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PLANUL OPERAŢIONAL
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022
Resurse
Obiective şi acţiuni

Responsabil
Materiale

Umane

De timp

Indicator de
realizare

Indicator de feedback

1. Monitorizare, prevenirea şi reducerea absenteismului în vederea creşterii ratei de participare la educaţie şi a asigurării egalităţii
şanselor
1.1

Monitorizarea săptămânală Responsabilul cu
a absenţelor şi motivarea
monitotizarea
lor respectând
absenţelor
reglementările prevăzute
de MEC şi ROI ale şcolii

1.2

Derularea optimă a
programelor de facilităţi
sociale pentru elevi
→,,lapte şi corn”, burse,
rechizite

Director
Responsabili
comisii

Catalogul

Cutii
Cameră specială
cu frigider

Profesorii
diriginţii,
învățătorii

Resp,,. lapte şi
corn”
Diriginţii
Învăţătorii

1

Săptămânal/
lunar

Zilnic

Reducerea nr. de
absenţe,
anunţarea
părinţilor
Situaţiile statistice

Monitorizarea
rezultatelor

Toţi elevii prezenţi
primesc laptele şi cornul

1.3

Monitorizarea prin
intermediul profesorilor de
serviciu şi prin intermediul
camerelor de supraveghere
a elevilor care încearcă să
părăsească incinta şcolii în
timpul pauzelor sau
săvârșesc acte de
indisciplină pe holul scolii

Director

Sistemul de
supraveghere
video extern

Inv.
de serviciu

Zilnic

Elevii nu părăsesc
curtea şcolii
Se reduc nr.actelor
de indisciplină din
timpul pauzelor

Prof. de
serviciu

Nu sunt accidente în
care să fie implicaţi
elevii şcolii

3. Optimizarea competenţelor de lectură ptr. ameliorarea performanţelor şcolare ale elevilor, cu ţintă spre asigurarea calităţii în educaţie
3.1

3.2

3.3

Utilizarea unor metode de
predare – învăţare adecvate pentru îmbunătăţirea
competenţelor de
înţelegere a textului – la
toate disciplinele de studiu
Realizarea proiectelor de
programă de CDŞ, aprobate
de inspectorul de
specialitate, care să
răspundă solicitărilor şi
intereselor elevilor şi
posibilităţilor oferite de
comunitatea locală
,,Să ştii mai multe, să fii
mai bun”- program unitar
realizat la nivelul unităţii
şcolare, iar rezultatele
proiectului vor fi
diseminate cu toţi copiii
şcolii, părinţii acestora,
reprezentanţi ai comunităţii
locale, mass-media

Director

Director

Consilier
educativ

Fişe de
lucru,material
didactic existent
în dotare

Cadrele
didactice

Programele
CDŞ

Cadre
didactice

Carti, pliante,
fotografii,
diplome

Cadre
didactice ,
elevi, părinţi

Directorul

2

Conform
planificărilor

Până la
01.10.2020

Semestrul al II-lea

Rezultatele
obţinute

Analiza
rezultatelor

Proiectele
realizate de
cadrele didactice

Diseminarea
proiectelor la
întâlnirile cu părinţii,
reprezentanţii
comunităţii locale

Proiectul şcolii
constituit din
activitatile claselor

Diseminarea
proiectului

3.4

3.5

3.6

Promovarea unui model de
şcoală la standarde
europene, asigurând un
climat stimulativ, propice
dezvoltării elevilor,
formării personalităţii lor
Promovarea unor strategii
motivaţionale pentru
sporirea atractivităţii
demersului didactic pentru
a evita absenteismul
Organizarea şi pregătirea
elevilor pentru susţinerea
testelor de evaluare externă
la clasele : II,IV, VI,VIII

Documente
manageriale

Cadrele
didactice

Sem I
Sem II

Responsabilii de
comisii metodice

Documente
Comisia
absenteism

Cadre
didactice,
elevi

Sem. I
Sem. II

Director
Membrii CA

Teste de
evaluare externă

Cadrele
didactice

Conform
Calendarului
MECŞ

Directorul

Calitatea şi
eficienţa
documentelor
manageriale
Realizarea
indicatorilor de
calitate

Rata
progresului
şcolar

Chestionare
aplicate elevilor,
părinţilor
Valorificarea
planificărilor, a
proiectărilor
unităţilor de
învăţare
Analiza
rezultatelor
obţinute

4. Asigurarea conducerii operaţionale şi continuarea reformei manageriale în şcoală
4.1

Proiectarea documentelor
manageriale: ROI,
Raportul de activitate ,
Planul
managerial,Tematica
şedinţelor CA, Tematica
şedinţelor CP,Planuri de
măsuri proprii privind
educaţia antidrog,
Combaterea
violenţei,Seturi de
proceduri privind
aplicarea prevederilor
legislative, a încadrărilor
pe catedre şi posturi

Directorul
Membrii CA
Responsabil
CEAC

Informare
privind
activitatea în anul
şcolar 2021-2022
Plan managerial
Plan operaţional

Cadrele
didactice

01.X.2021

5. Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor dezvoltării personale şi comunitare

3

Rezolvarea
încadrărilor

Acoperirea normelor
didactice cu personal
calificat

5.1

5.2

Continuarea activităţilor
de voluntariat, de implicare a elevilor în proiecte
legate de comunitate
(protejarea mediului)
Realizarea portofoliului
fiecărui elev pe parcursul a
2 ani şcolari( cls a VI a şi a
VIIa) privind aptitudinile,
competenţele, interesele
pentru realizarea unei OŞP
corecte

Consilier
educativ

Materiale suport
Auxiliare
aprobate
MEN

Diriginţii şi
învăţătorii

Sem I
sem al II lea

Proiectele
realizate

Diseminarea
activităţilor de
bună practică

Consilier educativ
Psiholog şcolar

Teste de
evaluare

Diriginţii,
elevii,
părinţii

An şcolar 2021-2022

Portofoliile
individuale ale
elevilor

Prezentarea
portofoliilor
părinţilor elevilor
evaluaţi

7. Utilizarea eficientă, la nivelul standardelor naţionale, a resurselor umane şi a a resurselor materiale şi financiare
7.1

Stimularea spiritului
competitiv al elevilor,
recompensarea cadrelor
didactice cu rezultate
deosebite prin
recomandarea pentru
obţinerea gradaţiei de
merit

Membrii CA

Metodologiile în
vigoare

Cadre didactice
şi
elevi

Sem I
Sem II

Rezultatele
obţinute

Analiza şi
diseminarea
rezultatelor

8.Coordonarea programelor comunitare şi a unor proiecte educaţionale menite să asigure crearea spaţiului comun al educaţiei europene
8.1

Atragerea de proiecte
comunitare, judeţene şi
interjudeţene şi scrierea
unor noi proiecte şi
derularea lor

Consilier
Educativ
Coordonator
de proiecte
europene

Resursele
materiale
prevăzute prin
proiecte

Cadre didactice, Intervalul de
elevi, părinţi
timp propus
pentru
derularea
proiectului

Director,
prof. Ichim Simona-Elena

4

Indicatorii
specifici

Diseminarea
activităţilor şi
prezentarea
produselor de
proiect

