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PLAN OPERAȚIONAL 

2018 – 2019 

 

1. Program de reconsiderare a managementului la nivelul școlii, al colectivelor de catedră și al clasei 
ŢINTA 1 

1. Perfecționarea şi eficentizarea activității manageriale pentru crearea de pârghii adecvate pentru dezvoltarea cognitivă, 

emoțională, socială a elevilor în contextul unei societăți a tehnologiei informației; 

Activități: 

 Îndeplinirea atribuțiilor manageriale la nivelul clasei și al școlii; 

 Monitorizarea corectitudinii întocmirii și eliberării actelor de studii și a documentelor școlare; 

 Desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație și Consiliului Profesoral; 

 Completarea Raportului anual de evaluare internă de către CEAC; 

 Întărirea rolului elevilor, implicarea lor în viața școlii; 

ACTIVITATEA 1: Îndeplinirea atribuțiilor managerial la nivelul clasei și al școlii; 

Obiectiv Rezultate așteptate 

 
Termen Responsabilități Indicatori de performanță 

Constituirea comisiilor și repartizarea atribuțiilor și 

sarcinilor pentru membrii colectivelor de lucru în 

vederea valorificării potențialului individual prin 

consultare și implicare. 

Activitatea comisiilor se 

îmbogățește. 

Septembrie  Director  Fișele postului 

Aplicarea de către personalul școlii a documentelor 

de politică educațională elaborate intern și extern, a 

regulamentelor în vigoare, a ordinelor, notelor și 

precizărilor ISJ, respectiv MECS. 

Personalul școlii aplică 

documentele de politică 

educațională în vigoare. 

Permanent  Director  Personalul școlii 

demonstrează în activitatea 

desfășurată cunoașterea 

documentelor și se 

conformează acestora. 

Reorganizarea comitetelor de părinți pe clasă și pe 

școală. 

Eficientizarea activității 

comitetelor de părinți. 

Octombrie  Responsabil 

comisia diriginți 

Existența la mapa 

diriginților/învățătorilor și 
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Director adj. afișarea în fiecare clasă a 

componenței comitetelor de 

părinți. 

Prelucrarea legislației și regulamentelor școlare în 

vigoare, a metodologiilor de evaluare,de admitere în 

învățământul liceal și profesional, elevilor și 

părinților. 

Cunoașterea de către elevi și 

părinți a legislației. 

La începutul 

anului 

școlar și 

când apar 

noutăți 

Mai-iunie 

2019 

Învățătorii 

claselor a II-a și 

 a IV-a 

Diriginții claselor 

a VI-a și a VIII-a 

Cel puțin 90% dintre elevi și 

părinții acestora cunosc 

metodologiile de evaluare 

națională, dar și de admitere 

în învățământul liceal și 

profesional. 

Completarea bazelor de date necesare unei bune 

desfășurări a procesului educațional (elevi cu părinți 

plecați în străinătate, elevi cu CES) 

 

Se pune la dispoziția cadrelor 

didactice baza de date cu 

elevii școlii. 

Octombrie  

2018 

Director  

Secretara  

 

 

 

Existența bezei de date 

Monitorizarea calității activității comisiilor și 

colectivelor de lucru. 

Îmbunătățirea activității 

comisiilor de lucru din școală 

Semestrial  Director adj. 

Responsabili 

comisii metodice 

Responsabilii comisiilor 

metodice întocmesc 

rapoarte de monitorizare. 

Existența rapoartelor. 

Proc. verbale ședințe 

CP/CA. 

Încurajarea și susținerea administrativă a 

inițiativelor ce au ca scop creșterea calității educației 

și promovarea școlii în comunitate sau la nivel 

județean. 

 

Promovarea școlii în 

comunitate prin inițiativele 

de la nivelul ei. 

Când este 

cazul 

Echipa 

managerială. 

Aprecieri ale activității 

școlii materializate prin 

diplome, parteneriate.  

Evaluarea diriginților prin asistențe la ore, realizarea 

de ore demonstrative de dirigenție.  

Cadrele didactice realizează 

proiectarea demersului 

didactic în conformitate cu 

cerințele programei. 

 

Semestrial  Director adj. 

Responsabili 

comisii metodice. 

Lecții demonstrative. 

Toți diriginții asistați la oră. 
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ACTIVITATEA 2 : Monitorizarea corectitudinii întocmirii și eliberării actelor de studii și a documentelor școlare; 

Obiectiv Rezultate așteptate 

 
Termen Responsabilități Indicatori de performanță 

Verificarea corectitudinii completării cataloagelor, 

registrelor matricole și a altor documente școlare în 

conformitate cu Regulamentul privind actele de 

studii și documentele școlare în învățământul 

preuniversitar – OM nr. 3844/24.05.2016.  

 

Toate cataloagele, registrele 

matricole și alte documente 

școlare au fost verificate. 

31.08.2019 Director 

Director adjunct 

0% greșeli față de anul 

anterior. 

 

ACTIVITATEA 3 : Desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație și Consiliului Profesoral; 

Obiectiv Rezultate așteptate 

 
Termen Responsabilități Indicatori de performanță 

Respectarea legislației pentru efectuarea ședințelor 

de lucru. 

Toate ședințele se desfășoară 

respectând legislația și 

normativele în vigoare. 

Lunar sau 

extraordinar 

Director  Procese verbale CP și CA 

Stabilirea unei tematici lunare pentru ședințele de 

lucru. 

Lunar Director Procese verbale CP și CA 

Informarea persoanelor implicate în realizarea 

materialelor supuse dezbaterii. 

Lunar Director Materiale dezbătute 

Convocarea în timp util, cu facilitarea accesului la 

documentele supuse dezbaterii. 

Lunar Secretara  Ne se înregistrează absențe 

nemotivate. 

 

 ACTIVITATEA 4: Completarea Raportului annual de evaluare internă de către CEAC; 

Obiectiv Rezultate așteptate 

 
Termen Responsabilități Indicatori de performanță 

Finalizarea Raportului de evaluare internă pentru 

anul 2017-2018. 

Raportul de evaluare internă 

este finalizat la timp. 

Octombrie 

2018 

Coordonator 

CEAC 

Raportul finalizat. 
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Propunerea și discutarea Planului de îmbunătățire a 

calității pentru anul 2018-2019. 

Planul de îmbunătățire a 

calității pentru anul școlar 

2018-2019 este prezentat și 

aprobat în CA. 

Noiembrie 

2018 

Coordonator 

CEAC 

Planul de îmbunătățire. 

Monitorizarea activității CEAC Colectarea datelor necesare 

completării RAEI. 

Semestrial  Director Fișele de monitorizare. 

Prezentarea stadiului de completare a RAEI pentru 

anul 2018-2019. 

Completare RAEI August 

2019 

Coordonator 

CEAC 

Toate cadrele didactice au 

depus documentele 

solicitate de către 

coordonatorul CEAC. 

 

ACTIVITATEA V: Întărirea rolului elevilor, implicarea lor în viața școlii; 

Obiectiv Rezultate așteptate 

 
Termen Responsabilități Indicatori de performanță 

Organizarea Echipei de susținere a elevilor: alegeri 

democratice pentru președinte, vicepreședinte și 

stabilirea graficului de activități, coordonați de 

Consilierul Educativ. 

Implicarea activă a acestei 

echipe în viața școlii, pe tot 

parcursul anului școlar. 

Permanent  Director 

Consilier educativ 

Respectarea graficului de 

activități. 

Implementarea de proiecte la nivelui Echipei de 

susținere a elevilor în vederea interiorizării 

sentimentului de apartenență la școală și a 

dezvoltării culturii organizaționale la elevi. 

Îmbunătățirea relațiilor  

elevi-elevi, elevi-profesori, 

în cadrul școlii. 

Permanent  Consilier educativ Arhiva foto 

Proiectele implementate. 

Creșterea vizibilității Echipei de susținere a elevilor 

în cadrul școlii, prin promovarea activităților 

acestuia în Revista școlii, la panourile special 

amenajate. 

Fluidizarea comunicării 

elevi-profesori. 

Permanent  Consilier educativ 

 

Arhiva foto 

Articole publicate 

Riscuri: 

 Lipsa unor planuri realiste de dezvoltare a resurselor umane pe termen lung și mediu; 

 Instabilitatea legislativă; 
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 Supraincarcarea timpului cu lucrari solicitate de autoritati cu termene de transmitere scurte. 

 Accentuarea activităților legislative în detrimentul celor manageriale. 

 Amânarea descentralizarii ceea ce conduce la imposibilitatea gestionării resurselor umane, achizitii de material si financiare 

 

2. Program program de ofertă curriculară 
ȚINTA 2: 

 Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate, care să favorizeze 

performanța și incluziunea 

Activități: 

 Asigurarea resurselor pentru începerea în bune condiții a anului școlar 2018-2019; 

 Analiza și diagnoza activității educaționale pentru anul 2017-2018; 

 Proiectarea și organizarea activității pentru anul școlar 2018-2019; 

 Organizarea resurselor umane; 

 Menținerea în spațiul școlar a unui climat de siguranță fizică și psihică pentru elevi, personalul didactic și nedidactic; 

 Monitorizarea mișcării elevilor și frecvenței pe parcursul anului școlar. 

ACTIVITATEA I: Asigurarea resurselor pentru începerea în bune condiții a anului școlar 2018-2019; 

Obiectiv Rezultate așteptate 

 

Termen  Responsabilități Indicatori de performanță 

Asigurarea elevilor cu manuale ,cu documentele 

curriculare oficiale ale manualelor. 

Elevii primesc manuale la 

toate disciplinele. 

Septembrie 

2018 

Director 

 

Elevii au manual la toate 

disciplinele. 

Realizarea orarului școlii. Elevii primesc orarul în 

prima zi de școală. 

10 

septembrie 

2018 

Director 

Responsabil com. 

pentru elaborarea 

orarului pe 

școală.  

Orarul este finalizat până la 

data de 21 septembrie 2018. 

Definitivarea încadrării personalului didactic, 

constituirea catedrelorși a posturilor, acoperirea 

Toate posturile și orele 

vacante sunt ocupate de 

Septembrie 

2018 

Director Încadrarea cu personal cu 

pegătire de specialitate 
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orelor vacante. personal calificat. 100% . 

Finalizarea lucrărilor de reparații la instalațiile 

sanitare, electrice și termice, igienizarea clădirilor, 

deratizarea și dezinsecția clădirilor în vederea 

începerii noului an școlar. 

La 31.08 2019 școala este 

pregătită pentru începerea 

anului școlar. 

31.08.2019 Director Baza materială funcțională. 

Amenajarea corespunzătoare a sălilor de clasă, a 

bazei sportive și predarea inventarului clasei de către 

fiecare învățător/diriginte. 

Începerea școlii în bune 

condiții. 

Septembrie 

2018 

Director  

Admin. 

patrimoniu 

Ambientul creat favorabil 

pentru începerea noului an 

școlar.  

Exercitarea controlului documentelor specific prin: 

constatarea evidenței documentelor la fiecare 

comisie, păstrarea, arhivarea și inventarierea 

documentelor din anul școlar trecut și anul școlar 

current. 

S-a realizat verificarea 

documentelor și s-a realizat 

inventarierea celor din anul 

școlar trecut. 

Octombrie 

2018 

Februarie 

2019 

Director 

Secretar 

Existența documentelor. 

Obținerea de mijloace financiare, sponsorizări, 

donații, colectarea de material refolosibile etc. Cu 

respectarea legislației. 

Îmbunătățirea bazei 

materiale a școlii și a 

ambientului claselor. 

Permanent  Toate cadrele 

didactice 

Contracte de sponsorizare, 

procese verbale, facturi. 

 

ACTIVITATEA II: Analiza și diagnoza activității educaționale pentru anul 2017-2018; 

Obiectiv Rezultate așteptate 

 
Termen Responsabilități Indicatori de performanță 

Realizarea analizei și a diagnozei activității 

desfășurate în cadrul comisiilor metodice, activității 

educative, în cadrul altor compartimente din cadrul 

școlii; 

Analiza și diagnoza 

activităților din școală se 

realizează la termenele 

stabilite; 

  

Octombrie 

2018 

Director  

Responsabili 

comisii metodice. 

Rapoartele de analiză scot 

în evidență progresul făcut 

și punctele slabe. 

Realizarea Raportului de Analiză pentru Școala 

Gimnazială Bod pentru anul școlar 2017-2018, 

prezentarea acestuia în ședința Consiliului 

Profesoral și stabilirea orientărilor prioritare ale 

Raportul privind starea 

învățământului stabilește, 

împreună cu planul 

managerial și planul 

Octombrie 

2018 

Director  Raportul de analiză 
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procesului instructiv-educativ în anul școlar 2017-

2018. 

operațional orientarea 

procesului instructiv-

educativ în anul școlar 2017-

2018. 

 

ACTIVITATEA III: Proiectarea și organizarea activității pentru anul școlar 2018-2019; 

Obiectiv Rezultate așteptate 

 
Termen Responsabilități Indicatori de 

performanță 

Constituirea comisiilor și repartizarea atribuțiilor și 

sarcinilor pentru membrii comisiilor de lucru;  

Cadrele didactice își cunosc 

sarcinile și atribuțiile în 

comisiile din care fac parte;  

Septembrie 

2018 

Director Fișele postului  

Realizarea în termen a planificării și predarea la 

timp a planificărilor după ce au fost vizate de 

responsabilii de comisii. 

Cadrele didactice au predat 

planificările în termenul 

stabilit. 

01 Octombrie  

2018 

Director 

Responsabili 

comisii metodice 

Existența planificărilor 

vizate 

Elaborarea și aprobarea documentelor de planificare 

și organizare a activității la nivelul CA, CP, comisii 

metodice, CEAC etc. 

Documentele au fost 

elaborate și aprobate în 

termenul stabilit. 

08 Octombrie 

2018 

Director 

Responsabili 

comisii metodice 

Existența documentelor. 

Proiectarea și aplicarea testărilor inițiale în 

conformitate cu documentele MEC, aplicarea 

acestora și proiectarea demersurilor în funcție de 

rezultatele obținute. 

Aplicarea testelor inițiale și 

analiza rezultatelor în cadrul 

comisiilor de lucru. 

15 Octombrie 

2018 

Responsabili 

comisii metodice 

Teste inițiale 

Fișe de analiză 

Procese verbale 

Prezentarea CDȘ, apobarea în CP, CA. 

 

Oferta CDȘ oferă elevilor 

posibilitatea satisfacerii 

dorinței de informare și de 

cunoaștere în diferite 

domenii de activitate. 

Decembrie 

2018 

Director  Disciplinele opționale 

au fost aprobate în CA. 

Planificarea și organizarea pregătirii pentru 

Evaluarea Națională 2019. 

Participarea elevilor claselo 

II, IV, VI, VIII la orele de 

pregătire programate. 

Săptămânal Director 

 

Afișarea programului de 

pregătire. 
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Elaborarea și aprobarea Planului Operațional al 

școlii și a altor documente manageriale pentru anul 

școlar 2018-2019. 

Planul operațional realizează 

orientarea procesului 

instructiv-educativ pentru 

anul 2018-2019 ținând cont 

de țintele și de strategia PDI 

2017-2021. 

Septembrie 

2018 

Director 

Director adj. 

Existența documentelor 

manageriale. 

Întocmirea și aprobarea planului de școlarizare 

pentru anul școlar 2019-2020. 

Realzarea planului de 

școlarizare. 

Ianuarie 2019 Director 

Secretară 

Concordanța cu numărul 

de elevi la clasele 

pregătitoare și grădiniță. 

 

 ACTIVITATEA IV: Organizarea resurselor umane; 

Obiectiv Rezultate așteptate 

 
Termen Responsabilități Indicatori de performanță 

Încadrarea personalului didactic conform pregătirii 

și continuității; 

Personalul didactic este 

încadrat conform pregătirii și 

continuității; 

Septembrie 

2018 

Director 

Secretara 

Completarea statelor de 

funcții 

Normarea personalului didactic auxiliar și nedidactic 

conform normativelor și a volumului de muncă. 

Personalul didactic auxiliar 

și nedidactic este normat 

conform normativelor. 

Septembrie 

2018 

Director 

Secretara 

Completarea statelor de 

funcții/fișe de normare. 

Cuprinderea elevilor în colective în conformitate cu 

normativele în vigoare în ceea ce privește numărul 

de elevi în clasă. 

Elevii sunt încadrați în clase 

conform normativelor. 

Septembrie 

2018 

Director 

Secretara 

Înscriere elevilor în registre 

matricole și în cataloage. 

Identificarea elevilor cu CES Testarea elevilor cu 

deficiențe. 

Octombrie 

2018 

Director  

Profesor itinerant 

Dosar și fișe de evidență 

Completarea fișei postului pentru tot personalul și 

asigurarea corectitudinii și transparenței în relațiile 

cu acesta. 

Fișele au fost completate 

corect și la termen. 

Septembrie 

2018 

Director 

Secretara  

Fișele postului. 

 

 ACTIVITATEA V: Menținerea în spațiul școlar a unui climat de siguranță fizică și psihică pentru elevi, personalul didactic 

și nedidactic; 
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Obiectiv Rezultate așteptate 

 
Termen Responsabilități Indicatori de performanță 

Menținerea în bună stare de funcționare a sistemului 

de monitorizare video pentru holurile și curtea 

școlii. 

Creșterea gradului de 

securitate în școală. 

Permanent  Director 

 

Sistemul este funcțional. 

Cunoașterea de către tot personalul școlii a normelor 

de securitate și sănătate a muncii și semnarea fișelor 

specifice. 

Personalul școlii cunoaște 

normele de securitate și 

sănătate în spațiul școlar și 

nu există incidente pe 

parcursul anului școlar. 

Septembrie 

2018 

Director 

Secretar 

Procese verbale/instructaje 

Fișe specifice 

Instruirea elevilor în legătură cu normele de 

securitate și sănătate a muncii în clase, laboratoare, 

sala de sport și semnarea de către aceștia a 

proceselor verbale. 

Elevii cunosc normele de 

securitate și sănătate în 

școală și nu există incidente 

pe parcursul anului școlar. 

Septembrie  

2018 

Director 

Învățători/diriginți 

Procese verbale 

Cunoașterea de către elevi și părinți a prevederilor 

ROI și a pocedurilor de acces în perimetrul școlar. 

Creșterea gradului de 

securitate din școală. 

Permanent  Învățători/diriginți Procese verbale ședințe 

Asigurarea spațiului necesar arhivării și păstrării 

documentelor școlare. 

Păstrarea în siguranță a 

documentelor școlare. 

Permanent  Director 

Secretara  

Documentele sunt păstrate 

în condiții de mare 

siguranță. 

Asigurarea condițiilor necesare privind iluminatul, 

încălzirea, alimentarea cu apă etc. 

Condiții optime pentru 

desfășurarea activității 

școlare. 

Permanent  Director 

Muncitori de 

serviciu. 

Condiții bune de funcționare 

fără incidente.  

Colaborarea cu organele de poliție și poliția 

comunitară în vederea asigurării pazei și siguranței 

elevilor și pentru prevenirea actelor de violență, 

abandonului școlar și combaterea delicvenței 

juvenile. 

Bună asigurare a pazei și a 

siguranței elevilor. 

Permanent  Director 

 

În planificările orelor de 

dirigenție există cel puțin o 

temă cu acest subiect. 

Stabilirea legăturilor cu familia pentru prevenirea și 

combaterea absenteismului, a repetenției, a 

abandonului școlar. 

Scăderea numărului de acte 

de indisciplină și prevenirea 

absenteismului, abandonului 

școlar. 

Periodic  Învățători/diriginți Procese verbale ședințe. 
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 ACTIVITATEA VI: Monitorizarea mișcării elevilor și frecvenței pe parcursul anului școlar. 

Obiectiv Rezultate așteptate 

 
Termen Responsabilități Indicatori de performanță 

Monitorizarea frecvenței elevilor la ore și 

prezentarea lunară către direcțiune a unui raport  din 

partea responsabilului comisiei care se ocupă cu 

monitorizarea absențelor și ritmicitatea notării.   

Existența unei statistici la 

nivel de școală în ceea ce 

privește frecvența. 

Permanent Director 

Secretar 

Comisia pentru 

monitorizarea 

absențelor și 

ritmicitatea 

notării 

 

Raportarea lunară a 

absențelor catre direcțiune 

și secretariat. 

Monitorizarea mișcării elevilor pe parcursul anului 

școlar. 

Situație la zi privind 

mișcarea elevilor. 

Permanent  Director 

Secretar 

Documente completate la zi 

în ceea ce privește mișcarea 

elevilor. 

Completarea corectă a documentelor școlare în ceea 

ce privește frecvența. 

Completarea corectăa 

absențelor și motivarea 

acestora în termenul legal. 

Permanent  Director 

Învățători/diriginți 

0%  greșeli de completare și 

motivare. 

Analiza periodică în Consiliul Profesoral și 

Consiliul de Administrație a școlarizării și frecvenței 

elevilor la ore. 

Scăderea numărului de 

absențe în urma măsurilor 

luate la nivelul școlii. 

Semestrial  Director 

 

Înregistrarea unui număr 

mai mic de absențe. 

Riscuri : 

 Lipsa stabilității în dezvoltatea curriculară la nivel national. 

 Existența unor incompatibilități inter și intradisciplinare, 

 Lipsa resurselor umane calificate în anumite domenii de interes pentru implementarea unor programe optionale cerute de 

elevi ( ex: informatica, limbi străine). 

 Fonduri limitate pentru formarea și reconversia profesională a cadrelor didactice în domeniul curricular. 
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3. Program de informatizare a perfecționării procesului instructiv-educativ 

ȚINTA 3: Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice, dezvoltarea competenţelor privind utilizarea tehnologiilor 

moderne de învățare și comunicare 

Activități: 

 Centrarea procesului instructive-educativ pe elev, prin implicarea activă a acestuia în propria formare; 

 Monitorizarea progresului în procesul instructiv-educativ; 

 Organizarea eficientă a procesului instructiv-educativ; 

 Formarea și perfecționarea cadrelor didactice; 

 Pregătirea evaluărilor naționale la clasela a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a și a admiterii în învățământul liceal. 

ACTIVITATEA I: Centrarea procesului instructiv-educativ pe elev, prin implicarea activă a acestuia în propria formare, pe baza 

tehnologiei digitale; 

Obiectiv Rezultate așteptate Termen Responsabilități Indicatori de performanță 

 

Implemetarea de strategii didactice care să faciliteze 

formarea de competențe 

Proiectarea demersului 

didactic s-a realizat în 

conformitate cu documentele 

de politică educațională. 

Octombrie 

2018 

Februarie 

2019 

Director 

Director adjunct 

Responsabili 

comisii 

metodice. 

Planificările respectă în 

proporție de 90% cerințele 

metodologice impuse de 

curriculumul național, 

programele pe discipline. 

Utilizarea în procesul didactic a informațiilor 

extracurriculare obținute de elevi din alte surse decât 

școala (presa,radio,TV,internet,lecturi, diverse), 

făcând apel și la experiența lor de viață. 

Elevii devin participanți 

active la procesul de instruire 

Permanent 

 

Responsabili 

comisii metodice 

În proiectarea didactică a 

cadrelor didactice se 

regăsesc în proporție de cel 

puțin 50% secvențe de 

valorificare a informațiilor 

obținute de elevi, pe baza 

exp. de viață a acestora. 

Valorificarea tuturor oportunităților de formare și Îmbunătățirea competențelor Permanent Responsabili În proiectele didactice ale 
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dezvoltare a competențelor de lectură la toate 

disciplinele 

de lectură 

Creșterea interesului pentru 

lectură 

 comisii 

metodice, 

informatician 

 

cadrelor didactice, la toate  

Centrarea demersului didactic din cadrul lecțiilor 

către dialogul participativ stimulat de 

observare,analiză,comparare,sinteză și gândire 

critică,instruire diferențiată, utilizare TIC. 

Activizarea predării-învățării Permanent  Responsabili 

comisii metodice 

Creșterea mediei fiecărei 

clase față de semestrul trecut 

cu cel puțin 5%. 

Abordarea evaluării din perspectiva  metodelor 

alternative de evaluare a rezultatelor școlare: 

observare sistematică, analiza produselor activității, 

proiect, portofoliu. 

Prin utilizarea metodelor 

alternative elevii 

demonstrează ceea ce știu 

dar, mai ales, ceea ce pot să 

facă. 

Permanent 

 

Responsabili 

comisii metodice 

În planificări este prevăzută 

evaluarea prin metode 

alternative, iar în cadrul 

asistențelor este demonstrată 

utilizarea acestora. 

Personalizarea predării-învățării în funcție de nivelul 

fiecărei clase și de gradul de receptivitate al acesteia. 

Creșterea interesului elevilor 

pentru ore, măsurat în 

rezultate școlare bune, 

procent de promovabilitate în 

creștere și scăderea ratei 

absenteismului. 

Permanent  Responsabili 

comisii metodice 

Cel puțin 10% dintre elevi și-

au îmbunătățit rezultatele 

școlare față de evaluarea 

anterioară. 

Aplicarea unor strategii de învățare diferențiată 

pentru elevii cu cerințe educaționale speciale și 

pentru cei cu nivel intelectual mai scăzut( dar nu cu 

dosar CES). 

Ameliorarea rezultatelor 

școlare ale elevilor cu 

dificultăți de învățare. 

Cunoașterea nivelului real al 

elevului și adaptarea la 

particularitățile sale. 

Permanent Responsabili 

comisii metodice 

Cel puțin 2% dintre elevii cu 

probleme la învățare au 

înregistrat progres. 

Aplicarea de probe de evaluare scrisă, inițiale și 

finale. 

Apreciere unitară la nivel de 

școală a performanțelor 

școlare. 

Septembrie 

2018 

Iunie 2019 

Director adjunct 

Responsabili 

comisii metodice 

Existența la mapele 

comisiilor meodice a fișelor 

de analiză a probelor de 

evaluare. 

Informarea tuturor elevilor în legătură cu calendarul 

de evaluare. 

Rezultate mai bune la 

evaluări. 

Permanent  Director adjunct 

 

Toți elevii cunosc datele 

probelor de evaluare. 
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Utilizarea rezultatelor evaluărilor ca feed-back în 

proiectarea procesului instructiv-educativ viitor. 

Cunoașterea nivelului real al 

elevului și adaptarea la 

particularitățile sale. 

Permanent Responsabili 

comisii metodice 

Cel puțin 10% dintre elevi și-

au îmbunătățit rezultatele 

școlare față de evaluarea 

anterioară. 

Valorificarea elevilor capabili de performanță în 

vederea participării lor la olimpiade și concursuri, 

selectarea acestora și realizarea programelor de 

pregătire. 

Creșterea interesului elevilor 

pentru activitatea de 

performanță. 

Ianuarie 

2019 

Director adjunct 

Responsabili 

comisii metodice 

Creșterea cu cel puțin 10% a 

numărului elevilor care au 

obținut premii și mențiuni la 

olimpiade și concursuri față 

de anul școlar trecut. 

 

ACTIVITATEA II: Monitorizarea progresului în procesul instructiv-educativ; 

Obiectiv Rezultate așteptate Termen Responsabilități Indicatori de performanță 

 

Monitorizarea calității activității comisiilor și 

colectivelor de lucru și realizarea de rapoarte pentru 

verificarea atingerii obiectivelor. 

Îmbunătățirea calității 

activității comisiilor și 

colectivelor de lucru. 

Permanent 

 

Director 

Responsabili 

comisii 

metodice. 

Fiecare responsabil de 

comisie realizează raportări 

despre activitatea comisiei de 

care răspunde și le prezintă 

în CP/CA. 

Verificarea aplicării corecte a formelor de evaluare. Optimizarea evaluării 

elevilor. 

Periodic  Responsabili 

comisii 

metodice. 

Rapoartele evidențiază 

aplicarea corectă a formelor 

de evaluare. 

Organizarea de interasistențe, în vederea schimbului 

de experiență între membri comisiei. 

Îmbunătățirea prestației 

didactice a membrilor 

comisiei. 

Periodic Responsabili 

comisii 

metodice. 

Se realizează la fiecare 

disciplină cel puțin o 

interasistență. 

Informarea periodic a părinților despre situația 

școlară și disciplinară a elevilor. 

Părinții iau la cunoștință 

situația școlară a elevilor, în 

cadru organizat sau nu          

( ședințe, consultații, întâlniri 

Lunar  Învățători 

Diriginți  

Creșterea numărului de 

părinți care iau legătura cu 

școala față de anul școlar 

anterior. 
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la solicitarea școlii sau a 

părinților). 

Realizarea graficului de asistențe, participarea la ore 

împreună cu responsabilii de comisii. 

O bună pregătire metodică și 

în specialitate a personalului 

didactic de predare în școală. 

Decembrie 

2018 

Mai 2019 

Director 

Director adjunct 

 

Au fost văzute cel puțin o 

dată pe semestru fiecare 

cadru didactic. 

Informarea  CP și CA prin rapoarte de analiză 

despre progresul școlar al elevilor și performanțele 

acestora la olimpiade și concursurile școlare sau alte 

activități educative în care sunt implicați elevii 

școlii. 

Toți cei implicați în 

procesule ducațional cunosc 

rezultatele elevilor școlii. 

Cel puțin o 

dată pe 

semestru 

Responsabili 

comisii 

metodice. 

Fiecare responsabil de 

comisie realizează rapoarte 

despre activitatea comisiei de 

care raspunde și le prezintă 

în CP/CA. 

 

 ACTIVITATEA III: Organizarea eficientă a procesului instructiv-educativ; 

Obiectiv 

 

Rezultate așteptate Termen Responsabilități Indicatori de performanță 

Pregătirea metodică pentru lecții reflectată în 

proiectarea didactică pe unități de învățare sau schițe 

de proiect de lecție pentru toate cadrele didactice, 

indiferent de  grad didactic sau vechime. 

Cadrele didactice realizează 

proiectarea demersului 

didactic în conformitate cu 

cerințele curriculumului. 

Permanent  Responsabili 

comisii 

metodice. 

Cel puțin 80% din cadrele 

didactice proiectează correct 

demersurile didactice. 

Elaborarea corectă a probelor de evaluare, pe an de 

studiu și obiect de învățământ. 

Evaluarea se realizează pe 

bază de probe de evaluare ce 

respect standardele de 

evaluare. 

Permanent Responsabili 

comisii 

metodice. 

Documentele din portofoliile 

cadrelor didactice. 

Conceperea proiectului Să știi mai multe, sa fii mai 

bun și implementarea lui în bune condiții. 

Activitățile din cadrul 

proiectului au fost appreciate 

atât de elevi cât și de părinți. 

Februarie - 

Aprilie  

2019 

Director  

Consilier 

educativ 

Toate activitățile propuse au 

fost realizate.  

Dezvoltarea unor programe de educație diferențiată 

pentru copiii cu cerințeeducative speciale, precum și 

pentru copiii capabili de performanțe. 

Creșterea gradului de 

satisfacție al elevilor și 

părinților față de metodele 

utilizate în predare-învățare. 

Permanent Responsabili 

comisii 

metodice. 

Existența programelor. 

Progresul elevilor măsurat 

prin rezultatele la învățătură. 
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ACTIVITATEA IV: Formarea și perfecționarea cadrelor didactice; 

Obiectiv Rezultate așteptate Termen Responsabilități Indicatori de performanță 

 

Perfecționarea cadrelor didactice prin examenele de 

grad didactic sau prin participarea la cursuri de 

formare și perfecționare metodică, conform 

specialității; 

Bună pregătire metodică și în 

specialitate a cadrelor 

didactice din școală, 

demonstrată prin lecțiile 

susținute la clasă și prin 

rezultatele elevilor. 

permanent Director adjunct 

Responsabili 

comisii metodice 

Participarea cadrelor 

didactice la diferite cursuri 

de formare; 

Perfecționarea cadrelor didactice prin studiul 

individual, documentare științifică, participare la 

cercuri metodice, sesiuni de comunicare, 

simpozioane, schimburi de experiență. 

Bună pregătire metodică și în 

specialitate a personalului 

didactic, demonstrată prin 

lecțiile susținute la clasă și 

prin rezultatele elevilor 

Permanent  Responsabili 

comisii metodice 

Diplome 

Adeverințe de participare 

Reactualizarea situației perfecționării cadrelor 

didactice din școală 

Existența unei situații la zi a 

perfecționării cadrelor 

didactice 

Semestrial  Responsabili 

comisi metodice 

Completarea unei machete 

de către toate cadrele 

didactice și depunerea 

documentelor  la dosar. 

 

ACTIVITATEA V: Pregătirea evaluărilor naționale la clasela a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a și a admiterii în învățământul liceal. 

Obiectiv Rezultate așteptate Termen Responsabilități Indicatori de performanță 

 

Prelucrarea metodologiei de desfășurare a 

evaluărilor naționale, prezentarea calendarului 

evaluărilor și admiterii 2019, a metodologiei de 

înscriere în învățământul liceal și profesional, a 

rețelei de unități școlare din județ, în ședințele cu 

părinții, elevilor și părinților acestora. 

Toți elevii se vor înscrie și 

vor fi admiși în învățământul 

liceal sau profesional. 

Ianuarie-

iunie 2019 

Director 

Diriginții claselor 

a VIII-a 

Prof. matematică, 

lb. română,lb. 

engleză, fizică, 

Elevii și părinții cunosc 

modul de desfășurare a 

evaluărilor naționale, 

precum și modul de 

admitere în învățământul 

liceal și profesional. 

mailto:contact@scoalabod.ro


           

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOD 

Str. Brasovului  nr. 343, cod 507015–Bod, ROMANIA –Telefon/fax: +(04)(0268)283219, + (40) (0268)283402 

Email: contact@scoalabod.ro 

16 
 

biologie; 

Învățătorii cl. II, 

IV, VI. 

Derularea programului de pregătire pentru evaluarea 

națională; 

Numărul elevilor cu medii 

peste 5 la materiile de 

examen este în creștere; 

O oră /săpt. 

la fiecare 

disciplină de 

examen, pe 

parcursul 

anului șc. 

2018-2019 

Responsabili 

comisii metodice. 

Creșterea procentului 

notelor  mari cu 25%. 

Riscuri : 

 Lipsa unor planuri realiste de dezvoltare a resurselor umane pe termen mediu și lung; 

 Resurse materiale și financiare sub nivelul necesar; 

 Lipsa resurselor pentru motivarea elevilor și a personalului cu performanțe în activitate. 

 Fonduri limitate pentru formarea și reconversia profesională a cadrelor didactice 

 

4. Program de dezvoltare a bazei materiale 

 

ȚINTA  4: Completarea, diversificarea, îmbunătăţirea resurselor materiale şi financiare pentru alinierea șpațiului 

școlar la standardele actuale 

Activități: 

 Modernizarea infrastructurii şcolii inclusiv prin creşterea gradului de informatizare a procesului de învăţământ (dotarea şcolii 

cu calculatoare, echipamente multimedia, soft-uri educaţionale);  

 Reglementarea parteneriatului dintre şcoală şi administraţia publică locală în domeniul conducerii şi finanţării învăţământului. 

ACTIVITATEA I: Modernizarea infrastructurii şcolii inclusiv prin creşterea gradului de informatizare a procesului de 

învăţământ (dotarea şcolii cu calculatoare, echipamente multimedia, soft-uri educaţionale); 
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Obiectiv Rezultate așteptate 

 
Termen Responsabilități Indicatori de performanță 

Elaborarea unui plan privind asigurarea cu tipizate, 

cataloage, carnete de note, ş.a.m.d. 

Creșterea interesului elevilor 

și a cadrelor didactice pentru 

activitățile de consiliere și 

orientare. 

Septembrie 

2018 

Director adj. 

Responsabil 

comisie diriginți. 

100% acoperire necesar 

pentru desfășurarea optimă 

a activității didactice 

Valorificarea, actualizarea şi exploatarea bazelor de 

date. 

Îmbunătățirea performanțelor 

elevilor 

permanent Informatician 

Secretar 

Contabil 

Baze de date actualizate și 

funcționale. 

Aprovizionarea cu materiale consumabile necesare 

asigurării igienizării zilnice a spaţiilor în care se 

desfăşoară activităţi. 

Menținerea curățeniei în 

perimetrul școlii și păstrarea 

în condiții bune a 

mobilierului din clasă. 

Periodic  Serviciu didactic 

aux și nedidactic 

Programele de activitate 

Arhivele foto. 

Pregătirea sălilor de clasă în vederea desfăşurării 

procesului de învăţământ în bune condiţii (aparat 

informatic, softuri educaționale) 

Aprecierea confortului 

accesului rapid la tehnologia 

momentului redată de 

rezultatele îmbunătățite la 

învățătură și disciplină a 

elevilor. 

Periodic  Învățători/ 

diriginți 

Consilier educativ 

Programele de activitate 

Arhivele foto. 

Produsele activităților. 

Procese verbale de predare-

primire 

Asigurarea funcţionării optime a liniei INTERNET. Schimbarea atitudinii 

elevilor față de învățare, 

motivație crescândă prin 

adaptarea predării-învățării la 

realitatea digitală. 

Permanent 

 

Director 

Cadre didactice 

 

Produsele activităților în 

proporție de 50% 

digitalizate 

 

 

ACTIVITATEA II: Reglementarea parteneriatului dintre şcoală şi administraţia publică locală în domeniul conducerii şi finanţării învăţământului. 

Obiectiv Rezultate așteptate 

 
Termen Responsabilități Indicatori de performanță 
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Pregătirea sălilor de clasă în vederea desfăşurării 

procesului de învăţământ în bune condiţii (săli de 

clasă, laboratoare, sală de sport, curtea școlii, a 

grădiniței, spații de relaxare) 

Optimizarea desfășurării 

activităților educative atât 

prin lucrul în spații 

modernizate, cât și prin 

relaxarea în spațiile nou 

amenajate 

Septembrie 

2018 

Director, personal 

aux și nefidactic 

Programele de activitate 

Arhivele foto. 

Produsele activităților. 

Procese verbale de predare-

primire. 

Urmărirea alocării fondurilor după priorităţi in 

scopul asigurării condiţiilor material necesare. 

O bună colaborare prin 

discuții obiective în vederea 

gestionării raționale a 

fondurilor 

periodic Director 

Contabil 

Priimar 

Execuția bugetară 

Legislația în vigoare 

Asigurarea participării la cursuri de management 

financiar şi alte perfectionări în domeniu pentru 

personalul nedidactic şididactic auxiliar. 

Optmizarea activității 

didactice și manageriale la 

toate nivelurile 

permanent Director 

Cadre didactice 

Creșterea cu 25% a 

perfecționării cadrelor 

didactice. 

Efectuarea analizei privind stadiul lucrărilor de 

reparaţii şi investiţii. 

Modernizarea spațiilor. 

Accesarea de fonduri 

extrabugetare. 

periodic CA 

Consiliul local 

Realizarea în proporție de 

30% a modernizării spațiilor 

existente prin supraveghere 

video în clase, crearea de 

spații de primire – relaxare, 

peisajizarea curților școlii 

Gestionarea resurselor existente Aplicarea unei strategii a 

economizării și conservării 

permanent CA 

Comisia de 

inventariere 

diriginți 

Conservarea resurselor cu 

30% mai efficient prin 

implicarea activă și 

responsabilă a 

participanților. 

RISCURI : 

 Lipsa unor planuri realiste de investiții materiale pe termen mediu și lung; 

 Resurse financiare limitate insuficiente pentru investitii majore pentru dotarea scolii cu tehnologie performantă. 

 

 

5. Program de devvoltare a relației cu comunitatea 
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ȚINTA 5: Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene. 

Activități: 

 Dezvoltarea relației cu comunitatea; 

 Extinderea și eficientizarea parteneriatelor și proiectelor; 

ACTIVITATEA 1: Dezvoltarea relației cu comunitatea;  

Obiectiv Rezultate așteptate 

 
Termen Responsabilități Indicatori de performanță 

Inițierea de programe comunitare, a unor activități 

extrașcolare diversificate în regim de parteneriat cu 

autoritățile locale/parteneri sociali, cu partciparea 

cadrelor didactice și a elevilor. 

 

Realizarea de parteneriate. De câte ori 

este cazul. 

Director 

Director adj. 

Consilier educativ 

Programul activităților 

Arhiva foto. 

Organizarea zilei școlii: 25 mai 2019 Prezentarea școlii în 

comunitate 

Februarie-

martie 2019 

Director 

Director adj. 

Consilier educativ 

Fotografii 

Armonizarea ofertei educaționale cu cerințele 

comunității locale. 

Oferta educațională reflectă 

așteptările beneficiarilor 

direcți, precum și ale 

comunității. 

Martie 2019 Director adj. 

Consilier educativ 

Oferta educațională 

Arhiva foto. 

Organizarea de activități în cadrul comunității, 

prezentarea rezultatelor școlii în vederea păstrării și 

îmbogățirii elementelor valoroase din tradiția școlii 

și promovarea lor în afara acesteia. 

 

Cunoașterea școlii și a 

rezultatelor ei la nivelul 

comunității și în afara ei. 

Permanent  Director 

Director adj. 

Consilier educativ 

Articole, informări 

 

Reactualizarea bazei de date referitoare la persoane 

și servicii de contact pentru sprijinirea activităților 

școlii. 

Posibilitatea consultării bazei 

de date referitoare la 

persoane de contact ale 

școlii. 

Decembrie 

2019 

Secretara  Baza de date. 
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ACTIVITATEA 2: Extinderea și eficientizarea parteneriatelor și proiectelor; 

Obiectiv Rezultate așteptate 

 
Termen Responsabilități Indicatori de performanță 

Continuarea parteneriatelor educaționale inițiate în 

anul școlar trecut și inițierea altora cu instituții sau 

școli din alte localități și din județ. 

Activități comune cu 

instituțiile partenere. 

Permanent  Director adj. 

Consilier educativ 

Contracte de parteneriat 

Activități comune. 

Continuarea proiectului ,,Cubulețele de zahăr”. Cunoașterea școlii la nivel 

local și județean 

Implicarea elevilor în 

activități de creație. 

Mai-iunie 

2019 

Consilier educativ 

 

Numărul 7 al revistei. 

Colaborarea cu organele de poliție, sanitare, poliție 

comunitară, pompieri, cu biserica. 

Acțiuni comune în vederea 

creării unei stări de siguranță 

a elevilor în perimetrul și în 

afara școlii. 

Permanent  Director 

Director adj. 

Consilier educativ 

Contracte de parteneriat. 

Colaborarea cu O.N.G-uri, asociații, fundații, 

instituții de cultură și artă, în proiecte 

guvernamentale sau europene 

Activități de colaborare cu 

O.N.G-uri, asociații, fundații, 

instituții de cultură și artă. 

Când este 

cazul. 

Director 

Director adj. 

Consilier educativ 

Cel puțin 3 colaborări. 

RISCURI: 

 Lipsa resurselor financiare 

 

 

 

 Director, 

prof. dr.  Bălan Mihaela 
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