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PLAN OPERAŢIONAL –Semestrul al II-lea, an şcolar 2014-2015
A. PROIECTARE/ORGANIZARE
Activităţi propuse

Compartiment
Resurse
Resurse
responsabil
de timp
umane
Obiectiv specific: Planificarea activităţilor din şcoală pe baza rapoartelor de analiză pe semestrul I

Indicatori de realizare

Analiza activităţii desfăşurate în semestrul I al anului
şcolar 2014-2015

Director

Rapoarte de analiză

Elaborarea Planului operaţional pentru semestrul
al II-lea.

Director

25.02.2015

Director
Toate comisiile de
la nivelul scolii

CA

25.02.2015

Director

Plan operational pentru
semestrul II

Februarie Iunie 2015

Toate comisiile de
la nivelul scolii

Graficul unic de control

Responsabili
comisii metodice

Obiectiv specific: Controlul şi îndrumarea eficientă a activitătii
• Eficientizarea îndrumării, a monitorizării şi a evaluării prin
elaborarea şi respectarea graficului unic de control

director

Plan de măsuri

CURRICULUM
Obiectiv specific: Implementarea adecvată a curriculumului national si la decizia scolii
Diversificarea C.D.Ş. în concordantă cu nevoile de formare a
competenţelor cheie şi consolidarea metodelor de instruire
bazate pe experienţa personală a elevilor

Comisia pentru
curriculum

Mai 2015

Comisia de
curriculum Director

Întocmirea şi prezentarea documentelor de proiectare a
planificãrii semestriale la toate disciplinele respectând
indicaţiile M.EN

Comisiile
metodice

27.09.2014

Toate cadrele
didactice

Ofertă educaţională

Corelarea planificãrilor cu
programele şcolare

RESURSE
Obiectiv specific: Asigurarea resurselor pentru desfasurarea programului de invatamant
Perfecţionarea, formarea si dezvoltarea profesionala si
personala a cadrelor didactice si didactic auxiliar
Dezvoltarea prin proiecte si concursuri
Execuţie bugetară conform legislaţiei
Identificarea, procurarea şi utilizarea fondurilor
extrabugetare
conform priorităţilor stabilite
Întocmirea documentaţiei pentru procurarea documentelor
şcolare oficiale
Pregătirea logisticii didactice pentru lecţii
Formarea si dezvoltarea echipei prin încurajarea unei culturi
organizatorice care stimulează comunicarea deschisă,

Comisia de
Conform
dezvoltare
planificării
profesionala
C.C.D.
Comisiile metodice Conform
planificării
permanent
Serviciul
contabilitate
Conducerea
Management
Director
Conducerea
Secretariat
Comisiile
metodice
CP CA.
comisii

când e cazul
permanent
permanent

Responsabilii cu
dezvoltarea
profesionala

Director
Contabil
Semestrul II
Director
Secretar
Responsabilii
comisiilor metodice
Director
CA.

Înscrierea unui număr cat mai mare
de cadre didactice şi didactic
auxiliare
Graficele de desfăşurare a
concursurilor
Respectarea criteriilor de
întocmire a bugetului
Proiecte Documentaţie
Procurarea de cataloage,condici,
registre
Materiale didactice corespunzătoare
conţinuturilor
Organizarea comisiilor si
compartimentelor de lucru
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participarea şi inovaţia
Rezolvarea rapidă, transparent şi eficientă a conflictelor cu
sau între elevi, cadrele didactice, cadrele nedidactice şi
părinţi

Management

Director

Permanent

Corespondenţă
şi sesizări

Comisia de
disciplină

DEZVOLTARE INSTITUTIONALĂ ŞI RELAŢII COMUNITARE
Obiectiv specific: implicarea activă a partenerilor sociali/comunitari în viata scolii
EIaborarea proiectelor de colaborare între şcoală şi factorii
de educate convergent (familie , biserică , poliţie)

Colaborarea cu comunitatea locală în vederea asigurării
calităţii educaţiei

Responsabilii
comisiilor/
catedrelor

Cadrele
didactice

Semestrul II

Programe
Proiecte
Corespondent

Semestrul II

Proiecte

Consilierul
educativ

Cadrele
didactice
Reprezentanţi
ai comunităţii
locale

Derularea în condiţii legale a proiectelor şi programelor
guvernamentale , rechizite şi manuale gratuite ,
programul “ Euro 200” , “ Lapte –corn - măr “, burse,

Responsabili
comisii

Învăţătorii/
Diriginţii

Semestrul II

Proiecte

EIaborarea proiectelor de colaborare între şcoală şi factorii
de educaţie convergenţi (familie, medic, biserică , poliţie)

Responsabili

Cadrele
didactice

Semestrul II

Colaborarea cu comunitatea locală în vederea asigurării
calităţii educaţiei

CEAC

Cadrele
didactice
Reprezentanţi
ai comunităţii
locale

Semestrul II

CEAC

comisii/catedre

Consilierul
educativ

Programe/Proiecte/
Corespondenţă
Proiecte
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B. CONDUCERE OPERAŢIONALĂ
Activităţi propuse

Compartiment
responsabil

Resurse
de timp

Resurse
umane

Indicatori de realizare

CURRICULUM
Obiectiv specific: Cresterea eficientei demersului educational
• Eficientizarea îndrumării, a monitorizării şi a evaluării prin
elaborarea şi respectarea graficului unic de control
• Elaborarea şi derularea activităţilor din Calendarul
activităţilor educative şi extraşcolare
• Stabilirea unui plan de măsuri ameliorative în
vederea evitării eşecului la evaluarea finală (clasele: a II-a, a
IV-a, a VI-a) şi la Evaluarea Naţională, a elevilor din cls. a
VIII-a.
• Asigurarea permanent a unei comunicări eficiente între
profesori, elevi şi părinţi, urmărindu-se constant progresul
şcolar, diagnosticarea învăţării, motivarea profesorilor şi
elevilor pentru desfăşurarea unui proces educativ de calitate
• Înregistrarea datelor privindprogresul elevilor, având în
vedere rezultatele evaluărilor pentru diferite discipline şi ani
de studiu, pentru a stabili măsuri de prevenire a eşecului
şcolar
• Pregătirea tezelor, examenelor de Evaluare Naţională, a
testelor finale (clasele: a II-a, a IV-a, a VI-a şi a olimpiadelor
şcolare

Comisia pentru
curriculum
Director consilier
educativ

Februarie Iunie 2015
Februarie Iunie
2015

Resp.
catedre/comisii
metodice
CEAC

Februarie Iunie
2015

CEAC
Comisia pentru
curriculum

permanent

CEAC

Director
Responsabili
catedre/ comisii
metodice
Diriginţi
Director

Secretariat

Comisia pentru
curriculum
Catedre/Comisii
metodice

Diriginţi

Director
cadre didactice

Director

Director
Responsabili
catedre/ comisii
metodice
Diriginţi
Lunar

Semestrial

Graficul unic decontrol
Plan de măsuri
Calendarul
activităţilor
Bază de date
Curriculum
specific
Ofertă
educaţională
Rapoarte
Sinteze
Situaţii statistice
Situaţii statistice Plan de
măsuri

Broşuri
Metodologie
Programe de examen
Calendar naţional
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Obiectiv specific: elaborarea CDS diversificat si atractiv, realizat prin consultarea elevilor si a părintilor
elaborarea CDS diversificat si atractiv, realizat prin
consultarea elevilor si a părintilor

Comisia pentru
curriculum

Comisia pentru
curriculum
părinti
elevi
cadre didactice

semestrul al II- lea

oferta scolii pentru anul 20152016

RESURSE
Obiectiv specific: Asigurarea resurselor pentru desfăşurarea optimă a procesului instructiv-educativ
• Promovarea ofertelor de formare continuă adresate
cadrelor didactice, personalului de conducere, de îndrumare
şi control

Management
Comisia de
perfecţionare

• Valorizarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună
practică pedagogică şi managerială

CEAC
Comisia de
curriculum

• Întocmirea documentelor cerute de ISJ Galati şi
respectarea termenelor solicitate
• Continuarea dezvoltării parteneriatului unităţii şcolare cu
ISJ şi CCD Galati, cu Centrul de zi, cu Consiliul Local Galati
si cu alti partenri sociali

Compartiment
secretariat,
management
Management,
evaluare,
prognoze şi
dezvoltare

Semestrul II

Oferte formare
Suporturi de
curs

Semestrul II

Proiecte/iniţiative locale,
judeţene Documentaţie

Director

Permanent

Documentaţie specifică
Rapoarte sintetice

Director

Semestrul II

Documentaţie specifică
Rapoarte sintetice

Director

Responsabili
comisii

DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII COMUNITARE
Obiectiv specific: dezvoltare şcolară

Înscrierea învăţământului în procesul de integrare
europeană prin angajarea şi derularea unor programe

Comisia pt.
programe
europene

Cadrele
didactice

Semestrul II

Bază de date
Ofertă de
programe
Broşuri
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Identificarea nevoilor de formare, consiliere, sprijin

Inspectori
şcolariInspectori
management
Director

Grafic
consfătuiri
directori

Mapa directorului
Ofertă de formare

Colaborarea cu autorităţile locale în ceea ce priveşte
repartizarea şi
utilizarea fondurilor pentru întreţinerea şi
repararea spaţiilor şcolare

Management,
evaluare şi
dezvoltare
C.C.D.
Management,
evaluare şi
dezvoltare

Semestrul II

Documentaţie specifică

Aplicarea integrală şi la timp a prevederilor legale privind
protecţia socială a elevilor, prin asigurarea resurselor
financiare corespunzătoare

Management,
evaluare şi
dezvoltare

Director

Semestrul II

Proiecte/programe

Implementarea unor planuri pentru prevenirea eşecului
şcolar şi reducerea absenteismului

Contabil

Comisia de
permanent
şcolarizare si
frecventare
Comisia de calitate
Evidenţa documentelor şi respectarea regimului legal de
Management
Director
securitate şi de completare a acestora
Secretariat
Secretar
Contabilitate
Contabil
Gospodărirea, gestionarea şi administrarea responsabilă a
Management
Director
patrimoniului din perspectiva susţinerii depline a calităţii
evaluare şi
procesului didactic
dezvoltare
Obiectiv specific: Promovarea imaginii şcolii în comunitate
Realizarea ofertei educationale
director
aprilie 2015
Responsabil cu
imaginea scolii
Comisia pentru
curriculum
Diseminarea rezultatelor notabile ale scolii în comunitatea
director
permanent
şcolară
Responsabil cu
imaginea scolii
Realizarea de parteneriate cu institutiile comunitătii locale în director
noiembrie
vederea promovării scolii
Responsabil cu
imaginea scolii

Dir.
Reducerea absentelor si
Consilier educativ înv. eliminarea abandonului
Dirig.

Permanent

Documente

Permanent

Documentaţie
privind baza
materială

director

oferta educatională

director

site-ul scolii, ziare locale,
televiziuni

director

acorduri de parteneriat
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C. MONITORIZARE/EVALUARE
Activităţi propuse

CURRICULUM

Compartiment
responsabil

Resurse
de timp

Resurse
umane

Indicatori de realizare

Obiectiv specific:

• Monitorizarea progresului şcolar din perspectiva prestaţiei
didactice

Comisia pentru
curriculum
CEAC

• Monitorizarea procesului de utilizare a tehnologiei
informatice în lecţie la toate disciplinele

Comisia pentru
curriculum
CEAC

• Monitorizarea actului educaţional din perspectiva
progresului şcolar individual şi a reuşitei şcolare la
concursuri, teste finale şi examene
• Eficientizarea actului educaţional prin evaluare, notare
ritmică şi corectă a elevilor prin aplicarea criteriilor de
notare.
• Îndrumarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor de
informare, consiliere şi orientare şcolară şi profesională
• Evaluarea măsurii în care curriculum-ul furnizat
elevilor care au diferite vârste, aptitudini, deprinderi,
capacităţi intelectuale şi interese este potrivit şi dacă este
permanent revăzut pentru a asigura atingerea standardelor de

Director
Responsabili
catedre/ comisii
metodice
Director
Responsabili
catedre/ comisii
metodice

Conform
graficului de
control

Fişa de observare
şi evaluare a
lecţiei

Conform
graficului de
control

Fişa de observare
şi evaluare a lecţiei
Proiecte didactice

CEAC
Comisia pentru
curriculum

Director

Conform
graficului de
control

CEAC
Comisia pentru
curriculum

Responsabili
pentru notare şi
frecventă

Conform
graficului de
control

Instrumente de
evaluare
formativă şi
sumativă
Instrumente de
evaluare
formativă şi
sumativă

CEAC
Comisia pentru
curriculum

Director
Diriginte cls.a
VIII-a

Conform
graficului de
control

Instrumente
specifice de
testare, evaluare

Comisia pentru
curriculum

Director
Responsabili
catedre/ comisii

Conform
graficului de
control

Instrumente de
evaluare
formativă şi
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către elevi.

RESURSE

• Monitorizarea perfecţionării prin grade didactice

Monitorizarea întocmirii documentelor cerute de ISJ Galati şi
respectarea termenelor solicitate
• Monitorizarea participării la programe de formare
continuă,
management educaţional şi informare în
domeniu
• Evaluarea personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic

metodice

sumativă

Management,
Comisia de
perfecţionare

Director
Responsabil
comisie
perfecţionare

Semestrul II

Proiecte/programe naţionale
Metodologii de formare
continuă

Management

Director

Semestrul II

Ofertă de cursuri

Comisia de
perfecţionare

Membrii
comisiei
Director
Director
membri CA

Semestrul II

Rapoarte
sintetice
Ofertă de cursuri
Instrumente specifice

Management
CA

August 2015
În cazuri specifice

DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII COMUNITARE
Obiectiv specific: promovarea imaginii scolii in comunitate
Stabilirea de contacte permanente cu autorităţile
locale,elaborarea de programe comune

Monitorizarea impactului proiectelor educaţionale asupra
grupului ţintă
Monitorizarea şi evaluarea calităţii şi eficienţei
managementului educaţional la nivelul unităţii şcolare

DIRECTOR,

Responsabilul cu
imaginea scolii
Conducerea
Contabilitatea
management
Management

Lunar

consilier
educativ

Director
Contabil
Responsabil cu
imaginea scolii
permanent

Director

Plan de
venituri si
cheltuieli

instrumente specifice

Conform

Rapoarte

graficului de

Fişa şcolii

control

evaluare externă ARACIP

PROF. MARIANA MOGOŞ
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