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PLAN OPERAȚIONAL 

AN ȘCOLAR 2017-2018           

                                                                                                     Nr. 3064/16.10.2017 

PRIORITATEA I: Dezvoltarea unui sistem de management al calității la nivelul școlii 

Obiectiv: 1.1. Dezvoltarea capacității de management la nivelul unității școlare 

Ținta: manageri și responsabili de compartimente 

Acțiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Indicatori 
Termen de 

realizare 

Persoana/persoane 

responsabile 

Resurse 

necesare 

 

Evaluare 

1 Realizarea 

analizei şi a 

diagnozei activităţii 

desfăşurate în anul 

şcolar 2016-2017 

Rezultatele 

obținute de 

elevi 

 

Rezultate 

punctuale ale 

analizei 

SWOT 

 

20 octombrie 

2017 

Director 

Șefii de 

compartimente 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice  si a 

diriginților 

 

 

Raportul de 

analiză a 

activității în 

anul școlar 

2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

Legislația în 

vigoare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceduri 

 

Rapoarte de activitate 

ale responsabililor de 

comisii/compartimente 

 

2. Elaborarea 

strategiei de 

dezvoltare a unității 

școlare privind 

organizarea 

activităţilor, 

gestionarea 

resurselor umane, 

materiale și 

financiare 

Elaborare Plan 

managerial 

An școlar 

2017-2018 

Octombrie 

2017 

Directori 

 

Procese verbale ale 

C.A și CP 

 

3. Elaborarea 

documentelor de 

planificare și 

organizare a 

activității la nivelul 

compartimentelor și 

la nivelul fiecărei 

discipline 

Plan 

managerial 

anual 

Planificare 

anuală și 

calendaristică 

la fiecare 

disciplină 

 

29septembrie 

2017 

Directori 

Coordonator de 

proiecte si programe 

Responsabilii de 

compartimente 

Cadre didactice 

Îmbunătățirea și 

dinamizarea 

comunicării interne și 

externe 

 

4.Delegarea 

autorității 

manageriale pentru 

fiecare 

compartiment si 

stabilirea comisiilor 

de lucru de la 

nivelul unității 

Planuri 

manageriale 

ale comisiilor 

de lucru 

29septembrie 

2017 
Director 
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5.Planificarea 

asistențelor la ore 

 

Grafic de 

inspecții 

Fișe ale 

postului, 

reactualizate 

Regulament de 

ordine 

interioară, 

reactualizat 

Octombrie 

2017 
Director 

Concluziile 

inspecţiilor 

efectuate 

6. Elaborarea 

documentelor 

CEAC si a 

procedurilor de 

lucru 

Elaborarea 

raportului de 

evaluare 

internă pentru 

anul școlar 

2016/2017 

Realizarea 

unor proceduri 

de lucru 

10octombrie 

2017 
Comisia CEAC 

Planuri de 

îmbunătățire 

a activității 

Procese verbale ale 

comisiei 

 

PRIORITATEA II: Monitorizarea, prevenirea și reducerea absenteismului 

Obiectiv: 2.1.Reducerea numărului de absențe înregistrate  

Ținta: elevi care înregistrează absențe cu  risc de abandon 

Acțiuni pentru atingerea 

obiectivului Indicatori 

Termen de 

realizare 

Persoana/persoane 

responsabile 

Resurse 

necesare 

  

Evaluare 

1. Monitorizarea lunară a 

absențelor elevilor pe 

clase 

Număr de 

absențe 

înregistrate 

 

Lunar 
Directori 

Diriginții 

Învățători 

Părinți 

 

Director 

Diriginții 

Legislație 

specifică 

 

 

 

Rapoarte 

specifice 

 

 

2. Identificarea și analiza 

cauzelor împreună cu 

familiile acestora 

Resurse 

identificate 

 

Permanent 

 

Programe 

locale 
3. Identificarea și 

monitorizarea elevilor a 

căror părinți sunt plecați 

în străinătate 

Număr de elevi 

identificați 

 

Octombrie 

2017 

Rapoarte de 

inspecție 

școlară 

 

4.Ședinte cu părinții 

pentru informarea 

periodică privind numărul 

de absențe și consecințele 

acestora în pregătirea 

elevilor 

Număr de 

absențe 

 

Lunar Diriginții 

 

 

 

Directorul 

CA, CEAC 

 

 

Raport 

statistic 

Graficul 

întâlnirilor cu 

părinţii 

 

5. Transmiterea 

semestrială spre ISMB a 

numărului de absenţe, 

observarea tendinţelor şi 

luarea măsurilor 

corespunzătoare 

Date statistice Lunar 
Rapoarte 

specifice 
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PRIORITATEA III: Implementarea unor strategii de evaluare cu scop de ameliorare a rezultatelor 

învățării 

  

Obiectiv: 3.1. Ameliorarea rezultatelor învățării 

  

Ţinta: elevii școlii 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 
Indicatori 

Termen de 

realizare 

Persoana/persoane 

responsabile 

Resurse 

necesare 

 

Evaluare 

1. Organizarea 

evaluărilor iniţiale ca 

reper pentru adaptarea 

procesului de învăţare la 

particularităţile elevilor 

 

Existența și 

aplicarea 

testelor  pe 

discipline 

 

Sept.- Oct. 

2017 

 Directorul 

Fiecare cadru didactic 

 

 

 

Directorul 

Cadre didactice 

 

 

 

Fiecare cadru didactic 

 

Legislaţia în 

vigoare 

 

 

 

 

Curriculum 

Naţional 

 

 

 

 

 

Procese 

verbale ale 

catedrelor, 

comisiilor, 

CP, CA 

 

2. Analiza rezultatelor 

obţinute la testările 

iniţiale pe discipline şi 

comunicarea acestora 

elevilor si părinților 

Centralizatoare şi 

grafice statistice 

 

Oct. – Nov. 

2017 

 

Rapoarte 

sintetice 

 

3. Proiectarea unor 

planuri operaționale 

remediale  în scopul 

remedierii deficiențelor, 

asigurării progresului 

școlar și stimulării 

performanţelor 

Existența 

planurilor de 

acțiune la nivelul 

catedrelor 

 

Oct. – Nov. 

2017 

 

Rapoarte 

scrise, 

procese 

verbale ale 

inspecţiilor 

 

4. Organizarea evaluării 

finale şi analiza 

comparativă a 

rezultatelor 

 

Existenţa şi 

aplicarea 

testelor  pe 

discipline 

 

Ianuarie 

2018 

 
 

Directorul 

 

Responsabilii de 

compartimente 

 

Cadrele didactice 

 

 

Teste de 

evaluare 

 

 

 

Programele 

școlare 

 

Procese 

verbale ale 

catedrelor, 

comisiilor, 

CP, CA 

 

5. Analiza comparativă 

între rezultatele 

evaluărilor și cele 

obţinute la examenele 

naţionale 

Centralizatoare şi 

grafice statistice 

 

Periodic 

conform 

graficelor 

MEN 

Rapoarte 

sintetice 

 

6.Parcurgerea  programei 

școlare și evaluarea 

obiectivă a elevilor 

Grafic de 

inspecţie școlară 

 

An școlar 

2017-2018 

 

Rapoarte 

scrise, 

procese 

verbale ale 

inspecțiilor 
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PRIORITATEA IV: Aplicarea învățării centrate pe elev  

Obiectiv: 4.1.Formarea și dezvoltarea abilităților și competențelor cadrelor didactice pentru învățarea 

centrată pe elev și aplicarea acesteia în procesul de predare-învățare 

Ţinta:  cadre didactice , elevi  

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 
Indicatori 

Termen 

de 

realizare 

Persoana/persoane 

responsabile 

Resurse 

necesare 
Evaluare 

1.Proiectarea, 

organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor 

didactice centrate pe 

elev  pe formarea de 

competenţe 

Număr de 

elevi 

promovaţi la 

final de an şi 

la examene 

 

 

Număr de 

elevi care au 

competenţele 

cheie formate 

la nivel 

corespunzător 

 

 

An școlar 

2017/2018 

Director 

Responsabili de 

comisii metodice 

 
 

Legislația 

 specifică 

 

 

 

 

Proceduri 

2. Monitorizarea 

desfășurarii orelor la 

clasa: calitatea lecțiilor 

desfășurate, activizarea 

elevilor, 

transferul  cunoștintelor 

in situații noi 

Directori 

Responsabili de 

comisii metodice 

Fiecare cadru 

didactic 

Conform 

graficului de 

asistență 

3.Evaluarea continuă a 

competenţelor obţinute 

şi stabilirea unui plan de 

îmbunătăţire 

Conform 

graficului 

Director 

CEAC 

Planificări 

calendaristice 

 

 

Proceduri de 

evaluare şi 

autoevaluare 

 

4. Notarea ritmică, 

obiectivă care să 

contribuie la 

ameliorarea rezultatelor 

școlare 

Respectarea 

standardelor 

Îmbunătăţirea 

climatului 

educaţional 

din şcoli prin 

diminuarea 

numărului de 

conflicte 

 

 

An scolar 

2017/2018 

Directori 

Responsabili de 

comisii metodice 

CEAC 

 

Evaluare 

conform 

legislației 
5. Conceperea şi 

aplicarea de planuri de 

intervenţie personalizate 

în cazul elevilor cu 

rezultate foarte slabe 
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PRIORITATEA V:  Creşterea importanţei activităţilor educative şi extracurriculare în vederea 

formării complete a personalităţii elevilor 

  

Obiectiv: 5.1 Participarea elevilor la activitățile educative nonformale 

Ţinta:  cadre didactice , elevi  

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 
Indicatori 

Termen de 

realizare 

Persoana/persoane 

responsabile 

Resurse 

necesare 

 

Evaluare 

1. Educarea elevilor în 

spiritul cunoaşterii şi al 

conservării specificului 

naţional, în contextul 

globarizării 

Număr de 

proiecte 

educative 

structurate pe 

principalele 

componente 

ale educaţiei 

 

 

 

 

 

Periodic 

Coordonatorul de 

proiecte si programe 

educative 

 Diriginții claselor 

 

Legislaţia în 

vigoare 

 

 

 

 

 

 

Planuri 

operationale 

 

 

 

 

Evidenţele 

acţiunilor 

specifice 

 

 

 

Rapoarte de 

monitorizare 

 

 

2. Proiectarea activităţii 

educative formale şi 

nonformale, 

înconcordanţă cu 

calendarul M.E.N. şi cu 

principiile educaţiei 

pentru o dezvoltare 

durabilă 

 

 

Coordonator de 

proiecte si programe 

educative 

 

 

 

 

Director adjunct 

 

3. Diversificarea 

activităţilor 

extracurriculare, în 

concordanţă cu 

interesele şi aptitudinile 

elevilor, în cadrul unor 

parteneriate 

educaţionale, cu toţi 

factorii care pot 

influenţa, în mod 

pozitiv, educaţia tinerei 

generaţii 

 

 

Număr întâlniri 

şi activităţi 

derulate de 

consiliile 

elevilor 

 

 

Parteneri interesați 

 

Coordonator de 

proiecte și programe 

educative 

 

Consiliul Elevilor 

 

 

 

 

Respectarea 

structurii unui 

proiect 

educative 

 

Rapoarte de 

monitorizare a 

frecvenţei 

elevilor 

 

4. Stimularea 

participării elevilor la 

activităţi culturale, 

ştiinţifice, sportive  

Număr de 

activităţi de 

diseminare a 

exemplelor de 

bune practici 

 

Permanent 

Diriginții 

 

Coordonator de 

proiecte și programe 

educative 

Resurse 

bugetare și 

extrabugetare 

 

Evidența 

participărilor 

pe clase 

5. Realizarea, în 

parteneriat, a acţiunilor 

de informare cu privire 

la situaţiile de risc și a 

formelor de 

agresivitate, 

monitorizarea și 

prevenirea acestora  

 

Număr de 

acorduri de 

parteneriat 

încheiate 

 

Diriginții 

 

Coordonator de 

proiecte și programe 

educative 

 

Rapoarte de 

monitorizare 
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PRIORITATEA VI:  Dezvoltarea unui sistem de informare, monitorizare şi comunicare în domeniul 

prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă în şcoală 

Obiectiv: 6.1 Asigurarea siguranței și securității elevilor 

Ţinta:  cadre didactice , elevi  

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 
Indicatori 

Termen de 

realizare 

Persoana/persoane 

responsabile 

Resurse 

necesare 

 

Evaluare 

1. Aplicarea 

prevederilor Legii 

nr.35/2.03.2007 privind 

siguranţa în unităţile de 

învăţământ, elaborarea 

planului de masuri 

privind siguranţa 

elevilor şi a 

personalului didactic 

Existenţa 

Planurilor 

operaţionale 

specifice 

 

 

Număr de 

acorduri de 

parteneriat 

încheiate 

 

Număr întâlniri 

şi activităţi 

derulate de 

consiliile 

reprezentative 

ale părinţilor 

 

Periodic 

Director adjunct 

Responsabil comisia 

diriginților 

 

Legislaţia în 

vigoare 

 

 

 

 

 

 

Planuri 

operationale 

 

 

Respectarea 

legislaţiei 

 

Evidenţele 

acţiunilor 

specifice 

 

Rapoarte 

sintetice 

 

Rapoarte de 

monitorizare 

 

 

2.Realizarea 

acordurilor de 

parteneriat între școala 

și autorităţile locale  cu 

atribuţii în domeniul 

prevenirii şi combaterii 

fenomenelor de 

violenţă şi a consilierii 

elevilor aflaţi în situaţii 

de risc 

Director 

Comisia  pentru 

prevenirea şi 

eliminarea  violenței a 

faptelor de corupţie şi 

discriminării în 

mediul şcolar şi 

promovarea 

interculturalităţii 

3. Optimizarea 

comunicării cu 

familia  în vederea 

prevenirii fenomenului 

de violenţă în unităţile 

şcolare 

 

Îmbunătăţirea 

climatului 

educaţional din 

şcoli prin 

diminuarea 

numărului de 

conflicte 

 

Permanent 

Director 

Director adjunct 

 
Proceduri 

 

Graficul 

lectoratelor cu 

părinţii 

 
4. Monitorizarea 

asigurării securităţii şi 

siguranţei elevilor în 

unităţile de învăţământ 

Director 

 

 

 

DIRECTOR, 
SANDU  ANA  FLORENTINA 

 

 


