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PLANUL OPERAŢIONAL AL ȘCOLII   GIMNAZIALE   SLOBOZIA 

An şcolar 2018-2019 

 
I. Domeniul funcţional: CURRICULUM  

OBIECTIVE:  

O.1. Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările beneficiarilor, precum şi 

standardele de calitate.  

O.2. Cunoaştereaşi aplicarea documentelor de politică educaţionalăşi a finalităţilor pe nivele de şcolarizare în cadrul unităţii de 

învăţământ, urmărind modificările legislative recente.  

O.3. Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competenţelorşi a conţinuturilor vizate de curriculaşcolară. Reconsiderarea 

tehnicilor de evaluare şi a metodelor de examinare a performanţelorşcolare.  

O.4. Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul unităţii de învăţământ , al fiecărei catedre, al fiecărui cadru didactic şi 

asigurarea corelaţiei dintre acestea şi CDŞ.  

O.5. Personalizarea ofertei educaţionale.  

O.6. Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor şicerinţele curriculum-ului unităţiişcolare. 

O.7. Îmbunătăţireacalităţiiactului educativ, astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de 

performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare; 

O.8. Constituirea, monitorizarea activităţii grupelor de elevi capabili de performanţă 

O.9.  Realizareaînvăţământuluidiferenţiatpentru asigurarea incluziniicopiilor cu CES şi prevenirea eşeculuişcolar 
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I. PROIECTARE/ORGANIZARE /MONITORIZARE/ COORDONARE/ CONTROL/ EVALUARE/ MOTIVARE/ 

COMUNICARE 

Nr.

crt 

Activități Responsabilități Termen  Resurse  

 

 

Indicatori de  realizare 

1 Întocmirea  rapoartelor  de  analiză 

a  activității pentru anul  școlar  

2017-2018  la  nivelul  

catedrelor/comisiilor 

Responsabilii  de  

comisii  

Septembrie 

2018 

Raportări, date  

statistice,programe  de 

activități 

Rapoartele  de analiza  

ale  

comisiilor/catedrelor 

2 Întocmirea  schemelor  orare  pe 

clase  și  a  orarului  pentru  toate  

ciclurile de  învățământ 

Comisia  pentru 

curriculum, comisia  

pentru  întocmirea  

orarului. 

Septembrie 

2018 

Planuri cadru, 

Proiectul  CDȘ, 

Proiectul de încadrare 

Schemele  orare, 

orarul  școlii 

3 Întocmirea  planificărilor  

calendaristice  anuale, semestriale, 

pe  unități  de  învățare 

Toate  cadrele  

didactice. 

Septembrie 

2018 

Planuri cadru 

Programele  școlare 

Documente de 

planificare 

4 Proiectarea  unităților de  învățare, 

Întocmirea  schițelor  de  lecție. 

Întocmirea proiectelor de lecție 

Toate  cadrele  

didactice. 

Debutanții/stagiarii 

Permanent  Programele școlare, manualele  

școlare,auxiliarele  școlare 

Portofoliul cadrului 

didactic 

5 Redactarea  documentelor 

comisiilor  și catedrelor 

Responsabilii  de  

comisii 

Septembrie-

octombrie  2018 

Date  actuale, metodologii, 

regulamente, legislația școlară 

Portofoliul comisiei   

6 Însușirea  și respectarea  actelor  

normative, a legislației  școlare,a  

precizărilor  MEN. 

Director, 

Director adjunct 

 

Permanent Note  informative, precizări  

ISJ 

Gradul de aplicare 

 

7 Parcurgerea sistematică  a  materiei, 

analiza  stadiului  parcurgerii  

programelor  școlare  în  comisii 

Responsabilii  de  

comisii 

Semestrial  Planificări  calendaristice, 

condica de  prezență, caietele  

elevilor 

Rapoarte  privind stadiul 

parcurgerii  materiei. 
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8 Adaptarea  strategiilor  didactice în  

funcție  de  particularitățile  

individuale  și de  grup  ale  elevilor  

precum și de  cerințele  specifice 

disciplinelor  de învățământ  prin  

îndrumarea  elevilor în  învățarea  

individuală și de  grup, 

Directorul  

Responsabilii  de  

comisii metodice 

Fiecare  cadru 

didactic 

Permanent  Ghiduri metodice Proiectele  unităților de 

învățare 

Programe de  consultații 

Programe de remediere 

Rezultatele  învățării 

9 Organizarea  de asistențe  și  

interasistențe, prezentarea  

concluziilor  în  catedre  cu 

stabilirea  de  măsuri ameliorative. 

Directorul  

Responsabilii  de  

comisii metodice 

Responsabil CEAC 

Permanent Fișe de asistență  la ore Numărul de asistențe 

realizate 

10 Elaborarea planificărilor la 

disciplina Consiliere și orientare și a 

programelor activităților educative, 

având  scopul creșterii siguranței 

elevilor în instituție 

Fiecare  cadru 

didactic 

 

Permanent  Mijloace  de  învățământ  

specifice  fiecărei discipline. 

Auxiliare  curriculare 

 

Rezultatele  activităților 

Numărul de activități de 

prevenire și combatere a 

violenței 

11 Evaluarea  rezultatelor  învățării  cu 

scop de  orientare si optimizare  a  

învățării 

-evaluarea  inițială  cu caracter  de 

prognoză 

-evaluarea curentă  pe  tot parcursul 

anului școlar  cu caracter  

preponderent formativ 

-evaluarea sumativă  la  sfârșit de  

capitol, de semestru  sau de an 

școlar, cu caracter de  bilanț 

Fiecare  cadru 

didactic 

Responsabilul de 

comisie metodică 

Directorul  

15 oct. 2018 

evaluarea  

inițială 

Sfîrșitul sem. I 

Sfîrșitul anului 

școlar 

Ghiduri , auxiliare  

curriculare, proiectele  

unităților de  învățare 

 

Instrumentele  de  

evaluare  utilizate 

Rapoarte  de  analiză a 

rezultatelor  evaluării 

Planurile remediale 

 

12 Notarea  ritmică a  elevilor Fiecare  cadru 

didactic 

Permanent  Instrumente  de evaluare  Nr. note/elev conform 

ROFUIP 

13 Elaborarea  ofertei  de  opționale 

pentru  anul şcolar următor  

Cadrele didactice 

Comisia  pentru 

Noiembrie-

decembrie 2018 

Ghiduri  metodologice Programele  pentru 

discipline  opționale 
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 curriculum 

14 Selecția  elevilor  capabili de 

performanțe 

Cadrele  didactice 

Responsabilii  

comisiilor  metodice 

 Noiembrie 2018 ROFUIP Portofoliul  Comisiei  

metodice 

Rezultate  teste  inițiale  

15 Pregătirea  elevilor pentru 

participarea  la  concursuri/  evaluări 

naționale. 

Cadrele  didactice 

Responsabilii  

comisiilor metodice 

Conform  

calendarului  

pentru etapele 

locale, județene, 

naționale 

Tematici,calendare, 

regulamente specifice 

Diplome, adeverințe, 

rapoarte de analiză 

16 Pregătirea elevilor pentru 

participarea la diferite festivaluri și 

manifestări artistice 

Directorul 

Diriginții  

Responsabilii de  

comisii 

Profesorii  de  

specialitate. 

 

Calendarul  

pregătirii  

activităților 

Calendarul 

desfășurării  

competițiilor 

Metodologia de organizare  a 

activităților și manifestărilor 

 

Numărul de activități 

Numărul de participanții 

Premiile obținute 

 

17 

Pregătirea  elevilor  cu 

cerinţeeducaţionale speciale-

planificarea  curriculumului  adaptat 

Cadrele didactice 

Comisia  pentru 

curriculum 
Permanent 

Planificări, proiecte  didactice 

 Programe de  intervenţie 

personalizată 

18 Monitorizarea   și  îndrumarea  

cadrelor didactice  prin asistențe  la  

ore 

Directorul 

Responsabilii de  

comisie  metodică 

Permanent  Planificări, proiecte didactice Fișe de  asistență 

19 Verificarea  periodică  a  stadiului  

parcurgerii  programelor  școlare 

Director  

CEAC 

Responsabilii de  

comisie  metodică 

Permanent Proiectele  unităților  de 

învățare, planificări 

Note de  constatare, 

rapoarte de analiză 
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20 

 

 

 

 

 

Ameliorarea  rezultatelor  evaluării  

inițiale  a elevilor.Analiza la  nivelul  

catedrelor  și  în cadrul Consiliului 

profesoral. 

Elaborarea  planului de  

acțiune/remediere . 

Director  

CEAC 

Responsabilii de  

comisie  metodică 

15.10.2018 Portofoliile  comisiilor  

metodice 

Plan de acţiune  pentru  

ameliorarea  rezultatelor  

învățării 

 

20 

 

 

Monitorizareaimplementării –

utilizăriinoilor  manual şcolare  la  

învăţământulprimar.Abilitareacadrel

ordidacticeînvedereautilizăriimanual

elorelectronice. 

Director  

CEAC 

Responsabilii de  

comisie  metodică 

învăţători 

Semestrial  Portofoliile  comisiilor  

metodice 

Rapoarte  

Procese verbale 

 

 

II. Domeniul funcţional: MANAGEMENT INSTITUŢIONAL ŞI EDUCAŢIONAL  

Obiective specifice :  

O.1. Eficientizarea activităţii manageriale printr-un management participativ.  

O.2. Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea atingerii scopurilor stabilite.  

O.3. Reducerea fenomenului absenteismului  

O.4. Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe.  

O.5.Îmbunătăţireaactivităţii Consiliului de Administraţie, Consiliului Profesoral, Consiliilor claselor şi a Consiliului Şcolar al Elevilor.  

O.6. Dezvoltarea programelor guvernamentale în domeniul educaţiei.  

O.7. Optimizarea relaţieişcoală – familie – comunitate.  

O.8. Crearea condiţiilor optime de studiu pentru elevii din unitatea de învăţământ.  

O.9.Creşterea rolului şcolii în prevenirea şi combaterea violenţei/agresivităţiişcolare.  
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O.10. Perfectarea activităţii de monitorizare, îndrumare, control şi evaluare la nivelul unităţii de învăţământ.  

O.11. Consilierea cadrelor didactice.  

O.12. Acordarea de audienţe persoanelor interesate.  

O.13. Îmbunătăţireaactivităţii compartimentelor funcţionale.  

O.14. Intensificarea activităţii educative în vederea dezvoltării personale a tuturor elevilor.  

O.15. Transmiterea informaţiilorşi actelor normative emise de MEN sau alte instituţii tuturor cadrelor didactice 

 

 

Nr.

crt 

Activități Responsabilități Termen  Resurse  

 

 

Indicatori de  

realizare 

1 Întocmirea  Raportului  de activitate  

pentru anul școlar 2017-2018 

Director 

CPPE 

01.09.2018 Rapoarte de analiză  

comisii/cadre  didactice, date  

statistice 

Raportul  de activitate  

pentru anul școlar 

2017-2018 

2 Elaborarea  Planului  managerial  

anual și a planurilor operaționale 

pentru anul școlar 2018-2019 

Elaborarea Planului  managerial  

pentru  activități  educative 

Director 

CPPE 

octombrie 

2018 

Plan  managerial  ISJ Plan managerial 

Planuri operaționale 

3 Elaborarea  graficului  și a tematicii  

ședințelor  Consiliului  profesoral  și 

a  Consiliului de  Administrație 

Director 

Membrii CA 

Membrii  CP 

01.10.2018 Date  analitice, 

rapoarte 

Graficul  și tematica  

CA și  CP 

 

4 Întocmirea  graficului privind  

serviciul  pe  școală al  cadrelor 

didactice 

Comisia pentru 

serviciul pe  școală 

15.09.2018 Fișa  postului  

Regulamentul intern 

Grafice, registre  

procese  verbale 

5 Constituirea comisiilor/catedrelor/ 

comisiilor  de lucru 

Director 

CA 

15.09.2018 Legislația  specifică  Registre  procese 

verbale 

Decizii CA 
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6 Elaborarea  de proceduri pentru  

eficientizarea activității 

 

Director 

CEAC 

01.12.2018 Legislație specifica, 

acte  normative 

Proceduri  CEAC 

7 Realizarea Proiectului  Planului de 

Școlarizare  pentru anul  școlar  

2019-2020 

Director  01.12.2018 Legislație specifică, 

acte  normative 

Schița planului de  

școlarizare 

8 Realizarea Proiectului  Planului de  

vacantare  a personalului didactic  

pentru anul  școlar  2019-2020 

Director 

CA 

Ianuarie-Februarie  

2019 

Legislație specifică, 

acte  normative ale  MEN 

Schița planului de  

încadrare 

9 Elaborarea  Proiectului de  CDȘ  

pentru  anul  2019-2020 

Director 

CA 

Ianuarie 2019 Oferta  CDŞ Proiectul  CDȘ 

10 Dezbaterea  ROI - modificări  și  

completări 

Director 

Comisia  pentru  ROF 

01.10.2018 Regulamentul  anterior 

ROFUIP 

Legislația  școlară 

Regulamentul  

reactualizat 

11 Elaborarea Planului  de  măsuri și a 

planurilor  operaționale pentru 

asigurarea  securității  

elevilor,prevenirii  și combaterii  

violenței școlare 

Director 

Comisia  pentru 

prevenirea  violenței  

şi securitate în 

spaţiului școlar 

15.10.2018 Legislația  specifică Planul operațional 

pentru asigurarea  

securității elevilor pe 

anul  2018-2019 

12 Eficientizarea  activității de 

consiliere  și orientare prin acțiuni 

de  informare a  elevilor/părinților 

Director 

CPPE 

Comisia  diriginților 

Permanent  Documente  informative, 

metodologii, 

date  statistice 

Nr. activități  de 

informare  și 

consiliere 

13 Analiza  cauzelor abaterilor  

disciplinare, stabilirea  de  măsuri de 

eliminare a acestor  abateri 

Director  

Comisia de  disciplină 

CȘE 

Semestrial Date, probleme  identificate 

ROI 

ROFUIP 

Număr cazuri 

analizate 

Masuri/sancțiuni 

14 Încheierea  Contractului  

educațional  școala-familie 

Director 

Diriginte/învățător 

01.11.2018 Legislația școlară Registru de  evidență 

Contracte ducaționale 

15 Actualizarea  Comitetelor  de părinți 

la  nivelul claselor  și a Consiliului  

Reprezentativ  al  părinților 

Diriginți/învățători 

Mediator școlar 

Septembrie-

octombrie 2018 

ROI Portofoliul  activității 

cu părinții 
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16 Monitorizarea  absențelor  elevilor Director 

Diriginte/învățător 

Conform  

calendarului  de 

raportare 

 

Calendar  raportare ISJ 

Registrul de evidență 

17 Evaluarea  corectă, pe etape  și 

finală a activității  fiecărui 

compartiment  de  muncă/cadru 

didactic, pe  bază de portofolii,  prin 

analize  semestriale și anuale în 

vederea  acordării   calificativelor    

 

CA 

CP 

Semestrial Dovezi  ale activității  

didactice, rapoarte de  

evaluare, fișele  

posturilor/fișe de evaluare 

 

Fișe de evaluare, 

rapoarte de analiză 

 

 

III. Domeniul funcțional: RESURSE UMANE – MANAGEMENT ŞI DEZVOLTARE  

Obiective specifice :  

O.1. Promovarea unui management participativ şi de socializare, în ceea ce priveşte resursele umane.  

O.2. Participarea activă a personalului didactic şi didactic auxiliar la programele de formare continuă în scopul ridicării calităţii 

serviciilor educaţionale.  

O.3. Difuzarea şi diseminarea tuturor actelor normative, ordine, metodologii privind activitatea didactică, încadrarea, mişcarea 

personalului didactic, acordarea gradaţiilor de merit şi evaluarea personalului didactic, didactic – auxiliar şi nedidactic.  

O.4. Consilierea şi sprijinirea personalului.  

O.5. Eficientizarea comunicării şi colaborării cu toţiangajaţiiunităţii de învăţământ.  

O.6. Stimularea şi sprijinirea cadrelor didactice în ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţificăşi metodică sau de colaborare cu 

alte instituţii . 

O.7. Creșterea prestigiului școlii în comunitatea locală, la nivel județean și național prin implicarea cadrelor didactice în activități de 

promovare a școlii; 
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O.8. Creșterea vizibilității activității școlii și eficientizarea comunicării prin realizarea paginii WEB a școlii; 

O.9.  Realizarea revistei școlii în vederea valorificării creativității elevilor și a cadrelor didactice și pentru  promovarea la nivel 

județean și local a activităților de impact organizate de școală; 

 

Nr.

crt. 

Activități Responsabilități Termen  Resurse  

 

Indicatori de  

realizare 

1 Realizarea  bazei  de  date  privind  

evidența  personalului  didactic, 

didactic  auxiliar  și nedidactic 

 

Director 

Secretar 

Responsabil  Comisia 

de dezvoltare 

profesională 

01.10.2018 Dosare personale 

Portofoliile cadrelor 

didactice 

Evidența  personalului 

2 Identificarea  intereselor de formare a 

cadrelor didactice 

 

Director 

Responsabil  Comisia 

de dezvoltare 

profesională 

01.10.2018 Oferta CCD Evidența  cursuri de 

formare 

3 Elaborarea planului de dezvoltare 

profesională a debutanților  

Director 

Responsabil  Comisia 

de dezvoltare 

profesională 

1.10.2018 Dosare personale  

Planul de dezvoltare 

profesionale a 

debutanților 

Evidența cursuri de 

formare 

Fișe de asistență la ore 

3 Asigurarea   cu personal  didactic de 

predare, repartizarea claselor, 

diriginților, învățătorilor 

Director 

CA 

10.09.2018 Proiectul de 

încadrare, legislația  

specifică, decizii de  

numire  pe  post 

Gradul de acoperire  a  

normelor cu personal 

calificat 

4 Organizarea  claselor de elevi 

Organizarea  Consiliului  elevilor 

Diriginți/învățători 

Responsabil  CE 

Septembrie 2018 

Octombrie  2018 

ROI 

ROFUIP 

Regulament CE 

Procese  verbale 

5 Organizarea  sistemului de transmitere a 

informațiilor. 

Realizarea  site-ului școlii 

Director adjunct 

Director 

01.12.2018 Informatician 

Resurse financiare 

Gradul de  transmitere a 

informațiilor 

Pagina WEB a școlii 
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6 Perfecționarea tehnicii didactice, a  

practicilor  și deprinderilor de lucru, 

creșterea  capacității  de creație și  

inovație didactică prin participarea  la  

simpozioane, conferințe,work-shop-uri, 

sesiuni de comunicări, stagii de formare  

continuă  și dezvoltare personală, 

programe de reconversie  profesională, 

cursuri  masterale, doctorale. 

Director 

Responsabil  Comisia 

de dezvoltare 

profesional 

Director adjunct 

Permanent  Ofertă CCD  

Instituții 

organizatoare de 

simpozioane 

Număr de cadre  

didactice  implicate, 

adeverințe, 

certificate,diplome 

7 Dezbaterea  în  CP  a  problemelor  

referitoare la  noutăţi în educație: 

programe, manuale, curriculum, 

evaluare, managementul clasei, 

siguranța elevilor, violența  școlară, 

ROFUIP, proiecte  educaționale. 

Director 

CP 

Conform graficului Tematica  CP 

Documente  

specifice 

Procese verbale  CP 

8 Școlarizarea  tuturor  copiilor  de vârstă 

școlară  prin acțiuni   ca 

-integrarea copiilor  cu CES 

-reintegrarea copiilor  cu eșec  școlar 

-prevenirea tendințelor de abandon 

școlar 

-sprijinirea  elevilor  cu situație  

materială precară 

Director 

Director adjunct 

Diriginte/învățător 

Permanent  Metodologia în 

vigoare 

Nr. de elevi integrați 

sau recuperați 

 

9 

Implicarea cadrelor didactice în 

activități de promovare a imaginii școlii, 

de diseminare a rezultatelor unor 

proiecte și de prezentare a exemplelor de 

bună practică și a activităților de impact 

desfășurate de școală  

 

Cadre didactice    

Purtător de cuvânt al 

școlii 

Permanent Articole de ziare, 

publicații sau 

simpozioane 

Comunicate de 

presă 

Numărul de cadre 

didactice 

implicate în 

activități de 

diseminare 

Nr. de activități 

organizate 
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10 Realizarea revistei școlii 

 

 

 

 

Cadre didactice 

Director adjunct 

Consilier educativ 

Sfârșitul sem. I 

Sfârșitul anului 

școlar  

Consumabile 

Elevi 

Articole 

Publicarea a două 

numere anual 

Numărul de elevi și 

profesori implicați 

 
 

IV. Domeniul funcţional: RESURSE MATERIALE  

Obiective specifice :  

O.1. Gestionarea eficientă a resurselor financiare și materiale; 

O.2. Implementarea programelor guvernamentale sociale; 

O.3. Continuarea programelor de reabilitare  a clădirilor și de recondiționare a mobilierului școlar; 

O.4. Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea  programului şcolar; 

O.5. Realizarea de grupuri sanitare interioare pentru toate locațiile școlii prin demararea unor proiecte de investiții în parteneriat cu 

autoritățile locale; 

O.6. Îmbunătățirea bazei materiale a școlii prin modernizarea terenurilor de sport ale școlii (amenajarea cu gazon sintetic, 

împrejmuire) 

 

Nr. 

crt. 

Activități Responsabilități Termen  Resurse  

 

Indicatori de  

realizare 

1 Finalizarea  igienizării  școlii, a  

reparațiilor  necesare bunei funcționări. 

Director 

Director adjunct 

01.09.2018 Materiale de 

igienizare,reparații 

Numărul de spații 

igienizate 

2 Construcția de grupuri sanitare 

interioare pentru toate locațiile școlii  

Director 

 

31.09.2019 Proiect de investiție 

Autorități locale 

Numărul de grupuri 

sanitare construite 
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3. Obținerea   autorizației  sanitare de 

funcționare pentru Școala Gimnazială 

Slobozia și pentru Școala Primară 

Slobozia 

Director 31.08.2019 Materiale de 

igienizare 

Autorizație sanitară de 

funcționare 

4. Amenajarea  sălilor de clasă Diriginte/învățător 10.09.2018 Materiale diverse Număr de săli 

amenajate 

 

5. Asigurarea  documentelor  școlare  

cataloage, carnete de elev, acte de 

studii, registre  matricole. 

Director 

Secretar  

01.09.2018 Referat de necesitate Documente  școlare 

6. 

 

Amenajarea și îmbunătățirea aspectului 

curții școlii 

Director 

Personal nedidactic 

Octombrie 2018 Materiale, plante, 

gazon 

Numărul de spații 

verzi amenajate 

7. Aprobarea  nominală a  tuturor 

categoriilor de  burse pentru elevi 

 

Director 

Comisia  pentru burse 

octombrie  2018 Cereri 

Documente 

justificative 

Nr. elevi care 

beneficiază  de  burse 

8. Derularea  programului  

guvernamental  Laptele  și cornul   

Director 

Secretar  

Responsabili 

 Lapte  și  corn 

Permanent  Documente  

justificative 

Nr/elevi  beneficiari 

9. Întocmirea  proiectului  de  buget, de 

venituri și  cheltuieli  pentru anul  2018 

Directorul 

contabilul 

Octombrie-noiembrie 

2018 

Legislația în vigoare Proiectul   de  buget, 

de venituri și  

cheltuieli   

10. Realizarea  bazei de date  privind  

nevoile instituției  în ceea  ce  privește 

lucrările  de reparații curente, investiții, 

igienizare 

Director 

CA 

01.11.2018 Legislație, necesar  de  

materiale, manoperă 

Fonduri pentru  

reparații, investiții, 

igienizare 

11. Derularea  proiectelor pentru  achiziții, 

reparații 

 

Director 

CA 

Octombrie-noiembrie  

2018 

Proiectele  de  

investiții/reparații 

curente 

Clădiri reparate/ 

reabilitate 
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V. Domeniul funcţional: RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT (proiecte educaţionaleşi programe comunitare)  

 

Obiective specifice :  

O.1. Consolidarea colaborării cu  partenerii tradiționali ONG-uri, Salvați Copii, Poliția  locală,Biserica,Cabinetele  medicale, Centrul 

de  zi, alte  unități  școlare etc  

O.2. Implicarea cadrelor didactice înactivități de iniţiereşi implementarea unor proiecte educaţionale, de colaborare şi de parteneriat 

intern sau internaţional.  

O.3. Asigurarea complementarităţiieducaţiei informale – formale – nonformale.  

O.4. Implicarea elevilor în viaţaşcolii, în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, respectul de sine şifaţă de alţii, 

respectarea drepturilor omului etc.  

O.5. Întărirea parteneriatelor educaţionale existente şi promovarea altor relaţii de parteneriat – deschiderea şcolii spre comunitate, spre 

societate.  

O.6. Formarea unei conduite participative la viaţa de grup în şcoalăşi în afara ei.  

O.7.Creşterea prestigiului şcolii în comunitate.  

O.8. Implicarea părinţilor în viaţaşcolii, optimizarea relaţieişcoală – părinţi. 

O.9. Promovarea dimensiunii europene a școlii prin implementarea unor proiecte Erasmus+ și eTwinning 

O.10. Implicarea tuturor cadrelor didactice din școală în activități de promovare a multiculturalității 
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Nr. 

crt. 

Activități Responsabilități Termen  Resurse  

 

Indicatori de  realizare 

1 

 

 

 

 

 

Organizarea   și desfășurarea  

activităților  educative școlare  

și  extrașcolare  în  concordanță 

obiectivele  programului  

educativ  elaborat la  nivelul  

școlii 

Directorul 

CPPE 

Comisia diriginților 

Comisia  învățătorilor 

Comisia  

educatoarelor 

Permanent  Calendarul 

activităților educative 

Număr activități, diplome, 

adeverințe 

2 Încheierea  protocoalelor  de  

colaborare  cu  CJRAE, ONG-

uri, Salvați Copii, Poliția  

locală, Biserica, Cabinetele  

medicale, alte  unități  școlare  

Director 

CPPE 

Permanent  Metodologii, 

regulamente, 

legislația  școlară 

Acorduri  de  parteneriat 

Nr.activități 

Rapoarte de  analiză 

3 Elaborarea  programului  

managerial al activității  

educative  pe  anul școlar 2018-

2019 

CPPE Septembrie -

octombrie 2018 

Propuneri, CAE Programul managerial 

4 Elaborarea planificărilor  

calendaristice  la dirigenție 

Diriginți 

CPPE 

20.09.2018 Ghiduri metodologice 

Caietul dirigintelui 

Planificări dirigenție/clase 

5 Stabilirea  tematicii  sedințelor  

Comisiei  diriginților 

Comisia  diriginților 

CPPE 

01.10.2018 Ghiduri metodologice Calendarul activităților 

6 Încheierea  protocoalelor  de  

colaborare  cu administrația  

locală, ONG-uri, unități de  

învățământ, instituții  culturale. 

Desfășurarea  activităților  

planificate  în documentele de 

parteneriat 

 

Director  

CPPE 

Permanent  Acorduri de 

parteneriat, 

protocoale 

Număr  colaborări 
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7 Organizarea  și desfășurarea  

activităților  educative  în 

funcție  de  nevoile  colectivelor 

de  elevi, în concordanță cu 

prioritățile  în educație  la nivel  

local,  județean, național 

Director  

CPPE 

Permanent  CAE 

CAEN 

Proiecte  activități educative 

Procese  verbale 

Diplome 

Adeverințe de  participare 

 

8 Antrenarea  părinților  în  

organizarea  și  desfășurarea  

activităților  educative 

 

Director 

Consiliul reprezentativ 

al părinților 

Diriginți/învățători 

Mediator școlar 

Permanent  Calendar activități  Numărde evenimente/ număr  de 

participanți 

9 Determinarea  cauzelor 

abaterilor  disciplinare  ale 

elevilor,stabilirea  de  măsuri  și 

acțiuni de prevenire  și  

combatere a  acestor fenomene 

Comisia de  siguranță 

a elevilor 

Comisia  diriginților 

CP 

Permanent Regulamente, 

proceduri, 

Legislația  specifică 

Număr de cazuri rezolvate 

Număr de acțiuni desfășurate 

10 Organizarea  activităților de 

consiliere  a  părinților, întâlniri  

cu  diriginți/învățători/mediator 

școlar 

Director 

CPPE 

Conform 

calendarului 

Materiale specifice Număr de evenimente/ număr  de 

participanți 

11 Organizarea  activităților pentru  

consilierea  carierei, orientare  

școlară  și  profesională. 

 

CPPE/Diriginți 

Comisia  OSP 

Conform 

calendarului 

Ghiduri OSP 

Oferta educațională 

Număr de activități  

12 Inițierea de proiecte de 

parteneriat Erasmus+ și 

eTwinning 

CPPE 

Cadrele didactice 

Martie 2019 Ghiduri, site-uri 

specializate 

Număr de proiecte 

13 Promovarea  imaginii  instituției  

prin Revista  școlii, site-ul  

școlii, alte  mijloace 

 

Director  

Comisia  pentru  

imaginea   școlii 

Permanent  Date  statistice, 

Rapoarte 

Activități educative 

Site-ul  școlii articole, interviuri, 

rezultate și participări  

concursuri,competiții sportive 
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14 

 

 

Desfăşurareaactivităţilor  de 

educaţie  parentală  în cadrul  

proiectului ”Impreună pentru 

copii” 

Valorificarea  materialelor  

obţinute  prin  proiecte –

”Împreună  pentru copii” 

Director 

CPPE 

Educatorul parental 

 

Conform  

graficului 

Ghiduri metodologice Procese verbale 

 

 

15 Atragerea  de  fonduri europene 

prin proiecte  de  tip POCU și 

alte proiecte prin fonduri 

structurale 

 

Director 

Responsabilul cu 

proiecte 

Conform 

calendarului de 

depunere a 

candidaturilor 

Ghiduri metodologice 

Apeluri naționale 

pentru depunerea de 

proiecte 

Numărul de candidaturi depuse 

Numărul de proiecte aprobate 

 

 

 

 

 

Director, 

Prof.  STEGARIU DANIELA LORINA 


