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PLAN OPERAȚIONAL 2017-2018 

DOMENIUL: CURRICULUM 

Programe de 

dezvoltare 

Obiectiv 

specific 
Activitatea 

Alocarea resurselor 
Indicatori generali 

de performanță 

Termene de 

aplicare/ 

Responsabilități 

Surse de 

verificare/Instrumente 

de evaluare 
Resurse 

umane 

Resurse 

materiale 

Resurse 

financiare 

P.1. Învăţare în 

societatea 

cunoaşterii-învăţare 

bazată pe proiect 

O.1. Realizarea 

a cel puțin unei 

activități de 

învățare bazate 

pe proiect la 

fiecare 

disciplină până 

la finalul anului 

școlar 2017-

2018 

Învățarea bazată pe 

proiect – prilej de a 

învăța să înveți 

Cadrele 

didactice din 

școală 

Cabinet TIC, 

aparatură IT, 

consumabile 

Bugetul 

școlii 

1 proiect derulat 

pentru fiecare clasă 

și pentru cel puțin 5 

discipline 

Oct 2017-iunie 

2018 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Portofoliul profesorilor 

Dosarele comisiilor 

metodice 

P2. Program de 

pregătire 

suplimentară a 

elevilor pentru 

evaluările naționale 

de la clasele II, IV, 

VI, VIII 

O.2. Creșterea 

procentului de 

promovabilitate 

la EN cu 3% 

față de anul 

școlar precedent 

Pas cu pas spre 

rezultate mai bune 

! 

Activități 

remediale și de 

pregătire pentru 

EN. 

Învățătorii și 

profesorii de 

specialitate 

Consumabile, 

Teste, auxiliare. 

Voluntariat Procent de 

promovabilitate 

crescut cu 3% la 

E.N. 

Octombrie 2017 

Iunie 2018 

Săptămânal 

Director 

Planul remedial 

Borderourile de 

prezența 

Testele lunare aplicate 

de CEAC 

P3. ”START” 

Program de 

stimulare a învățării 

la copiii capabili de 

performanță 

superioară 

O.3. Creșterea 

procentului de 

participare la 

olimpiadele 

școlare cu 10% 

față de anul 

școlar precedent 

”Cu ei ne 

mândrim”. 

Activități de 

stimulare și 

creștere a 

performanței. 

Profesorii de la 

disciplinele la 

care se 

organizează 

olimpiade 

școlare 

Consumabile, 

auxiliare 

Bugetul 

școlii 

Procent de 

participare crescut 

cu 10% 

Octombrie 2017 

Iunie 2018 

Lunar 

Profesori 

Panul de activități 

Borderourile de 

participare 

P.4. Programul 

Generația ”nativi 

digital” – asumarea 

unei învățări de 

calitate 

O.4. 

Dezvoltarea 

abilităților de 

utilizare a unor 

”Prietenul meu 

calculatorul.” 

Specialiști IT și 

voluntari 

Cabinet 

informatică; 

echipamente, 

internet, 

consumabile 

Bugetul 

școlii 

Fiecare copil și 

profesor implicat 

într-un proiect 

realizat în diverse 

Septembrie 2017 

Iunie 2018 

Săptămânal 

Profesor IT 

Programa TIC 
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aplicații web și 

mijloace IT. 

contexte, utilizând 

IT 

P.5. Programul ”Am 

ceva de spus!” 

Sprijinirea  

funcționării  și 

dezvoltării continue 

organizațiilor 

elevilor:  

O.5. 

Optimizarea 

funcționării 

Consiliului 

Elevilor din 

unitatea școlară. 

Consiliul Școlar al 

elevilor – să 

funcționăm eficient 

Diriginți 

 

Consumabile, 

videoproiector, 

mijloace IT 

Bugetul 

școlii 

Cel puțin o structură 

funcțională de 

organizare a 

elevilor-Consiliul 

elevilor 

1 set documente ale 

structurilor 

organizate ale 

elevilor 

Octombrie 2017 

Iunie 2018 

Planul de activități 

Chestionare 

DOMENIUL: RESURSE UMANE 

Programe de 

dezvoltare 
Obiectiv specific Activitatea 

Alocarea resurselor Indicatori 

generali de 

performanță 

Termene de 

aplicare/ 

Responsabilități 

Surse de 

verificare/Instrumente 

de evaluare 
Resurse umane 

Resurse 

materiale 

Resurse 

financiare 

P.7. Art start 

Încurajarea 

inovației în sala de 

clasă și în afara ei. 

O.6. Dezvoltarea 

unor abilități 

creative în rândul 

elevilor 

Realizarea 

revistei școlii de 

către elevi și 

cadre didactice 

Cadre didactice 

Elevi 

Birotică, 

echipamente IT, 
Bugetul școlii 

Revista școlii 

tipărită 

1 nr. pe semestru Revista școlii 

P.9. Program 

Oportunități de 

învățare 

intergenerațională.  

-Încurajarea 

profesorilor și 

elevilor   să își 

folosească abilitățile 

și cunoștințele 

pentru a oferi 

servicii comunității 

locale, dar și 

deschidere 

manifestată pentru a 

învăța de la 

membrii comunității  

O.7. 

Eficientizarea 

activității 

Consilului 

Reprezentativ al 

Părinților 

Consiliul 

Reprezentativ al 

părinților – pilon 

de dezvoltare al 

școlii. 

Profesorii 

Directorul 

Părinții 

 

Consumabile, 

videoproiector, 

mijloace IT 

Bugetul școlii 1 program de 

consiliere pentru 

Consilul 

Reprezentativ al 

Părinților.  

 

50% dintre 

părinți participă 

la program 

Octombrie 2017 

Iunie 2018 

Planul de activități 

Chestionare 
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P.12.  Program 

Implicarea elevilor 

și profesorilor  în 

evenimentele care 

au loc în comunitate 

(expoziții, concerte, 

carnaval etc.) 

 

O.8. Organizarea 

de activități 

extracurriculare 

cel puțin odată pe 

lună pe parcursul 

întregului an 

școlar 

”Școala de după 

școală” 

Profesorii 

Elevii 

Consumabile, 

videoproiector, 

mijloace IT 

Bugetul școlii 

Sponsorizări 

50% din 

personalul școlii 

și din elevi sunt 

implicați în 

evenimentele 

comunității  

Octombrie 2017 

Iunie 2018 

Planul activităților 

Programul activităților 

Rapoarte de activitate 

 

DOMENIUL: RESURSE MATERIAL FINANCIARE 

Programe de 

dezvoltare 
Obiectiv specific Activitatea 

Alocarea resurselor Indicatori 

generali de 

performanță 

Termene de 

aplicare/ 

Responsabilități 

Surse de 

verificare/Instrumente 

de evaluare 
Resurse umane 

Resurse 

materiale 

Resurse 

financiare 

P.13 Program de 

reabilitare a 

clădirilor vechi 

ale şcolii 

O.9. crearea unor 

condiții igienico-

sanitare specifice 

secolului XXI 

Construirea unei 

toalete moderne 

la clădirea 

ciclului 

gimnazial 

Servicii angajate 

prin proiectul de 

reabilitare 

Resurse materiale 

de construcții și 

instalații sanitare 

din proiect 

Resurse 

financiare din 

proiect 

Toaleta realizată octombrie.2017 

Primăria Apateu 

Documentație proiect 

P.14. Program 

de înfiinţare a 

unor spaţii de 

care să 

beneficieze 

şcoala şi 

comunitatea 

O.10. Crearea 

unui spațiu 

multifuncțional 

cu scop 

educațional 

Amenajarea unui 

spațiu CDI 

Servicii angajate 

prin proiect 

Resurse materiale 

din proiect 

Bugetul școlii, 

donații 

Spațiul CDI 

amenajat 

Noiembrie 2017 

August 2018 

Documentație proiect 

P.17 Program de 

dotare a spaţiilor 

existente: 

dotarea spațiilor 

cu mobilier și 

tehnologie IT, 

extindere sistem 

O.11. Dotarea 

cabinetului 

multimedia cu 

mijloace moderne 

Dotarea cabinet 

ului multimedia 

pentru elevii 

ciclului primar 

Servicii angajate 

prin proiect 

Resurse materiale 

din proiect 

Bugetul școlii Cabinet 

multimedia dotat 

1 Decembrie 

2017 

Director, 

contabila 

Documentație proiect 

O.12. Asigurarea 

accesului la 

internet în toate 

clădirile școlii 

Instalare 

echipamente IT 

pentru internet 

Servicii angajate 

prin proiect 

Resurse materiale 

din proiect 

Bugetul școlii Echipamente 

wireless instalate 

1 Decembrie 

2017 

Director, 

contabila 

Documentație proiect 
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supraveghere 

video 

 

O.13. Achiziția 

de jucării la 

grădinițe 

Achiziționarea 

jucării și spații 

de joacă  

educatoare Jucării 

achiziționate 

Bugetul școlii Jucării 

achiziționate 

Septembrie 2017 

Director, 

contabila 

Facturi 

O.14. Asigurarea 

securității elevilor 

Extinderea 

sistemului de 

supraveghere 

video 

Servicii angajate 

prin proiect 

Resurse materiale 

din proiect 

Resurse 

financiare din 

proiect 

Sistem de 

supraveghere 

instalat 

Ianuarie 2018 

Iunie 2018 

Documentație proiect 

P.19. Programul 

„Pentru o lume 

deschisă”: 

accesarea de 

proiecte locale, 

naţionale şi 

europene, 

atragerea de 

sponsorizări  

O.15. Proiectare 

de proiecte 

naționale și 

internaționale 

Ne dezvoltăm 

accesând 

proiecte 

Cadre didactice Resurse materiale 

din proiect 

Resurse 

financiare din 

proiect 

2 proiecte cu 

fonduri 

extrabugetare 

(locale, regionale, 

europene) 

Octombrie 2017 

Iunie 2018 

Documentație proiect 
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DOMENIUL: MANAGEMENT 

Programe de 

dezvoltare 
Obiectiv specific Activitatea 

Alocarea resurselor Indicatori 

generali de 

performanță 

Termene de 

aplicare/ 

Responsabilități 

Surse de 

verificare/Instrumente 

de evaluare 
Resurse umane 

Resurse 

materiale 

Resurse 

financiare 

P.20. Planul strategic al 

școlii, răspuns la nevoile 

comunității 

Planul strategic este 

construit pe nevoile 

comunității și pe 

consultarea factorilor 

interesați  

O.16. Adecvarea 

planului strategic 

al școlii la 

nevoile 

comunității 

Plan strategic 

-adaptat 

nevoilor 

comunității 

Echipă de 

proiect, 

membrii CEAC 

părinți, 

reprezentanți ai 

comunității 

 

echipamente IT: 

calculator, 

imprimantă, 

internet, 

consumabile 

Bugetul școlii  Un plan 

strategic  

accesibil pentru 

public și 

prezentat tuturor 

celor interesați 

 

Decembrie 2017 

Director 

Consilier 

educativ 

Planul strategic 

P.21. Dezvoltarea CDŞ-

ului prin constituirea 

unui pachet de opţionale 

atractive, bazate pe 

cunoaşterea nevoilor de 

educaţie ale elevilor şi a 

resurselor şcolii 

O.17. Focusarea 

ofertei 

educaționale la 

nevoile de 

dezvoltare ale 

beneficiarilor 

O ofertă CDS 

adecvată 

Cdarele 

didactice, elevi, 

părinți 

Echipamente IT, 

birotică, 

consumabile 

Bugetul școlii Pachet CDȘ Ian-mart 2017 Opționale CDȘ 

aprobate 

P.22.Implementarea 

sistemului calităţii 

 

O.18.Optimizarea 

capacității de 

aplicare a 

instrumentelor de 

management și 

de asigurare a 

calității 

Un sistem de 

asigurare a 

calității 

optimizat 

comisia CEAC echipamente IT: 

calculator, 

imprimantă, 

internet,  

consumabile 

 

buget 1 program de 

dezvoltare a 

calităţii pe un 

domeniu, 

asumat de către 

fiecare membru 

al personalului;  

Fişa postului 

care cuprinde şi 

1  grilă cu 

indicatorii care 

trebuie atinşi 

pentru 

programul 

asumat de către 

fiecare  membru 

al personalului  

Octombrie 2017 

31 august 2018 

Director, 

Responsabil 

CEAC 

Portofoliul CEAC 

Instrumente evaluare 

CEAC 
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P.23. Evaluarea şi 

revizuirea sistemului 

calităţii educaţiei. 

 

O.19. 

Optimizarea 

capacității de 

aplicare a 

instrumentelor de 

management și 

de asigurare a 

calității 

Un sistem de 

asigurare a 

calității 

optimizat 

Responsabil 

CEAC 

Membrii CEAC 

echipamente IT: 

calculator, 

imprimantă, 

internet, 

consumabile 

Bugetul școlii Documente 

CEAC 

optimizate 

Oct. 2017 

August 2018 

Portofoliul CEAC 

Instrumente evaluare 

CEAC 

P.24. Potențialități care 

trebuie valorificate! 

Program de evaluare 

periodică a abilităților 

personalului pentru a 

identifica expertiza 

existent și posibilitatea 

ei de valorificare  

O.20. 

Identificarea 

competențelor 

dobândite de 

cadrele didactice 

și valorificarea 

lor 

Omul potrivit 

la locul 

potrivit 

Consilierul 

educativ al 

școlii 

Experți în 

resurse umane 

 

echipamente IT: 

calculator, 

imprimantă, 

internet, 

consumabile 

Bugetul școlii  1 evaluare 

anuală a 

potențialului și 

nevoilor 

personalului 

școlii  

 

Fiecare membru 

al personalului 

școlii implicat 

într-un program 

în care să-și 

valorifice 

potențialul  

Decembrie 2017 

Director 

Consilier 

educativ 

Portofoliul evaluării 

P.25. Celebrăm 

succesul! Program de 

promovare a rezultatelor 

pozitive, individuale și 

de grup 

Sărbătorirea  succesului, 

în spațiul public, în 

diferite forme și  

celebrarea succeselor 

întregii comunități 

O.21. 

promovarea 

cadrelor didactice 

și elevilor care 

realizează 

performanță 

”Premianții 

școlii” 

echipe 

multiprofe 

sionale: 

profesori+ 

profesionişti pe 

diferite 

domenii, 

voluntari 

elevi  

echipamente, 

consumabile, 

internet 

 

buget provenit 

din proiecte, 

donaţii 

 

1 activitate de 

sărbătorire a 

succesului în 

spațiul public/an 

 

1 activitatea de 

promovare în 

școală a 

succeselor 

comunității/an 

Octombrie 2017 

Iunie 2018 

Director, 

Consilierul 

educativ 

Portofoliul 

performanțelor  

P.26.”Cultura 

proiectului” 

scrierea şi 

implementarea de 

proiecte 

O.22. 

Dezvoltarea unei 

culturi școlare 

participative prin 

realizarea a 5 

Hai pe 

etwinning! 

 

 

 

Responsabilul 

cu proiectele 

Cadrele 

didactice  

echipamente IT: 

calculator, 

imprimantă, 

internet, 

consumabile 

buget provenit 

din proiecte, 

donaţii, bugetul 

școlii 

 

2 proiecte 

Etwinning 

implementate 

 

 

Octombrie 2017 

Iunie 2018 

Documentația 

proiectelor 
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proiecte: 2 

europene și 3 

locale 

 

Colaborăm cu 

vecinii ! 

3 proiecte 

realizate cu 

școlii din județ 

P.27. Cultura 

parteneriatului- 

program de statuare a 

parteneriatelor școlii 

bazate pe: proiectarea, 

derularea  activităților și 

asumarea rezultatelor 

împreună; oferirea de  

expertiză în derularea 

programelor comunitare; 

promovarea și susținerea 

reciprocă a activitățile 

fiecărui partener 

O.23. Realizarea 

unei culturi 

școlare a 

proiectului prin 

realizarea de 

proiecte locale, 

naționale și 

internaționale 

”Hai la scris 

de proiecte” 

Responsabilul 

cu proiectele 

Elevi cu 

aptitudini 

superioare 

Spaţii ale şcolii 

puse la 

dispoziţie; 

 

 

Resurse 

guvernamentale,  

Donaţii, 

Sponsorizări  

1 proiect 

european 

ErasmusPlus, 

K2 implementat,  

1 proiect 

național depus   

Octombrie 2017 

Iunie 2018 

Documentația 

proiectelor 
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DOMENIUL: RELAȚIONAREA CU COMUNITATEA 

Programe de 

dezvoltare 

Obiectiv 

specific 
Activitatea 

Alocarea resurselor Indicatori 

generali de 

performanță 

Termene de 

aplicare/ 

Responsabilități 

Surse de 

verificare/Instrumente 

de evaluare 
Resurse 

umane 

Resurse 

materiale 

Resurse 

financiare 

P.30. Cum creștem 

copiii care vor schimba 

lumea  de mâine  

Oferirea de  oportunități 

pentru părinți de a fi 

parte activă în viața 

școlii  

O.24. 

Implicarea 

părinților în 

organizarea 

activităților 

extracurriculare 

din școală 

”Împreună la școală” Conducerea 

şcolii 

Părinți 

Voluntari 

 

Echipamente 

IT: calculator, 

imprimantă, 

internet,  

consumabile 

Buget 

Asociația de 

părinți  

Structura de 

conducere a 

școlii cuprinde 

reprezentanții 

părinților; 

1 program de 

întâlniri 

periodice ale 

grupurilor de 

părinți cu 

reprezentanți ai 

școlii sau ai altor 

organizații 

1 program de 

activități în care 

părinții sunt 

implicați 

 

Octombrie 2017 

Iunie 2018 

Programele de activități 

P.32. Promovarea unei 

oferte educaţionale 

competitive în cadrul 

grădiniţelor, a 

comunităţii  

O.25. 

Promovarea 

activă a ofertei 

educaționale a 

școlii  

”Hai la școală” Conducerea 

şcolii 

Educatoarele 

Echipamente 

IT: calculator, 

imprimantă, 

internet,  

consumabile 

Buget 1 program de 

activităţi comun 

cu grădiniţele,  

1 pliant, 

1 afiş 

Decembrie 2017 

Educatoare 

Director 

Pliantul cu oferta școlii 

P.33.Realizarea unei 

culturi moderne a 

comunicării pentru 

promovarea şi 

diseminarea 

activităţilor de succes 

ale şcolii 

O.26. 

Asigurarea unei 

transparențe 

totale a vieții 

școlii 

”Școala se prezintă” Responsabil 

activităţi 

educative, 

Responsabil 

comisia de 

promovare a 

imaginii 

şcolii 

Internet, 

Aparat de 

înregistrare 

foto-video 

Buget 

Asociaţie de 

părinţi  

1 website  

 

Noiembrie 2017 

Responsabilul cu 

promovarea 

imaginii școlii 

Structura paginii web 

Actualizarea 

informațiilor 

Director, Vlad Claudiu Daniel  


