

atragere de 

fonduri 

Derularea unor 

programe/proiecte 

-scrisoarea de 

intenţii a şcolii 

-cadre didactice şi 

părinţi 

- proiectul  de 

dezvoltare al şcolii 

- baza materială 

existentă 

conducerea şcolii, 

cadrele didactice 

permanent Planul strategic 

privind obţinerea de 

resurse financiare 

Informarea     

părinţilor     privind 

situaţia economică a 

şcolii prin 

intermediul 

şedinţelor cu părinţii 

la nivel de clasă şi 

şcoală 

2. Identificarea 

surselor de 

finanţare 

Discuţii în cadrul 

consiliul de 

administrație 

-instituţii potenţial 

partenere 

-cadrele didactice 

- părinţii/tutori 

legali 

directorul şcolii, 

cadrele didactice 

permanent Listarea posibilelor 

surse de 

finanţare 

3.Încheierea de 

contracte de 

sponsorizare 

Cereri de sponsorizare - instituţii partenere 

- Consiliul de 

administraţie 

directorul şcolii permenent Creşterea numărului 

de contracte şi a 

fondurilor 

extrabugetare cu 25% 

4. Gestiunea 

resurselor 

financiare în 

Informare periodică a 

privind gestionarea 

-proiectul de 

dezvoltare al şcolii 

-Consiliul de 

administraţie 

Semestrial  Atingerea tuturor 

obiectivelor din 



conformitate cu 

proiectul de 

dezvoltare al şcolii 

fondurilor extrabugetare -Consiliul de 

administraţie 

-Consiliul 

reprezentativ al 

părinţilor 

-cadrele didactice 

-Comitetul 

consultativ al 

părinţilor 

planul strategic 

 
 
d) Dezvoltarea relaţiilor comunitare 
 
OBIECTIVE MĂSURI/ACŢIUNI RESURSE RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1.Identificarea 

potenţialelor 

instituţii partenere 

Întâlniri cu reprezentanţi 

ai unor instituţii 

-biserica, poliţia, 

-primăria, ONG, 

instituţii culturale şi 

educative din zonă 

sau din exteriorul 

ţării 

-directorul  

-consilierul educativ 

-cadrele didactice 

-părinţii 

permanent Centralizarea 

potenţialilor parteneri 

Întruniri ale Comisiei 

pentru relaţii cu 

comunitatea 

2.Stabilirea de 

contacte; negociere 

-     Realizarea de 

proiecte 

de parteneriat 

-biserica, poliţia, 

-primăria, ONG, 

instituţii culturale şi 

educative din zonă 

sau din exteriorul 

ţării 

-directorul  

-consilierul educativ 

-cadrele didactice 

Setembrie 2017 Avizarea de către ISJ 

a 

proiectelor propuse 

Planificarea 

activităţilor 

comune 

-     Şedinţe de lucru cu 

partenerii 

-     instituţii 

partenere 

-     şcoala 

învăţători şi diriginţii 

directorul adjunct 

Septembrie-

octombrie 2017 

Alcătuirea de 

programe de activităţi 

de către fiecare clasă 



consilierul educativ 

coordonatorii de 

proiecte 

şi centralizat la 

nivelul şcolii 

Realizarea 

programelor 

- Vizite la diferite 

instituţii 

-     Concursuri 

-     Expoziţii 

-     Acţiuni ecologice 

-     Serbări şcolare 

-     Excursii didactice 

-     reprezentanţii 

instituţiilor 

partenere 

-     cadrele 

didactice 

-     conducerea 

şcolii 

-     spaţii de 

întâlnire 

-     bază materială 

Director 

învăţători şi diriginţii 

consilierul educativ 

Comisia PSI şi PM 

Permanent  Respectarea schemei 

de programe 

Atingerea 

obiectivelor urmărite 

de fiecare program 

 


