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Planul operaţional al Şcolii Gimnaziale Gr.Rădulescu Bezdead are ca obiectiv principal în anul şcolar 

2018-2019 creşterea eficienţei şi a calităţii procesului de învăţămant prin realizarea finalităţilor educaţie. 

 

 
 

 Finalităţile educaţiei la care ne raportăm sunt următoarele: 
 

 

 

 

 Eficientizarea procesului indtructiv-educativ; 

 Îmbunatatirea calităţii procesului de predare-învăţare; 

 Sprijinirea şi încurajarea dezvoltarii individuale a elevilor şi formarea atitudinii 

pozitive a acestora faţă de educaţia pe care le-o furnizeaza şcoala; 

 Eficientizarea modalităţilor de evaluare internă; 

 Eficientizarea parteneriatului educaţional; 

 Aplicarea corectă a legislatiei în vigoare şi a regulamentelor; 



  

Etapele de realizare şi implementare a planului operaţional vor cuprinde: 
 

Etapa I:  
• Sintetizarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale asigurării calităţii educaţiei la nivelul fiecarei structuri. 

 

 

Etapa a II a  
• Stabilirea priorităţilor privind controlul calităţiii ( domenii, criterii, subdomenii şi/sau indicatori din cadrul 

standardelor nationale); 

• Cuprinderea priorităţilor stabilite în planificarile realizate la nivelul comisiilor de lucru . 
 

 

 
 

Etapa a III a 

 
• Elaborarea Raportului privind starea şi calitatea învăţămantului pentru anul şcolar 2018-2019; 

• Elaborarea Planului de îmbunătăţire la nivelul fiecarei comisii. 

• Întocmirea Raportului de evaluare internă a calităţii.



  

PRIORITĂŢI ALE ACTIVITĂŢII DE MANAGEMENT EDUCAŢIONAL 

ŞI DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

 
ACŢINUNEA 1 - “ ÎNVĂŢĂM PENTRU VIITOR ” 

 

Obiectiv Indicatori de Performanţă 

 I.1 Toate cadrele didactice realizeaza proiectarea 

demersului didactic în conformitate cu documentele de 

politică educaţională si implementează noul currculum 

la clasa a VI-a; 

 

 

 

I. 1.1.Proiectarea integrală a amateriei și realizarea demersului didactic 

potrivit noilor programe școlare 

I.1.2.Utilizarea în cadrul lecţiilorla clasa a VI-A a metodelor moderne la cel 

puţin 80 % din numărul cadrelor didactice până la sfârşitul anului şcolar 

2018-2019 

I.1.2. Creşterea gradului de motivare a elevilor claselor a VI-A la cel puţin 

80% până la sfârşitul anului şcolar 2018-2019 

 

 

Nr. 

crt. 

ACŢIUNI PENTRU 

ATINGEREA 

OBIECTIVELOR 

Resurse Mijloace 

de   

verific

are 

De timp Informaţionale Umane Indicatori de 

verificare 

1. Proiectarea și parcurgerea 

integrală a curriculum-ului şcolar, 

prin parcurgerea trunchiului 

comun şi a C.D.S. 
 

Permanent Ordine, 

Metodo- 
logii 

 

Director  
Comisia 

pentru 

curriculum 

Respectarea procedurii 

de parcurgere ritmica a 

materiei 

Respectarea procedurii 

de elaborare, avizare a 

opționalelor 

 

 
Grafice de 
monitorizare 
Informări 
 

2. Aplicarea și parcurgerea integral 

a noului curriculum la clasa aVI-a 

Permanent Ordine, 

Metodologii  
 

Comisia pentru 
curriculum 

Cadrele didactice 

Respectarea 

programelor școlare 
pentru clasa a VI-a  

 

Grile de monitorizare 

Rapoarte  
 



  

3. Utilizarea de metode şi mijloace 

eficiente pentru stimularea 

elevilor faţă de 

procesul învăţării 

 

Permanent Diseminari cursuri 

de formare  
Cadrele didactice Includerea, în 

documentele de 
proiectare de metode 
moderne și strategii 
adecvate 
 
 

Note constatative 

4. Dezvoltarea creativităţii elevilor 

prin desfăşurarea unor activităţi 

diferenţiate de predare-învăţare- 

evaluare care să promoveze 

valoarea 

 

Permanent Programe scolare 

in vigoare  
Toate cadrele 

didactice 

Includerea, în 
documentele de 
proiectare 
managerială, 
a unor acțiuni 
specifice 
desfășurării activității 
de învățare 
diferențiată 
/ remedială/ pregătire 
 
suplimentară 

 Fise de progress 
individual 

5. Stimularea creativităţii prin 

alegerea corespunzătoare a 

temelor şi sarcinilor de lucru 

propuse elevilor 

Permanent Ordine MEN Cadrele didactice Documente de 
proiectare 

Fise de observare 



  

7. Aplicarea unor tehnici de 

evaluare pertinente, fidele, 

coerente şi ritmice în vederea 

parcurgerii programelor scolare 

privind: 

Conform graficelor Ordine, 
Metodologii 

  Baterii de teste 

Interpretarea testelor 

 - cunoaşterea nivelului 

comportamental cognitiv iniţial 

- verificarea gradului de atingere 

a obiectivelor 

- reglarea proceselor de 

formare a elevului, ameliorarea 

rezultatelor. 

  Director 

Responsabili 

comisii 

  
Realizarea analizei 

SWOT 

       

       

       



  

Obiectiv Indicatori de Performanţă  

I.2.Cresterea cu 10% a promovabilitătii la evaluarea națională 

și medii ridicate de admiterea în liceu; 

 

 

I.2.1.  Îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi la  Evaluarea 

Naţională 246  si cresterea ponderii raspunsurilor corecte cu 10% la 

fiecare probă 

I.2.2. Îmbunătățirea rezultatelor prin creşterea ratei de reuşită cu note 

peste 5, la ambele discipline, la 80% dintre elevi până la sfârşitul anului 

şcolar 2018-2019  

I.2.3. Îmbunătățirea rezultatelor prin creşterea ratei de reuşită cu note 

peste 5 la ambele discipline la elevii  ce vizează un liceu vocațional 

1. Pregătirea elevilor în vederea 

susţinerii  evaluarii natonale 246 

conform graficelor de pregătire 

 
 

Pe parcursul anului 

şcoalr 

 Director 

Responsabil

i comisii 

 Procese verbale 

2. Pregătirea examenului de 

Evaluare naţională pentru elevii 

clasei a VIII-a, pornind de la 

rezultatele obţinute în anul şcolar 

anterior, făcând o analiză a 

cauzelor şi stabilind măsuri de 

ameliorare şi 

reglare. 

Octombrie 2018– 

iunie  2019 

 Profesori de 

specialitate 

 Grafice de pregatire 

3. Monitorizarea procesului de 

pregătire a elevilor în vederea 

susţinerii evaluărilor 

naţionale din anul şcolar 2018-

2019, în 

conformitate cu prevederile 

Legii 1/2011, 

Octombrie 2017– 

februarie  

2018 

Ordine, 

metodologii 

Director 

Cadre 

didactice 

implicate 

Respectarea 

graficului de 

pregătire 

suplimentară 

Existența unui 

pachet de teste 

Grafice de monitorizare 

4. Diseminarea exemplelor de bune 

practici la nivel local, judeţean, 

naţional în vederea promovării 
dezvoltării durabile 
 
 

Pe parcursul anului 

şcoalr 

 Director 

Consilier 

educativ 

 Procese verbale 



  

 

 

 

 
 

 

 

Obiectiv Indicatori de Performanţă 

I.3. Cresterea cu 20% a numarului de  elevi premiați la 

olimpiadele și concursurile școlare județene, naționale si 

internationale. 

 

 

I.3.1. Creşterea gradului de motivare a elevilor cu privire la 

participarea la olimpide și concursuri școlare pe discipline la  cel 

puţin 25% dintre elevii școlii până la sfârşitul anului şcolar 2018-

2019 

I.3.2. Imbunătățirea rezultatelor elevilor participanți la olimpiade 

și concursuri pe discipline cu 10% pănă la sfârșitul anului școlar 

2018-2019 

 

Nr. 

crt. 

ACŢIUNI PENTRU 

ATINGEREA 

OBIECTIVELOR 

Resurse Mijloace 

de   

verificare 
De timp Informaţio- 

nale 

Umane Indicatori de 

verificare 

 

1. Prezentarea rezultatelor elevilor 

obţinute la olimpiade şi 

concursuri prin anunţuri, pliante, 

broşuri, publicaţii proprii şi / sau 

întâlniri, manifestări, etc. 

Martie – iunie 
2019 

  Responsa-

bili de 

comisii 

 Avizierul şcolii 

2. Utilizarea  de către cadrele 

didactice a unor instrumente de 

înregistrare a progresului 

individual al elevilor li 

descoperirea elevilor capabili de 

performanță 

Pe parcursul anului 

şcolar 
Toate cadrele 
didactice 

Instrumente de înregistrare a 

progresului individual 

3. Realizarea unor programe de 

pregătire suplimentară eficientă 

cu elevii capabili de performanțe 

superioare 

Conform graficelor OMEN 

Calendare 

competițio 

nale  

Cadre 
didactice Selectarea 

 

responsa-bilă 

bilă a competitor-        lor 

pentru 

Lista cadrelor didactice 

care desfășoară 

activități cu elevii 

Lista elevilor selectați 

 

5. Realizarea / organizarea şi 
desfăşurarea acţiunilor de 

simulare a examenelor naţionale. 

Conform calendarului  Director 
Profesorii de 

specialitate 

 Raport 

 

 

 

 

 



  

etapele superioare 

ale ale 

olimpiadelor şcolare  
 

 

4. Organizarea și desfășurarea 

concursurilor și olimpiadelor 

şcolare din calendarul  M.E.N.,  

respectiv  al  ISJ Dâmbovița 

    

Conform 

calendarelor 

 

Cadrele 
didactice 
implicate 

 Lista elevilor 

participanți  

Situația rezultatelor 

obținute 

 Asigurarea bazei logistice 

necesare organizării 

concursurilor / olimpiadelor 

școlare, a materialului 

didactic necesar 

procesului de predare-învățare-

evaluare 

    

   

Conform bugetului 

alocat 

 

Director 
Contabil  

 Lista materialelor 



  

. Organizarea de consilii 

profesorale, comisii, lecţii 

demonstrative, cercuri 

pedagogice, activităţi şi 

schimburi culturale care să pună 

în valoare stimularea creativităţii 

şi a inovării elevilor 

Pe parcursul anului 

şcolar 

 Director 

CEAC 

 Condica de prezenţă, 

planificările 

 

Obiectiv Indicatori de performanţă 

I.4.Creşterea gradului de satisfacție a elevilor și părinților 

față de metodele utilizate în predare- învățare-evaluare  

 

I.4.1.Creşterea numărului de elevi  care înregistreaza progres școlar  cu 

25% până la sfârșitul anului școlar 2018-2019 

I.4.2. Imbunătăţirea rezultatelor şcolare a elevilor corigenţi la cel 

puţin 25% dintre aceştia până la sfârşitul anului şcolar 2018- 2019 

I.4.3. Creșterea satisfacției părinților fata de calitatea actului 

educational cu pana la 25% până la sfărsitul anului scolar 2018-2019 

 

 

Nr. 

crt. 

ACŢIUNI PENTRU 

ATINGEREA 

OBIECTIVELOR 

Resurse Mijloace de 

verificare De timp Informati

onale 
 

Umane Indicatori de 

verificare 

1. Elaborarea la nivelul 

fiecărei clase a unui plan 

de măsuri care vizează 

sprijinirea elevilor care 

au inregistrat regres 

școlar 

Pe parcursul 

anului şcolar 

Documente legale 

existente, cele cu 

carecter de noutate şi 

utile 

Inv. / prof. de 

specialitate Director 

 Graficul 

întâlnirilor 

individuale 



  

2. Desfăşurarea 
activităţilor de predare – 

învăţare -evaluare cu 

scopul de a valoriza 

abilităţile elevilor şi de a 

forma competenţe 

specifice 

Pe parcursul anului 

şcolar 

 

 
Resp activităţi educative 

Responsabilul Comisiei 

diriginţilor 

 Fişa de 

observare a 

lecţiei 

3. Derularea în şcoală a 

unor activităţi care 

vizează sprijinirea 

elevilor ai căror părinţi 

sunt plecaţi din ţară  

 

Pe parcursul anului 

şcolar 

Consilier educativ 

Director 

Portofoliul 

dirigintelui 

Lista de 

verificare 

4. Organizarea unor 

întâlniri individuale cu 

părinţii elevilor, în 

vederea comunicării 

problemelor propriilor 
copii 

 

Martie - Mai 2019 
 Consilier educativ 

Invăţători  
diriginţi 

 Chestionare 
Graficul 
întâlnirilor 

7. Acordarea de sprijin 

elevilor prin burse de 

merit și de studiu  

Pe parcursul anului 

şcolar 

 Director  
Secretariat  
Responsabilii 

 Listele 

elevilor 

8. Testarea satisfactiei 

beneficiarilor fata de 

procesul 

instructiveducativ 

desfasurat in scoala 

(elevi, parinti, cadre 

didactice) 

Semestrial Materiale utile 

pentru 

desfăşurarea 

activă 

Director CEAC Chestionare Interpreta

rea 

chestionar

elor 



  

 

 



  

ACŢINUNEA 2-EDUCAŢIE, DINAMISM, EFICIENŢĂ 
 

 
Obiectiv Indicatori de Performanţă 

 
II.1.Asigurarea unui curriculum nonformal adecvat intereselor   

elevilor și specificului local 

 

 

 

I.1.1. Participarea tuturor elevilor, cel puțin o dată pe lună, la 

activităţile educative cu caracter extraşcolar 

II.1.2.Creşterea numărului de programe şi proiecte educative cu până la 

25% până la sfârşitul anului şcolar 2018-2019 

II.1.3. Participarea tuturor elevilor la activităţile organizate în cadrul 

Programului „Școala altfel”  

 

Nr. 

crt. 

ACŢIUNI PENTRU 

ATINGEREA 

OBIECTIVELOR 

Resurse Mijloace 

de 

verificare 
De timp Informaţionale Umane Indicatori de 

verificare 

1. Cunoaşterea calendarului 

acţiunilor  cultural artistice, 

ştiinţifice şi sportive  pentru 

Octombrie 

2019 

Gamă de 

materile utile 

pentru 

desfăşurarea 

activităţilor: 

birotică, 

papetărie; 

 Documente legale 

existente, cele cu 

carecter de noutate şi 

utile, Metodologii, 

OM, adrese 

 
 

Documente de 

prognoză: proceduri, 

SCMI, regulamente, 

planificări, planuri de 

măsuri, teste etc 

Agenda 
activitaţilor 

 fiecare an şcolar: programul de    

 educaţie pentru cetăţenie    

 democratică, programul de    

 educaţie globală, programul    

 naţional de educaţie cultural    

 artistică, ştiinţifică, programul    

 naţional de educaţie de mediu în    

 învăţământul preuniversitar,    

 programe de educaţie pentru    

 diversitate , de acţiune civică în    

 comunitatea locală    



  

2 Elaborarea şi realizarea unor Permanent  Coordonator de 

proiecte și 

programe  

Responsabilii 

comisiilor  

Director 

 Procese verbale 

 programe privind disciplina    

 şcolară prin activităţii concrete  OMEC nr. 

5699/2005, a Ordinului 

MECT nr. 1409/2007 

    

Asigurarea unei 

colaborări cu Politia locală 

 

 de combatere şi de prevenire a    

 delincvenţei juvenile, a    

 abaterilor comportamentale    

 timpurii şi prevenirea violenţei şi 

absenteismului 

Fonduri 

provenite din 

donaţii diverse 

  

3 Diseminarea experienţelor de 

succes ale şcolii 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director 

Resp. 

comisia 

promo- 

vare a 

imaginii 

școlii 

Prezentări 

Procese verbale 

4 Derularea parteneriatelor 

educaţionale, a schimburilor 

interculturale, de acţiune civică, 

de voluntariat etc. 

Pe parcursul 
anului scoalr 

 Director 

Coordonator 

de proiecte şi 

programe 

şcolare 

 

Platforme 

educaţionale, site-ul 

inspecoratului şcolar, 

edu.ro 

Acorduri de 

parteneriat şi 

colaborare 

5. Derularea unor proiecte 

extracurriculare comunitare 

pentru promovarea performanţei 

Pe parcursul 
anului scolar 

Director 

Coordonator 

de proiecte şi 

programe 

şcolare 

Diplome 
Suport de curs 

Fotografii 

Diseminare 

6. Cuprinderea în CAEJ a 

concursului Tradiţia, la ea 

acasă  

Cuprinderea in CAER a 

concursurilor şi proiectelor 

implementate în şcoală: 

Natura – colţ de rai,  

Conform 

calendarului 

 Cadrele 

didactice 

Director 

Regulament inscriere in 

CAEJ și CAER 
Documentaţia 

specifică 

Procese verbale 



  

 Istoria ca poveste      

       

       

       

7. Implementarea planului de 

acţiune al Consiliului elevilor 

Octombrie 

2018 

 Coordonator 

de proiecte şi 

programe 

şcolare 

Implicarea C.Ş.E. şi  

în procesul de 

luare a deciziilor

 care 

privesc  viaţa 

comunităţii şcolare  

Planul de 

acţiune al 

C.Ş.E. 

8. Monitorizarea  şi evaluarea 

activităţilor organizate de 

unităţile de învăţământ în cadrul 

programului „Şcoala altfel” 

Martie – 

aprilie 2019 

 Invatatori 

Diriginți 

Elaborarea, la  nivelul 

unităţilor  de 

învăţământ,  a 

programului de 

activităţi; adecvarea 

programului la 

interesele elevilor  

Respectarea  

metodologiei specifice 

Grilă de 

monitori

zare 

9. Monitorizarea inserţiei 

absolvenţilor clasei a VIII-a 

Iunie 2019  Director 

Diriginte 

clasa a VIII-a 

 Liste, rapoarte 



  

10. Participarea elevilor la diferite Semestrial Metodologii  

Cadre 

didactice 

Coordonator 

de proiecte şi 

programe 

şcolare 

Director 

Adecvarea 

activităților 

învățământ   

extraşcolare la nevoile 

reale ale  elevilor  

 

 

 

 

 

 

 

Implementarea  

planurilor de 

activități 

stabilite în cadrul 

intâlnirilor  

   

Procese verbale 

Sondaje 

Fotografii 
 forme de activităţi, concursuri,  

 teste etc. prin aplicarea unor  

 probe de evaluare comparativă    (  

 internă sau externă) pentru  

 urmărirea progresului lor,  

 analiza şi interpretarea datelor.  

11. Diversificarea activităţilor 

curriculare şi extracurriculare 

pentru a sprijini efortul de 

atingere a performanţei 

Conform 

graficului 

Cadrele 

didactice de 

specialitate 

Director 

Rapoarte de 

monitorizare 

elaborate de 

resp de comisii 

 Organizarea şi sprijinirea   

 participării competitive a   

 elevilor la olimpiade, concursuri   

 locale şi regionale;   

 Organizarea unor activităţi   

 extracurriculare atractive,   

 diversificate (activităţi   

 aniversare/ comemorative,   

 sesiuni de comunicări ştiinţifice,   

 cercuri etc.)   

 Popularizarea performanţelor   

 şcolare şi premierea elevilor cu   

 rezultate bune la faza judeţeană   

 şi naţională a concursurilor 

extrașcolare 

  

    

    



  

12. Monitorizarea aplicării a unor 

programe coerente de educaţie 

Pe parcursul 

anului şcolar 

 Director 

Coordonator 

de proiecte şi 

programe 

şcolare 

Cadre 

didactice 

 Liste de 

participare 

Diplome 

Procese verbale 
 pentru sănătate, educaţie civică,   

 educaţie cultural artistică şi   

 ştiinţifică, educaţie ecologică,   

 educaţie prin sport, voluntariat si 

strategie comunitara,  educaţie 

  

 rutieră   

13. Atragerea de surse extrabugetare 

de finanţare pentru derularea în 

condiţii optime a activităţilor 

extraşcolare 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director 

Coordonator 

de proiecte şi 

programe 

şcolare 

Cadre 

didactice 

Acte normative Contracte de 

sponsorizare 



  

 

ACŢIUNEA 3 - “ÎMPREUNĂ PENTRU UN MANAGEMENT IMPLICAT” 

 

 

 
 
 

Obiectiv Indicatori de performanţă 

III.1. Optimizarea practicii manageriale la nivelul  unității de 

învățământ prin asigurarea conexiunilor la nivelul funcțiilor 

manageriale 

III.1.1. Realizarea documentelor manageriale pe baza unei 

diagnoze reale în proporţie de 95 % 

 

 

Nr. 

crt. 

ACŢIUNI PENTRU 

ATINGEREA 

OBIECTIVELOR 

Resurse Mijloace 

de   

verificare 
De timp Informaţionale Umane Indicatori de 

realizare 

1. Elaborarea şi aprobarea 

Planului managerial al 

şcolii, dar şi a planurilor 

manageriale ale comisiilor 

Anul şcolar 
2018-2019 

Conform 

capitalului financiar 

pentru cheltuielile 

curente pe termen 

mediu şi scurt 

Director, 

Profesori 

responsabili de 

Ansamblul 

documentelor 

legale existente, 

cele cu carecter de 

noutate şi utile, 

Metodologii, OM, 

adrese oficiale 

 

 

 

Documente de 

prognoză: 

proceduri, 

regulamente, 

planificări, planuri 

Procesele verbale ale CA 

Interviuri cu membrii CA 

 

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

Elaborarea de proceduri 

Proceduri revizuite 

   comisii 

 Refacerea organigramei 

şcolii în funcţie de noile 

prevederi în vigoare 

 Consiliul 

pentru 

   curiculum 

 Revizuirea şi elaborarea   

 procedurilor pe baza cărora   

 se desfăţoara activitatea în   

 şcoala   



  

2. -Diseminarea prevederilor 

Regulamentului  de 

organizare şi funcţionare şi 

a Regulamentului intern al 

şcolii în rândul cadrelor 

didactice,  elevilor  şi 

părinţilor 

-Promovarea prevederilor 

din Statutul elevilor 

Pe parcursul 

anului şcolar 

 Director Plan de măsuri, teste 
etc 

Procese verbale întocmite 
de comisia de lucru ROF, 

RI 

  ROFUIP 
OMEN 5079/2016 

Responsabili 

de comisii 

  

3. Dezvoltarea unui 

management trasparent 

Conform 

graficului 

 Cadrele 

didactice din 

grupul de lucru 

Învăţători şi 

diriginţi 

Platforme 
educaţionale, site-ul 

inspecoratului 

şcolar, edu.ro etc 

 

Procese verbale 

 bazat pe comunicare şi   

 implicare la toate nivelurile   

 :conducere, comisii   

 metodice   

 
Implicarea personalului 

  

 şcolii, a elevilor şi parinţilor   

 în procesul decizional   



  

Obiectiv Indicatori de performanţă 

III.2. Creșterea competențelor specifice managementului clasei, prin 

includerea cadrelor didactice în programe de perfecţionare prin 

grade didactice sau în diverse programe de formare 

III.2.1. Participarea şi implicarea cadrelor didactice în 

procesul decizional la nivelul colectivelor clasei, în 

proporţie de 95% 

III.2.2.Participarea cadrelor didactice la cursuri de 

formare privind managementul clasei ( 15% până la 

sfârșitul anului școlar) 
 

 

 

 

Nr. crt. ACŢIUNI PENTRU 

ATINGEREA 

OBIECTIVELOR 

Resurse Mijloace de   

verificare de timp financiare 
materiale 

umane informaţionale 



  

1. 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Delegarea de responsabilităţi 

tuturor cadrelor didactice la 

nivelul echipei manageriale 

 

 

 
Stabilirea responsabililor şi 

responsabilităţilor la nivelul 

echipelor de lucru în vederea 

valorificării potenţialului 

fiecărui cadru didactic 

 

 

 

Realizarea unei analize de 

nevoi pertinenete privind 

formarea cadrelor didactice 

 
 

Septembrie- 

octombrie 

2018 

Materiale 

legislative 

pentru 

realizarea 

portofolilui 

comisiilor. 

Director 
 

Membrii 

Comisiei 

pentru 

curriculum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsa- 

bil comisie 

perfectio-

nare 

Ansamblul documentelor 

legale existente, cele cu 

carecter de noutate şi 

utile, Metodologii, OM, 

adrese oficiale 

 

 

 

 

Documente de prognoză: 

proceduri,regulamente, 

planificări, planuri de 

măsuri; 

 

 

 

Chestionare 

Procese 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafice de 

monitorizare 

 

Analiza de 

nevoi 



  

 

 

 

Obiectiv Indicatori de performanţă 

III.3. Consiliere, control, monitorizare, evaluare, bazate pe 

reguli şi pe proceduri; 

III.3.1.Creşterea capacităţii instituţionale prin implementarea 

şi monitorizarea procedurilor specifice până la 85% la 

sfârşitul anului şcolar 2018-2019 

 
Nr. 

crt. 

ACŢIUNI PENTRU 

ATINGEREA 

OBIECTIVELOR 

Resurse Mijloace 

de   

verificare 
De timp Informaţionale Umane Indicatori de 

realizare 

1. Organizarea evaluărilor 

interne şi analiza lor realistă 

prin instrumente specifice, 

prin strategii şi proceduri 

privind: calitatea rezultatelor 

şcolare , a resurselor umane, 

atingerea ţintelor strategice, 

gestionarea corectă a 

resurselor 

Pe parcursul 

anului şcolar 

Documente 

legislative în 

vigoare 

Director 
 

Prof. de 

specialitate 

Membrii 

Comisiei 

pentru 

curriculum 

Documente de 

prognoză: 

proceduri,regulamente, 

planificări, planuri de 

măsuri, teste 

Grafice de 
monitorizare şi 

control 

Note constatative 

Procese verbale 

2.  

Verificarea periodică a 

implementării P.D.I.şi a 

planurilor manageriale şi 

operaţionale 

 
 

Semestrial 

  

Comisia de 

control 

managerial 

intern 

 

P.D.I. 

Documente de 

prognoză 

 

Inspecţia şcolară şi 

de analiză 

Rapoarte privind 

starea învăţământului 



  

 

 

3. 
 

Testarea satisfacţiei cadrelor 

didactice faţă de politica 

managerială a şcolii 

Semestrial Standarde de 

calitate 

 

Conducerea 

şcolii 

 

Chestionare 
Rezultatele 

chestionării 

Note constatative 

 

 
Obiectiv Indicatori de performanţă 

III.4. Asigurarea unui management de tip democratic la nivelul 

unităţii de învăţământ prin implicarea comunităţii şi a 

celorlalţi beneficiari ai actului educativ în procesul de luare a 

deciziilor 

III.4.1. Consultarea comunităţii în procesul de luare a deciziilor 

în cel puţin 90 % din numărul acestora până la sfârşitul anului 

şcolar 2018-2019 

III.4.2. Creşterea eficacităţii educaţionale în cel puţin 80 % din 

numărul claselor până la sfârşitul anului şcolar 2018-2019 

 

Nr. 

crt. 

ACŢIUNI PENTRU 

ATINGEREA 

OBIECTIVELOR 

Resurse Mijloace 

de   

verificare 
De timp Informaţionale Uman

e 

Indicatori de 

realizare 

1. Monitorizarea implicării 

reprezentanţilor comunităţii 

locale în soluţionarea 

problemelor curente ale 

şcolii, dezbătute în cadrul 

CA (oferta şcolii; planul de 

şcolarizare; proiectul de 

încadrare; proiectul de 

buget) 

Pe parcursul 

anului scolar  

Metodologii, 

OM, adrese 

oficiale 

 

Director, 

Reprezentanţiai 

Consiliului Local în 

CA 

Ansamblul 

documentelor 

legale 

existente 
 

 

Acorduri de 

colaborare, 

Platforme, 

materile suport 

ale întâlnirilor 

Procesele verbale ale 

CA 

Interviuri cu membrii 

CA 

2. Participarea la parteneriate 

educaţionale (şcoală/ agenţi 

economici/comunitate/ONG) 

pentru asigurarea dezvoltării 

competenţelor reale ale 

elevilor. 

Pe parcursul 

anului şcolar 

 

Director 

Toate

 cadrel

e didactice 

Acordurile de 

parteneriat încheiate 

3. Implicarea părinţilor în viaţa Octombrie Responsabil Imagini, platforme- 



  

 

 şcolii prin intermediul unui 

parteneriat activ: „Şcoală- 

familie, un beneficiu real 
pentru copil” 

2018-iunie 

2019 

Ordin constituire 

CA, adrese 

activităţi educative Respectarea 

graficului 

ședintelor 

ordinare ale CA 

program, afişe 



  

ACŢIUNEA 4 - “PAŞI SPRE O ŞCOALĂ EUROPEANĂ” 
 

Obiective Indicatori de Performanţă 

IV.1. Îmbunătăţirea colaborării şcolii cu instituţiile locale, 

judeţene, naţionale, europene 

IV.1.1. Realizarea a cel puţin 5 parteneriate active ( la fiecare nivel) între 

şcoală şi autorităţile locale, judeţene, naţionale și a unui parteneriat 

european până la sfârşitul anului şcolar 2018-2019 

 

 

Nr 

crt. 

Opţiuni strategice / Acţiuni Resurse Mijloace 

de   

verificare De timp Informaţionale Umane Indicatori de 

realizare 

1. Indentificarea între temele de 

dezbatere a întâlnirilor între 

reprezentanţii şcolii (director, 

membrii Consiliului de 

Administraţie) a nevoilor / 

problemelor şcolii 

Semestrial  

Materiale de 

informare 

privind 

implementarea 

de proiecte, 

granturi obţinute 

în urma 

aprobării 

proiectelor 

depuse, 

echipamente IT, 

birotică şi 

consumabile 

Metodologii, 

OM, adrese 

oficiale 

 
 

Director 

Responsabil 

Comisia 

proiecte şi 

programe 

europene 

Ansamblul 

documentelor 

legale existente, 

cele cu carecter 

de noutate şi 

utile; 

 
 

 

Proceduri, 

regulamente, 

planuri de 

măsuri  

 

 

 

 

 

 

Platforme 

Liste de probleme 

identificate 

Acord de parteneriat 

2. Planificarea activităţilor la nivelul 

comisiilor de proiecte şi programe 

educative şi de programe europene 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director 

Coordonator 

de proiecte şi 
Programe 
 

Acorduri de parteneriat 

3. Organizarea unor  ateliere 

de informare-formare privind 

elaborarea de proiecte de  

mobilitate  prin  Acțiunea  cheie  1 

(KA1)   din cadrul programului 

Erasmus+    

    

Conform 

termenelor 

stabilite de  

ANPCDEFP 

Responsabil 

programe si 

proiecte 

europene 

Procese verbale 



  

4. Constituirea unor colective de lucru 

formate din echipa managerială, 

responsabili de catedre  şi  CEAC,  

responsabili  cu formarea continuă şi 

responsabili cu proiectele 

educaţionale  în  scopul elaborării, 

din perspectivă instituţională, a unor 

proiecte de mobilitate  în  scop  de  

dezvoltare profesională a cadrelor 

didactice,prin  Acţiunea  cheie  1  

(KA1)  din cadrul Programului 

Erasmus+ 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director 

Responsabil 

programe si 

proiecte 

europene 

 

 

educaţionale. Raport de evaluare 



  

 

 

 
Obiectiv Indicatori de Performanţă 

IV.2.Consolidarea capacităţilor instituţionale la nivel local, judeţean, 

naţional, european pentru promovarea de politici şi programe de 

dezvoltare 

IV.2.1. Cunoaşterea de către toţi angajaţii şcolii a cadrului 

legislativ naţional şi european privind asigurarea calităţii până la 

95% la sfârşitul anului şcolar 2017-2018 

IV.I1.2. Realizarea unui parteneriat strategic KA2 până la 

sfârşitul anului şcolar 2018-2019 

 

Nr. crt. ACŢIUNI PENTRU 

ATINGEREA 

OBIECTIVELOR 

Resurse Mijloace 

de   

verificare 
De timp Informațional

e 

Umane Indicatori de 

realizare 

1. Organizarea unor consilii 

profesorale tematice privind 

legislaţia în vigoare ( 

metodologii, regulamente 

adiacente, proceduri etc) 

În funcţie 

de data 

intrării lor 

în vigoare 

Metodologii de 

aplicare 
 

Platforme 

educaţionale, 

site- 

Director, 

Consiliul 

profesoral 

Proceduri 

 

Procese verbale 

Procese verbale 



  

 

2. Elaborarea unor proceduri de 

comunicare 

intrainstituţională, 

interinstituţională 

 

Septembrie 

2018 

 

 

ul inspecoratului 

şcolar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţiile scrise 

pe flipchard / 

tablă în cancelarie, 

afişajul permanent 

actualizat din 

cancelarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul de 

administraţie şi 

Consiliul 

profesoral 

 

 

 

 

 

 

 
Acorduri de 

colaborare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceduri Regulamente 

Planurile manageriale 

Deciziile interne 

3. Încheierea unor acorduri de 

parteneriat cu instituţiile 

abilitate în vederea asigurării 

calităţii activităţii în şcoală 

Septembrie 

2018 

Director 

Secretariat 

Procedurile de comunicare 

elaborate 

4. Permanenta informare a 

cadrelor diactice şi a elevilor 

în legătură cu posibilitatea 

participării şi implementării 

unor proiecte de parteneriat 

strategic sau de mobilitate a 

cadrelor didactice şi a elevilor 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director 

Responsabil 

CEAC 

Informări 

5. Implementarea unor programe 

europene în vederea 

dezvoltării dimensiunii 

europene a educaţiei în şcoală 

 

În funcţie 

de 

termenele 

limită din 

Apelul la 

propuneri 

Director 

Responsabil 

proiecte 

educaţionale şi 

programe 

europene 
Grupul de lucru 

Rapoarte şi documente 

întocmite conform 

calendarului 

6. Participarea cadrelor didactice 

la sesiuni de informare – 

formare, la cursuri de formare 

acreditate prin programele 

europene organizate de MEN, 

ISJ, CCD. 

Pe parcursul 

anului 

şcolar 

Director 

Responsabil cu 

formarea 

continuă 

Confirmarea prezenţei 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


