
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENII     
 

ACTIVITATI 

CURRICULUM  
 

-Asigurarea aplicării planurilor cadru, a 
programelor şcolare şi a metodologiei privind 
evaluarea rezultatelor şcolare  
-Realizarea încadrărilor pentru 
2013-2014  
-Cuprinderea CDŞ-urilor în schema orară 

Desfăşurarea lecţiilor in AEL  
 

Pregătirea elevilor pentru concursuri 

Participarea la competiţii sportive şi alte 
concursuri şcolare  
Program de consultaţii testarea naţională 
 

Parcurgerea programei şcolare 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE SILAŞ
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Plan operaţional – Semestrul I 

An şcolar 2013-2014 

 RESPONSABILI TERMEN 

Asigurarea aplicării planurilor cadru, a 
programelor şcolare şi a metodologiei privind 

 
drărilor pentru anul şcolar 

urilor în schema orară  

Comisia de curriculum  
 

Septembrie 2013  
 

Profesori, 
informatician  

Septembrie – Ianuarie 
2014  

Pregătirea elevilor pentru concursuri școlare  Profesori îndrumători  
 

Septembrie – Ianuarie 
2014 

Participarea la competiţii sportive şi alte Profesori îndrumători  
 

Septembrie – Ianuarie 
2014 

Program de consultaţii testarea naţională  Profesori îndrumători  
 

Septembrie – Ianuarie 
2014 

Parcurgerea programei şcolare  Profesori, responsabili 
catedra, CEAC  

Septembrie – Ianuarie 
2014 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE SILAŞI” BECLEAN

                                                                                                                                 
0263 343734                                                                                                                                   e-

Nr. …………… / ……………………. 

INDICATORI DE 

PERFORMANTA 

Număr CDŞ- uri, respectarea 
planurilor cadru şi a opţiunilor 
elevilor si părinţilor  
 

Ianuarie Număr lecţii desfăşurate in AEL  
 

Ianuarie Rezultate la concurs pe discipline  
 

Ianuarie Rezultate la concursuri si 
competiţii sportive  

Ianuarie Rezultate la testare naţională  
 

Ianuarie Parcurgerea integrală a 
programei şcolare 

I” BECLEAN 

    http://www.scoalagrigoresilasi.ro/ 
-mail: scoalagrigoresilasi@yahoo.com 



MARKETING 

EDUCATIONAL  
 

Stabilirea ofertei educaţionale pentru 2014-
2015  

Director, directori 
adjuncţi,  
consilier educativ, 
comisia de curriculum  

Noiembrie 2013  
 

Realizarea planului de şcolarizare 
2014-2015  
 

Actualizarea panourilor de afişaj şi a site-ului 
școlii 

Responsabilii 
desemnaţi  

Septembrie – Ianuarie 
2014 

Număr de vizitatori  
 

Promovarea imaginii școlii Profesori, directori, 
consilier educativ, 
consilier şcolar  

Septembrie – Ianuarie 
2014 

Număr de menţionări în presa 
scrisă  
 

Organizarea festivităţilor legate de zilele școlii Directori,consilier 
educativ, echipa de 
organizare  

Ianuarie 2014 Număr de participanţi,  
invitaţi, sponsori, mass-media  

RESURSE UMANE  
 

Respectarea calendarului mişcării 
personalului didactic (ocuparea catedrelor)  

Directori, serviciul 
secretariat  

Septembrie 2013  
 

Ocuparea catedrelor vacante  
 

Perfecţionarea prin examene de grad - 
inspecţii  

Directori, comisia de 
perfecţionare  

Noiembrie –Februarie - 
2014  

Rezultate la inspecţiile realizate  
 

Perfecţionarea prin cursuri de formare  
 

Directori, comisia de 
perfecţionare, 
secretariat  

Septembrie – Ianuarie 
2014  
 

Număr de cursuri, domenii de 
formare şi credite obţinute  
 

Participarea cadrelor didactice la activităţi 
metodice şi sesiuni de comunicări ştiinţifice  

Directori, comisia de 
perfecţionare, 
responsabili catedră  

Septembrie – Ianuarie 
2014  
 

Număr de participanţi şi sesiuni  
 

EVALUARE  
 

Respectarea disciplinei şi a ROI în şcoală  Comisia de frecvenţă şi 
comisia de disciplina, 
consiliul clasei, 
consiliul profesoral 

Septembrie – Ianuarie 
2014  
 

Număr absenţe, note la purtare  
 

Evaluarea cadrelor didactice, personal 
didactic auxiliar  

Responsabili catedră, 
consiliu de 
administraţie, director  

Septembrie 2013 Număr calificative foarte bine  
 

Notarea ritmică  
 

Cadre didactice, 
comisia notare ritmică, 
consiliul de 
administraţie  

Septembrie – Ianuarie 
2014  
 

Număr de note-lunar  
Număr de note-final  



ACTIVITATI 

EDUCATIVE SI 

PARTENERIATE  

Derularea activităţilor educative conform 
graficului propus  

Cadre didactice, 
consilier educativ 

Septembrie – Ianuarie 
2014  

Număr de elevi participanţi  
 

Monitorizarea absenteismului  
 

Diriginţi, comisia de 
frecvenţă, consilier 
educativ, directori 
adjuncţi, informatician 

Septembrie – Ianuarie 
2014  

Număr absente nemotivate/elev  
Încărcarea pe site-ul școlii a 
situaţiei absenţelor  

Organizarea de excursii tematice, participarea 
la spectacole  

Consilier educativ, 
directori, profesori 
organizatori 

Septembrie – Ianuarie 
2014  

Număr de elevi participanţi  
 

Interasistenţe la orele de consiliere Directori, consilier 
educativ  

Septembrie – Ianuarie 
2014  

Rezultate obţinute de elevi la 
învăţătură şi disciplină  

Încheierea unor noi parteneriate şi derularea 
programelor existente  

Cadre didactice, 
consilier educativ, 
directori  

Septembrie – Ianuarie 
2014  

Număr de elevi şi cadre didactice 
participante, rezultatele 
proiectului  

RESURSE 

MATERIALE  
Comanda si achiziţionarea manualelor şcolare  
 

Bibliotecar, cadre 
didactice  

Septembrie 2013 Număr de elevi  
 

Asigurarea fondurilor necesare pentru plata 
drepturilor salariale  

Serviciul contabilitate, 
director, comisii de 
lucru  

Septembrie – Ianuarie 
2014  

Respectarea termenelor  
 

Atragerea unor sponsorizări, donaţii pentru 
școala  

Diriginţi, cadre 
didactice,directori  

Septembrie – Ianuarie 
2014  

Corecta gestionare a acestor 
donaţii şi sponsorizări  

Stabilirea reparaţiilor şi a modernizării 
spaţiilor de învăţământ  

Directori, 
administrator  

Septembrie – Ianuarie 
2014  

Realizarea în bune condiţii a 
reparaţiilor şi îmbunătăţirilor 
stabilite  

Realizarea unor venituri proprii  Directori, serviciul 
contabilitate 

Septembrie – Ianuarie 
2014  

Corecta gestionare a acestora  
 

 

Director, Rus Vasile Gabriel 
Directori adjuncți, Balazs Eva, Lazar Margareta 

 

Avizat în Consiliul Profesoral din 14.10.2013  

Aprobat în Consiliul de administraţie din    .10.2014 


