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Nr.
crt.

Tinta

1.

DEZVOLTAREA
CURRICULARĂ

Obiective
operaționale
Reconsiderarea
managementului la nivelul
unității școlare

Reconsiderarea
managementului la nivelul
clasei de elevi

2.

DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE

PLAN OPERAȚIONAL 2016-2017
Activitatea
Delegarea de sarcini și stabilirea limitei de
competență prin reconsiderarea fișelor postului
pentru:
Directorul adjunct
Coordonatorul de programe și proiecte educative
Responsabilul de arie curriculară
Reconsiderarea rolului pe care îl joacă Consiliul
Clasei
Colaborarea cu comitetul de părinți al clasei
Monitorizarea activității elevilor
Promovarea în rândul elevilor a preocupărilor pentru
activitatea de performanță

Integrarea copiilor cu CES si
personalizarea procesului
didactic și adaptarea lui la
nevoile specifice acestora

Adaptarea curriculumului la specificul
psihopedagogic al copiilor

Formarea
cadrelor
didactice pentru activitatea
în echipă

Implicarea cadrelor în actul decizional
Implicarea cadrelor didactice în activitatea de
elaborare și execuție a proiectelor curriculare
Implicarea în programe de formare continuă
specifice fiecărui ciclu de învățământ

Asigurarea pentru fiecare
profesor a condițiilor de
afirmare profesională

Stimularea participării
elevilor la activitatea de
performanță

Resurse

Termen

Etape

Responsabil

Proprii

30 septembrie
2016

Constituirea
comisiilor, echipe
de lucru

Comisiile din unitate

Proprii

An școlar

Proprii

CCD

Noiembrie
2016
Noiembrie
2016

An școlar
2016-2017

Diriginții

Evaluare
Activitatea
comisiilor
metodice şi
tehnice
Rapoarte de
activitate
PV

Alegerea CRP

Responsabil CRP

Constituirea
grupelor de perf
Identificare și
acțiune

Profesorii

Rezultate

Psiholog școlar şi
cadrele didactice

Progresul
acestora

Afişarea ofertelor
CCD

Responsabil
perfecţionare

Adeverinţe,
diplome, fişa de
evaluare

Înscrierea la
grade didactice

Crearea pentru fiecare cadru didactic a condițiilor de
informare profesională prin acces nelimitat la
internet
Sprijinirea inițiativelor educaționale ale cadrelor
didactice
Încurajarea participării la sesiuni de comunicări,
simpozioane etc.

Proprii

Implicarea elevilor în concursuri și olimpiade școlare

Proprii – CL

Mediatizarea rezultatelor la nivelul comunității
locale

Proprii

Permanent

Montarea reţelei
wireless în toată
şcoala

Director,

Șefi catedră

An școlar
2016-2017

Selecția
Pregătire
Participare
Site

Resp formare

raport resp.
perfecţionare

Profesori / înv.
îndrumători

Premii și
mențiuni
Concursul Elevul
anului 2017

3.

DEZVOLTAREA
BAZEI
MATERIALE

Punerea în valoare a bazei
materiale existente

Modernizarea și igienizarea grupurilor sanitare,
sălilor de grupă și de clasă, a holurilor și cabinetelor

Proprii

Permanent

Efectuarea
lucrărilor

Administrator

Aspect final

Implicarea CL și al Primăriei
pentru atragerea de fonduri

Realizarea studiilor de fezabilitate pentru Figa și
Coldău, dar și pentru cele 5 corpuri nereabilitate

Consiliul local

An școlar

Achiziție serviciu
proiectare

Primar, CL,
Director

Realizarea
proiectului

Achiziționarea de
echipamente electronice

Achiziționarea unor aparate audio-video-xerox,
videoproiectoare precum și întreținerea celor
existente
Proiectare și realizare rețea gaz
Proiectare și realizare rețea termică

Proprii
extrabugetare

Ian 2017

Completarea
declarației 2%

Informatician

Satisfacția
cadrului did

Consiliul local

Octombrie
2016

SEAP

Primar
director

Dezvoltarea relațiilor comunitare

Consiliul local

Permanent

Identificarea
partenerilor

Consilierul educativ,
diriginţii

Confort termic
Cheltuieli
scăzute
Număr
parteneriate

Încheierea unor acorduri de parteneriat cu diferite
instituții locale, județene, naționale și europene

Proprii

Decembrie
2016

Elevi

Număr proiecte

Reînviorarea și transmiterea tradițiilor și obiceiurilor
locale

Proprii

Permanent

Întreținerea și
dezv muzeului

Profesori istorie

Număr activităţi

Stabilirea responsabilului de programe

Proprii

Septembrie
2016

Propunere CP,
Numire CA

Montarea centralei termice
proprii

4.

5.

DEZVOLTAREA
RELAȚIILOR
COMUNITARE

PROMOVAREA
DIMENSIUNII
EUROPENE

Dezvoltarea parteneriatelor
locale
Derularea de programe
educaționale specifice
Perpetuarea tradițiilor și
obiceiurilor locale
Promovarea în comunitate
a unei imagini pozitive a
școlii
Promovarea si accesarea de
programe cu finanțare UE

Identificarea nevoilor școlii
Accesarea de programe Erasmus+
Orientarea educațională
spre valorile democratice
europene

Antrenarea elevilor în activități care vizează
cunoașterea valorilor europene

Chestionar de
nevoi
Fonduri
europene
Fonduri
europene

Mobilităţi,
activităţi

Permanent
Identificare,
comunicare,
evaluare proiecte
comune

Accesarea proiectelor de democrație și educație
ecologică
Implicarea școlii în proiecte europene

2014-2020

Responsabil
Comenius
Echipa de proiect

Feed-back
părinţi şi elevi

Consilier educativ
Număr proiecte

Proprii

Director: prof. Rus Vasile Gabriel

Aprobat in ședința CA din 25.10.2016

