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           PLAN OPERAŢIONAL SEM II- 2019-2020 

I. Asigurarea şi promovarea unor servicii educaţionale de calitate  
 

Obiective  Masuri si acţiuni Responsabil  Termen  Parteneri  Indicatori  

1. Monitorizarea 
procesului de predare- 
învăţare- evaluare din 
perspectiva dezvoltării 
competenţelor cheie şi a 
centrării activităţilor pe 
elevi şi nevoile lor 
educaţionale;     

Efectuarea de asistenţe care să 
urmărească modul în care 
cadrele didactice  îşi concep 
demersurile didactice centrate pe 
implicarea activă a elevilor. 
 

Director  
Resp 
comisie 
metodică 

Conform 
graficului de 
asistenţe 

 Creşterea gradului de 
implicare a elevilor în 
activităţile de învăţare 
 

 

 

2.Aplicarea sistemului de 
evaluare naţională 
periodică  a elevilor in 
scopul imbunătăţirii 
rezultatelor  şcolare;  

 

Asigurarea permanentă a unei 
comunicări eficiente între 
profesori – elevi şi părinţi, 
urmărindu-se motivarea elevilor 
pentru propria dezvoltare şi 
progres şcolar. 

Director  
Resp 
comisie 
metodica 

Permanent   Numărul ședințelor cu 
părinții 

Organizarea in conditii optime a 
evaluarilor periodice  la nivel de 
clasa II, IV si VI. Prelucrarea 
metodologiilor privind 
desfățurarea acestor evaluări la 

clasele II,IV si VI 

Director, 
profesori, 
invățători 

Conform 
graficului 
MECS 

ISJ Rezultate ale elevilor 

4.Gestionarea în condiţii 
optime a examenelor 
naţionale de la cl VIII; 
 
 

Cunoaşterea şi aplicarea 
prevederilor metodologiilor şi 
calendarelor de desfăşurare a 
examenelor naţionale. 

Director  Conform 
graficului 
M.E.CS 

Părinţii  Modalităţi de informare 

Organizarea simulărilor pentru 
examenele naţionale conform 
graficelor ISJ 

Director Semestrial, 
conform 
graficelor 

ISJ, MECS Rezultate ale elevilor 
Progresul elevilor 

5. Îmbunătăţirea calităţii 
managementului şcolar; 

Crearea şi menţinerea unui ethos 
şcolar optim pentru asigurarea 

Director  permanent C L 
Reprez. 

Diminuarea stărilor 
tensionate 
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unui învăţământ de calitate. sindicatului 
Reprez. 
parintilor 

6. Asigurarea calităţii 
serviciilor de asistenţă 
psihopedagogică; 

 

Colaborarea cu CJRAE in 
vederea stabilirii programelor de 
pregatire pentru elevii cu CES, 
realizarea evaluărilor 
psihosomatice ale elevilor din 
clasa pregătitoare 

Consilierul 
educativ,  
Comisia de 
inscriere 

Permanent, 
Conform 
calendarului 
de inscriere 
clasa preg. 
2020  

CJRAE Elevi cu CES integrati in 
invatamantul de masa, 
Elevi cu vârsta mai mică 
de 6 ani 

7. Adaptarea ofertei 
educaționale la specificul 
unității școlare si la 
nevoile comunității locale 
prin promovarea 
Curriculumului in 
dezvoltare locală; 

Realizarea Curriculumului in 
dezvoltare locala in colaborare cu 
agentul ecomomic si resursele 
existente la nivel local. 

Responsabil 
discipline 
tehnice 

Martie 2020 Agent 
economic, 
părinți, elevi 

Existenta CDL conform 
planului cadru 
Existenta doc. la comisia 
de curriculum, existenta 
CDS, PV ale sedintelor 
cu părintii 

II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 

Obiective Masuri si acţiuni Responsabil Termen Parteneri Indicatori 
1 Asigurarea accesului 
tuturor copiilor de vârstă 
preşcolară şi şcolară din   
localitate la educaţie;  

Asigurarea accesului în 
învăţământul preşcolar a unui 
număr cât mai mare de copii 
cu vârste intre 3 si 6 ani. 

educatoare Conform 
graficului 
MEN 

Consiliul 
Local 

Cuprinderea tuturor 
copiilor in invăţământul 
preşcolar 

2.Monitorizarea 
implementării noilor 
programe școlare la toate 
nivelurile și disciplinele de 
învățământ, precum și a 
noilor manuale;  

Asigurarea cu manuale 
implementarea corectă a 
noilor programe  

Director 
invătători 

permanent ISJ, Existenta  noilor programe 
si manuale 
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3. Reducerea abandonului 
şcolar la nivel gimnazial si in 
special  profesional; 

Realizarea de activitati menite 
sa duca la reducerea 
abandonului scolar sau 
diminuarea nr de absente. 

Comisia de 
combaterea 
abandonului 
scolar 

permanent Primăria 
Politia  

Baza de date privind 
frecvenţa elevilor pe cicluri 
de învăţământ, nr de 
activitati realizate. 
Diminuarea nr de absenţe 
şi a cazurilor de abandon. 

4. Reorganizarea 
învățământului profesional și 

tehnic,găsirea de noi parteneri de 
practică 

     

III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 

Obiective Masuri si acţiuni responsabil termen parteneri indicatori 

 1.Încurajarea şi susţinerea 
elevilor cu rezultate deosebite 
la învăţătură pentru 
participarea la concursuri la 
nivel judeţean. 

Implicarea cadrelor didactice 
in pregătirea elevilor si 
participarea lor la concursuri 
judeţene 

Director, 
Consilier 
educative 
Cadre did 
discipline 

Conform 
graficelor 
ISJ 

Parinti, 
primaria 

Cresterea nr de elevi 
participanți 

IV.  Dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ prin implementarea unor strategii manageriale eficiente  

Obiective  Masuri  responsabil termen parteneri Indicatori  

1.Realizarea unui parteneriat 
real scoala- primarie in 
vederea conştientizării 
rolului autorităţilor locale  in 
dezvoltarea şcolii şi educaţiei 
tinerei generaţii; 

1.Formarea membrilor 
consiliului de administratie 
conform noilor prevederi 
legale 

Director  La aparitia 
legislatiei 
secundare 

Autorităţi 
locale, 
comunitatea 
locala 

Functionarea eficientă 
a organismelor de 
conducere 

2. Aplicarea legislației cu 

privire la implementarea 

descentralizării 

1.Implicarea membrilor 
Consiliului Local din CA la 
rezolvarea problemelor din 
scoala in vederea 
responsabilizarii si intelegerii 
problematicii diverse a scolii 

 
Director, 
membri CA 
 

 
 
permanent 

 
Autoritati 
locale, 
primaria 

 
Funcționarea eficientă 
a CA 

3.Gestionarea eficientă şi Decontarea navetei cadrelor Contabil  permanent Consiliul Plata integrală a 
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responsabilă a resurselor 
financiare asigurate de 
autorităţile locale 

didactice din bugetul alocat 
de Consiliul Local, asigurarea 
de resurse financiare pentru 
investitii 

Local navetei cadrelor 
didactice, reparatii si 
investitii. 

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ 
Obiective  Masuri si actiuni  Responsabil  Termen  Parteneri  Indicatori  

11. Evaluarea şi 
consilierea cadrelor 
didactice prin asistente 
la ore; 

Identificarea nevoilor de formare a 
personalului didactic din unitate 

Responsabil 
formare 

permanent ISJ, CCD Nr. de cadre formate 

2. Creşterea calităţii 
procesului de formare 
continuă prin activităţile 
metodico – ştiinţifice 
desfăşurate la nivel 
local/judeţean;  

Participarea cadrelor didactice la 
activităţile de formare de la nivel 
local si județean 

Responsabil 
formare 

Conf. 
graficelor 
cercurilor 
metodice 

Școli 
organizatoare  

80 % cadre participante 
la activităţi metodico-
ştiinţifice; 

3. Colaborarea  unităţii 
şcolare cu I.S.J. – C.C.D. , 
ca principal ofertant, în 
concordanţă cu nevoile 
profesionale ale cadrelor 
didactice. 

Identificarea celor mai bune 
programe de formare din oferta 
CCD si organizarea la nivelul 
unităţii şcolare a unui curs de 
formare cu credite; 

Responsabil 
formare 

Conf 
graficului 
CCD 

Consiliul 
local 

70% de cadre 
participante la cursuri 
de formare 

VI. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară pentru elevi 
Obiective Masuri si actiuni    Responsabil Termen Parteneri Indicatori 

1.Armonizarea 
intereselor legate de 
dezvoltarea personală a 
individului cu cele ale 
comunităţii imediate, 
locale şi regionale şi cu 
solicitările societăţii 
actuale 

Susţinerea activităţii Consiliului 
Elevilor din şcoala şi implicarea in 
proiecte iniţiate de ei; 

Responsabil 
CE 
Consilier 
educativ 

permanent părinţii 3 activităţi organizate la 
initiativa elevilor 

2. Crearea unor 
oportunităţi pentru 
educaţia complexă, 

Derularea unor acţiuni în vederea 
conştientizării cauzelor şi a 
identificării mijloacelor de prevenire 

Responsabil 
CE 
Consilier 

permanent Politia 
Biserica 
Asistent 

Reducerea numarul de 
fenomene de violentă si 
a notelor scăzute la 
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permanentă, în spiritul 
competenţelor cheie, al 
dezvoltării civismului, 
voluntariatului, 
muticulturalismului, 
într-o societate 
complexă, dinamică 

a fenomenelor de violenţă; educativ social purtare 
Realizării unor programe 
diversificate de activităţi în cadrul 
săptămânii „Școala altfel” 

 
Consilier 
educativ 
diriginti 

 Mai-iunie 
2020 

Părintii 
Biserica 
Consiliul 
local 
Politia  

Implicarea in activităţi 
la nivel judetean( 
concursuri, 
simpozioane) 

3.Realizarea de 
parteneriate cu alte 
unităţi şcolare prin 
intermediul platformei 
etwining.net   

Realizarea de legături cu alte școli in 

vederea colaborării prin proiecte 
educationale 

Consilierul 
educativ 
Educatorul 
parental 

 
 
permanent 

 
Comitetul de 
parinti 
 

 
Gasirea de parteneri 
pentru realizarea de 
proiecte educationale 

VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor 
Obiective Masuri si actiuni Responsabil Termen Parteneri Indicatori 

1. Crearea de 
oportunităţi pentru 
dezvoltarea rolului 
educativ al părinţilor 

Organizarea unor întâlniri 
periodice cu părinţii, folosirea 
părintilor din cadrul proiectului 
”Impreună pentru copii” ca 
persoane resursă. 

Reponsabil 
activitate cu 
părinţii 
Consilier educ 
Educator 
parental 

2 întâlniri 
/semestru 

Comitetul de 
parinti 
Consiliul 
local 

Cresterea numărului de 
părinti participanti la 
intâlniri 

2. Realizarea de sesiuni 
de formare cu alte grupe 
de părinti in cadrul 
proiectului ”Impreună 
pentru copii”-
sustenabilitatea 
proiectului. 

Prezentarea de exemple de 
abordare pozitivă a copilului in 
vederea imbunătățiri rezultatelor 

școlare și o mai bună integrare.. 

Consilier 
educative 
Educator 
parental 

1 intâlnire 
/semestru 

Comitetul de 
parinti 

Cresterea rolului 
parintilor in viata scolii. 
Reducerea nr. de copii 
care abandonează 
scoala timpuriu. 

3. Monitorizarea inserției  

absolventilor 

Aplicarea de chestionare tuturor 
absolventilor conform procedurii 
CEAC 

Secretar, 
Diriginte  
 

Iulie 2020  Nr de chestionare 
inregistrate 

Director, 
Lenuta Deleanu 


