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PLAN OPERAȚIONAL 

2018-2019 

 
 Ținta 1. Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii 

elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora. 

 

 
 

OPȚIUNI STRATEGICE RESURSE RESPONSABIL TIMP ALOCAT INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

FINACIARE UMANE AUTORITARE 

O.1. Monitorizarea activităţii didactice 

din şcoală, privind invaţarea centrată 

pe elev 

Proprii Responsabilii 

comisiilor metodice 

C.P. 

Director 

Director An școlar 2018-

2019 

Analiza periodică a 

progresului școlar 

O.2. Asigurarea pregătirilor 

suplimentare şi diferenţiate prin 
proceduri specifice 

Bugetare 

Extrabugetare 

Cadre didactice 

Resp. comisii 
metodice 

C.P. 

Director 

Director An școlar 2018-

2019 

Îmbunătățirea 

performanțelor 
școlare a 

beneficiarilor 

O.3. Monitorizare şi consiliere privind 

utilizarea softului educaţional in lecţii 

Bugetare 

Extrabugetare 

C.P. 

Resp. formare 

continuă 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

Director An școlar 2018-

2019 

Demonstrații practice 

de diseminare 

O.4. Susţinerea de lecţii demonstrative 

in cadrul Comisiilor metodice, a 

Cercurilor pedagogice 

Proprii C.P. 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

ISJ Argeș 

Director 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

An școlar 2018-

2019 

Numărul și calitatea 

lecțiilor 

demonstrative 

O.5. Organizarea şi coordonarea 

acţiunilor de simulare şi desfăşurare a 

evaluărilor naţionale; 

Bugetare 

Extrabugetare 

C.P. 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

 

Director An școlar 2018-

2019 

Analize comparative 

și diagnostice 

O.6. Valorificarea experienţei 

didactice prin participarea la 

examenele naţionale şi la concursurile 
şcolare 

Bugetare 

Extrabugetare 

C.P. Responsabilii 

comisiilor metodice 

ISJ Argeș 

Director An școlar 2018-

2019 

Analize periodice ale 

nivelului de 

performanță 
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 Ținta 2. Crearea și menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor 

şcolare şi extraşcolare. 

 

 
OPȚIUNI STRATEGICE RESURSE RESPONSABIL TIMP ALOCAT INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

FINACIARE UMANE AUTORITARE 

O.1. Iniţierea de proiecte educaţionale 

cu instituţiile care monitorizează 
respectarea drepturilor copilului 

Bugetare 

Sponsorizări 

C.P. 

Consiliu 
reprezentativ părinţi 

Director 

C.A. 
 

Director 

Consilier 
educativ 

An școlar 2018-

2019 

Participarea 

responsabilului, 
diriginţilor la orele 

de dirigenţie; 

Creşterea 

climatului de 

siguranţă a elevilor. 

O.2. Dezvoltarea serviciilor 

educaţionale de consiliere şi orientare 

şcolară pentru elevi şi părinţi 

Bugetare 

Extrabugetare 

Consilier educativ C.A. 

ISJ Argeș 

Director 

C.R.P 

An școlar 2018-

2019 

Proiecte comune 

cadre didactice - 

elevi - părinţi; 

Antrenarea 

părinţilor in 

activităţile 

extraşcolare 

O.3. Cunoaşterea factorilor de risc şi a 

consecinţelor actelor de delincvenţă 
juvenilă. 

Bugetare 

Extrabugetare 

C.P. 

 

Responsabilii 

comisiilor metodice 
ISJ Argeș 

Secția de  

Poliție  

Director 

Consilier școlar 

An școlar 2018-

2019 

Intalniri periodice 

ale elevilor cu 
reprezentanţi ai 

Secţiei Poliţie; 

Armonizarea 

climatului de 

muncă. 

O.4. Extinderea reţelei de supraveghere 

video a locurilor cu potenţial de risc 

Bugetare 

Extrabugetare 

Director 

Compartimentul 

financiar 

Director Director An școlar 2018-

2019 

Verificarea 

periodică a 

situaţiilor 

problematice cu 

adoptarea de 

măsuri 

adecvate in timp 
util 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 Ținta 3. Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate. 
 

 

 

 

 

 

OPȚIUNI STRATEGICE RESURSE RESPONSABIL TIMP ALOCAT INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

FINACIARE UMANE AUTORITARE 

O.1. Asigurarea unui ambient 

confortabil pentru elevi în cadrul şcolii  

Extrabugetare 

Sponsorizări 

C.P. 

C.R.P. 

Reprezentanți 

instituții abilitate 

Director 

C.A. 

 

Director 

 

An școlar 2018-

2019 

Evaluare pe baza 

standardelor 

specifice; 

Chestionare adresate 
copiilor şi părinţilor 

O.2. Dotarea corespunzătoare a 

laboratoarelor în pas cu dezvotarea 

tehnologică prin programe şi proiecte 

 

Sponsorizări 

Extrabugetare 

C.P. 

C.R.P. 

Reprezentanți 

instituții abilitate 

Director 

C.A. 

 

Director 

 

An școlar 2018-

2019 

Evaluare pe baza 

Standardelor 

specifice; 

Chestionare adresate 

copiilor şi părinţilor 

O.3. Asigurarea de dotări specifice 

procesului didactic 

Bugetare 

Extrabugetare 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

 

Director 

C.A. 

Contabil șef 

Director 

 

An școlar 2018-

2019 

Evaluare pe baza 

standardelor 

specifice; 

Chestionare adresate 

copiilor şi părinţilor 

O.4 Atragerea de venituri 

extrabugetare 

Bugetare 

Extrabugetare 

Director 

Compartimentul 

financiar 

Director 

C.A. 

Contabil  

Director 

Contabil  

An școlar 2018-

2019 

Evaluare pe baza 

standardelor 

specifice; 
Raport situaţie 

financiară 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Ținta 4. Asigurarea accesului egal şi sporit al copiilor spre cunoaştere şi acţiune şi promovarea educaţiei incluzive în şcoală  

 

 

 
OPȚIUNI STRATEGICE RESURSE RESPONSABIL TIMP ALOCAT INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

FINACIARE UMANE AUTORITARE 

O.1. Alegerea metodelor activ- 

participative, individuale și de grup în 
desfășurarea activităților prin tratarea 

diferenţiată a copiilor conform 

particularităţilor individuale 

Proprii Responsabilii 

comisiilor metodice 
CEAC 

Director 

CEAC 

Director 

Director An școlar 2018-

2019 

Analiza periodică 

a progresului şcolar; 
Evaluare pe baza 

standardelor specifice 

O.2. Perfecționarea cadrelor didactice 

prin cursuri sau însușirea prin studiu 

individual a noutăților din domeniu. 

 

Buget  

Proprii  

Comisia de 

perfecţionare 

Director 

CEAC 

Director 

Director An școlar 2018-

2019 

Inventarierea bazei de 

date cu cadrele 

didactice 

perfecţionate; 

 

 

O.3. Menținerea legăturii permanente 

cu familia și colaborarea cu aceasta în 

vederea integrării tuturor copiilor în 

învăţământul de masă(Intalniri 

periodice cu părinţii - şedinţe, 
consultaţii, lectorate) 

 

Proprii Învățători 

Diriginți 

Părinţi  

Responsabilul 

comisiei metodice a 

diriginților, a 

învăţătorilor  

CEAC 
 

Director An școlar 2018-

2019 

Implicarea activă a 

părinţilor 

Lectorate  

Şedinţe 

Vizite la domiciliu 
Excursii 

O.4. Colaborarea cu  psihopedagogul 

unităţii 

Proprii C.P. 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

C.A. 

C.P. 

Director 

Director 

 

An școlar 2018-

2019 

Prin rapoartele 

periodice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

Ținta 5. Îmbunătăţirea cadrului de colaborare între şcoală şi comunitate prin implicarea tuturor factorilor educationali în formarea 

elevilor 

 
OPȚIUNI STRATEGICE RESURSE RESPONSABIL TIMP 

ALOCAT 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

FINACIARE UMANE AUTORITARE 

O.1 Păstrarea tradiției locale și 

deschiderea către alte unități de 

învățământ preșcolare/ școlare din 

localitate și alte localități pentru 

realizarea schimbului cultural; 

 

Proprii C.P. 

Coordonator 

programe/ proiecte 

Director 

Instituții abilitate 

Coordonator 

programe/ 

proiecte 

Director 

 

An școlar 2018-

2019 

Analiza periodică a 

evoluţiei proiectelor 

Chestionare 

elevi/părinţi 

O.2. Menținerea și dezvoltarea 

parteneriatelor deja demarate și 

crearea de noi parteneriate cu toate 
instituţiile locale. 

 

Proprii Director 

Coordonator 

programe/ proiecte 

 

Director 

Instituții abilitate 

Coordonator 

programe/ 

proiecte 
Director 

An școlar 2018-

2019 

Programul de 

programe 

şi proiecte şcolare şi 
extraşcolare 

O.3. Implicarea părinţilor în 

derularea proiectelor şi programelor 

de parteneriat educaţional 

 

Bugetare 

Extrabugetare 

Comitetele de părinţi 

pe clase 

Educatoare/învăţătoare/ 

diriginţi 

 

Director 

Consiliul 

reprezentativ al 

părinţilor 

 

Director An școlar 2018-

2019 

Analiza periodică a 

evoluţiei proiectelor 

 

O.4 Promovarea imaginii şcolii prin 

popularizarea activităţii şcolii, a 

rezultatelor obţinute de elevi şi cadre 

didactice în cadrul proiectelor  

 

Proprii Membri ai 

comisiei pentru 

imaginea şcolii 

Responsabil 

comisia pentru 

imaginea școlii 

Director 

 

An școlar 2018-

2019 

Popularitate in 

comunitate 

O.5. Continuarea parteneriatelor cu 

instituţiile din cadrul comunităţii 

Proprii Coordonator 

programe/ proiecte 

Coordonator 

programe/ proiecte 

Director An școlar 2018-

2019 

Programul de 

proiecte şi 
programe 

O.6. Implementarea și funcționarea 

programului „Şcoală după şcoală" la 

nivelul instituției școlare 

Extrabugetare Coordonator și 

membrii echipei de 

proiect 

Coordonator 

proiect 

Coordonator 

proiect / Director 

An școlar 2018-

2019 

Îmbunătățirea 

performanțelor 

școlare individuale 

ale beneficiarilor 

 



  

 

 

 

 

  

Obiective specifice: 

 Elaborarea tuturor documentelor proiective în conformitate cu prevederile legale; 

 Proiectarea diferenţiată a demersului didactic; 

 Utilizarea unor noi tehnici ( metode) de predare, învăţare şi evaluare 

 Stimularea şi motivarea cadrelor didactice şi a elevilor 

 

 

 

Acţiuni specifice: 

 Proiectarea unităţilor de învăţare centrate pe elevi; 

 Planificarea activităţilor de evaluare iniţială, sumativă, finală la nivelul unităţii; 

 Procurarea materialului didactic şi aparaturii necesare; 

 Desfăşurarea de activităţi demonstrative şi interasistenţe la clasă în cadrul 

comisiilor metodice; 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare; 

 Participarea elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PLANULUI OPERAŢIONAL 

________________________________________________________________________ 

 

Planul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare, de 

activitate didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi.  

           Directorul, responsabilul Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calitătii, 

responsabilul comisiei de pefecţionare, responsabilii comisiilor metodice vor monitoriza, 

evalua  și  constata periodic măsura în sunt atinse obiectivele şi sunt realizate ţintele 

strategice. 

 Indicatorii de performanţă: 

- analiza periodică a progresului şcolar 

- numărul şi calitatea lecţiilor demonstrative 

- analize comparative şi diagnostice 

- analize periodice ale nivelului de performanţă pe comisii/compartimente 

 Monitorizarea şi evaluarea planului operaţional se vor regăsi în analizele şi 

rapoartele semestriale şi anuale ale Comisiei de Evaluare a Calităţii, în analiza 

managerială semestrială şi anuală a directorului, în evaluări realizate de I.Ş.J şi 

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

                 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. LIVIU POPA



  

 


