PLAN OPERAŢIONAL DE DEZVOLTARE ŞCOLARĂ PE ANUL 2017-2018
Comparti
Nr.
Obiective

Activităţi

crt.

Resurse

mentul
responsa

Materiale

1.1

Umane

unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient

Să asigure relaţii funcţionale,
coerente, bazate pe motivare şi
implicare la nivelul şcolii şi al
claselor de elevi

Asigurarea coerenţei,
motivaţiei, implicării în
colectivul didactic şi în
clasele de elevi;

Manageme
nt

Documente
specifice

CA

Cf.
bugetului
alocat

Participarea eficientă la
consiliile profesorale,
consiliile de administraţie,
comisia de curriculum,
comisiile metodice, CEAC,
la activităţile curriculare
1.2

Indicatori de
performanţă

are

bil

1. Realizarea

Perioada

Financi

Să asigure evaluarea şi
diagnosticarea elevilor cu CES.
Realizare PIP

Asigurarea unui program de
activităţi remediale/pregătire
suplimentară a elevilor, pe tot
parcursul anilor terminali (şi
nu numai), la disciplinele
prevăzute cu probe la
evaluare naţională;

Echipa
managerială

20172018

Consiliul de
administraţie

Şcoala

Comisia
pentru
curriculum

Îmbunătăţirea
relaţiilor
funcţionale
dintre managercorp profesoral,
profesori-elevi

Profesori

Manageme
nt
Comisia
diriginţilor

Comisiile
metodice
Limbă și
Întocmirea
de
Planuri comunicare
operationale în sprijinul și Științe
catedrelor de lb. română şi
matematică;

Procese
verbale
evaluări
PIP-uri

Cf.
bugetului
alocat

Echipa
managerială
Logopedul,
psihologul
şcolii

Profesori de
sprijin

sept. –
octombrie
2017

Elevii
diagnosticaţi cu
CES să
promoveze clasa
Elevii cu CES
din clasele a
VIII-a să
reuşească să
susţină examenul
de Evaluare
Naţională

Comparti
Nr.
Obiective

Activităţi

crt.

Resurse

mentul
responsa

Materiale

1.4

1.5

Umane

Să dezvolte un management
eficient al resurselor umane
printr-o bună selecţie a
personalului didactic

Selecţia personalului didactic
prin concurs intern;

Manageme
nt

Metodologia
mobilităţii
personalului

Cf.
bugetului
alocat

Director

Să dezvolte un management al
resurselor materiale centrat pe
economie, eficienţă,
efectivitate

Administrarea resurselor pe
baza analizei costurilor;

Manageme
nt

Legislaţia în
domeniu

Cf.
bugetului
alocat

Să asigure condiţii elevilor
capabili de performanţă

Încadrarea cheltuielilor în
nivelul planificat al
costurilor;
Selecţia elevilor capabili de
performanţă. Selectarea
elevilor pentru participarea
la olimpiadele și
concursurile școlare;
Pregătirea pe discipline a
elevilor pentru
concursuri/olimpiada
şcolare;

Secretar

Septem
brie-iunie
20172018

Selecţia
personalului
didactic în
funcţie de
performanţe

Director
Administra

20172018

Realizarea unui
ambient adecvat
desfăşurării unui
învăţământ de
calitate

Sept.
2017

Existenţa a 35
elevi selectaţi în
grupele de
excelenţă

tor patrim.
Contabil

Manageme
nt

Documentaţie
specifică

Cf.
bugetului
alocat

Profesorii de
lb. română şi
matematică

Comisia
diriginţílor

Comisiile
metodice

Diplome

Manageme
nt

Documentaţie
specifică

Responsabi
l CE

Materiale de
promovare a
liceelor

Existenţa a 25 de
elevi care să se
califice la
Olimpiade la
faza judeţeană

Bugetul
primăriei

Premierea elevilor cu media
10 la examenele naţionale;
1.6

Să formeze competenţe
Antrenarea elevilor în
manageriale şi să ghideze
activităţi de management;
opţiunile elevilor pentru carieră
Activizarea Consiliului
Reprezentativ al Elevilor;

Indicatori de
performanţă

are

bil

1.3

Perioada

Financi

Cf.
bugetului
alocat

Diriginţii
Profesorul
responsabil
CE

20172018

50 elevi care au
obținut media
10, la sfârșitul
anului școlar
Participarea
elevilor la
structuri
instituţionale
specifice, la
concursuri de
1

Comparti
Nr.
Obiective

Activităţi

crt.

Resurse

mentul
responsa

Perioada

Financi
Materiale

Umane
are

bil

oct.-iunie
Asigurarea consilierii elevilor
privind orientarea şcolară şi
profesională;

Indicatori de
performanţă

Programul
CJRAE de
promovare a
liceelor şi
şcolilor
profesionale

Consilierul
şcolar

20172018

simulare
managerială
Opţiuni pentru
cariere
manageriale

2. Dezvoltarea profesională şipersonalăa dascălilor, formarea lorînvederea aplicării metodelor active,învederea învăţării centratepe elev
2.1

2.2

Să participe la cursuri de
formare profesională

Să desfăşoare activităţi
didactice activ-participative,
centrate pe elev

Inscrierea cadrelor didactice
la cursuri de formare
profesională privind
aplicarea metodelor activparticipative;

Management

Organizarea unor dezbateri,
studii de caz, analize şi
interpretări de texte literare,
istorice, etc. ;

Management

Realizarea unor proiecte
civice, forumuri online de
dezbateri, activităţi
documentare şi investigaţii
de laborator etc. ;

Responsabil
RFC

Suport de
curs

Cf.
bugetului
alocat
Buget
propiu
persoanei

Responsabilii
de comisii
metodice

Cf.
bugetului
alocat

Profesorii
debutanţi

20172018

Raportul RFC

20172018

Formarea de
competenţe

Profesorii
care nu au
participat la
astfel de
cursuri

Profesorii

Crearea de
atitudini
interactive

2

Comparti
Nr.
Obiective

Activităţi

crt.

Resurse

mentul
responsa

Materiale

Să formeze competenţa de
investigare, de cercetare, să
dezvolte iniţiativa şi
creativitatea elevilor

Realizarea unor investigaţii,
teme de creaţie, portofolii;

2.4

Să coordoneze lucrări de
creaţie şi de cercetare

Redactarea unor lucrări de
creaţie, de cercetare pe
diferite teme;

Management

2.5

Să disemineze informaţia în
comunitate

Informarea comunităţii
şcolare despre realizări;

Management

Umane

Indicatori de
performanţă

are

bil

2.3

Perioada

Financi

Management

Profesorii

20172018

Realizarea unei
teme de creaţie,
cercetare,
investigare pe
semestru

Profesorii

20172018

Obţinerea
performanţelor
la
concursuri/sesiu
ni de comunicări

Profesorii

20172018

Redactarea unor
articole,
participarea
laemisiuni radioTV

Curriculum
Organizarea unor concursuri
de creaţie, de proiecte, de
portofolii;
Cf.
bugetului
alocat

Curriculum

Prezentarea în presa scrisă,
audio-video locală, bloguri;

3.Optimizarea procesului didactic prin utilizarea mijloacelor moderne de predare – învăţare şi comunicare, a tehnologiilor informaţiei şi
comunicării
3.1

Să îmbogăţească baza
didactico-materială a şcolii

Atragerea resurselor
financiare sau materiale
concretizate în mijloace
moderne de învăţământ, în
calculatoare etc.;

Management

Laptopuri,

Administrati
v

tablete

Cf.
bugetului
alocat
As.
părinţilor

Profesorii
Administrato
rul
Profesorul de
tehnologie

20172018

Achiziţionarea a
cel puţin 3
laptopuri
performante,
table inteligente,
videoproiectoare
în sălile unde nu
există

3

Comparti
Nr.
Obiective

Activităţi

crt.

Resurse

mentul
responsa

Materiale

Să formeze o cultură
profesională în jurul
computerului

Însuşirea competenţelor şi
abilităţilor de lucru cu
calculatorul;

Management

Umane

Laptopuri

Cf.
bugetului
alocat

Profesorii
Profesorul de
tehnologie

20172018

Sporirea
eficienţei
lecţiilor prin
utilizarea
calculatorului şi
a tablelor
inteligente

Calculatoar
e

Cf.
bugetului
alocat

Profesorii

20172018

Sporirea
eficienţei
lecţiilor prin
utilizarea
mijloacelor
moderne

Calculatoar
e

Cf.
bugetului
alocat

Profesorul de
tehnologie

20172018

Realizarea
paginilor web

Tablete,
calculatoare

3.3

3.4

Să integreze mijloacele
moderne audio-vizuale,
calculatorul în activitatea
curriculară şi extracurriculară

Realizarea lecţiilor în sistem
informatizat (AeL);

Să utilizeze TIC în predareînvăţare

Realizarea unor pagini web,
a unor softuri educaţionale;

Management

Acţiuni de prezentare cu
ajutorul calculatorului ;

Management

Indicatori de
performanţă

are

bil

3.2

Perioada

Financi

Responsabili
AeL

Softuri
educaţionale de
echipe mixte
profesori-elevi

A. Promovarea ofertei educaţionale şi efortul de a menţine interesul comunităţii pentru acordarea de sprijin şcolii
4.1

Să cunoască oferta
educaţională

Activităţi de
cunoaştere/valorificare a
ofertei educaţionale;
Acţiuni de revizuire a ofertei
educaţionale;

Management

Pliante

Comisia de
revizuire a
ofertei ed.

Powerpoint
Afişe

Cf.
bugetului
alocat

Profesorii
Învăţătorii
Directorii

20172018

Prezentare
propunerilor de
ofertă ed. În CP

As.
părinţilor
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Comparti
Nr.
Obiective

Activităţi

crt.

Resurse

mentul
responsa

Materiale

Să promoveze oferta ed. în
comunitatea locală, naţională

Realizarea unor portofolii,
pliante, pagini web, filmuleţe
cu valori ale culturii locale;
Dezbateri, emisiuni radio-TV
despre aceste valori;

Umane

Indicatori de
performanţă

are

bil

4.2

Perioada

Financi

Management

Pliante

Comisia de
curriculum

Powerpoint

Comisia
pentru
promovarea
imaginii
școlii

Afişe

Cf.
bugetului
alocat

Profesorii

As.
părinţilor

Directorii

Învăţătorii

20172018

Participarea la
concursuri,
prezentarea
şcolii la
şedinţele cu
părinii de la
grădiniţe
Apariţii la TV pe
diverse teme
Site-ul şcolii

4.3

Să participe la evenimente
culturale din comunitate

Participare la activităţi
comune între grădiniţă şi
şcoală ;
Participare la spectacole de
teatru , la spectacole de
muzică, festivaluri, etc. ;

4.4

Să participecu echipele
reprezentative aleşcolii la
manifestări culturale, locale,
naţionale, internaţionale

Organizarea repetiţiilor
pentru teatru, cor, dansuri;
Participarea la concursuri,
festivaluri ;

Management
Coord. de
proiecte şi
programe
educaționale

Management
Coord. De
proiecte şi
programe
educaționale

Programul
Cf.
teatrelor,
bugetului
filmelor
alocat
pentru copii
As.
părinţilor

Profesorii

Cf.
bugetului
alocat

Profesorii

As.
părinţilor

Directorii

Documenta Cf.
ţie specifică bugetului

Echipa de
proiect

Învăţătorii

20172018

Participarea unei
clase pe lună la o
manifestare de
teatru sau film

20172018

Obţinerea
primelor locuri
la festivaluri,
concursuri etc.

20172018

Realizarea cel
puţin a unui
proiect de fiecare

Directorii

Învăţătorii

5. Realizarea unor parteneriate interinstituţionale, naţionale, europene
5.1

Să iniţieze şi să deruleze
proiecte interinstituţionale,

Căutarea unor parteneri
pentru iniţierea proiectelor;

Curriculum

5

Comparti
Nr.
Obiective

Activităţi

crt.

Resurse

mentul
responsa

Materiale

5.2

5.3

Să stimuleze participarea cât
mai multor elevi în proiecte

Să împărtăşească idei şi bune
practici în domeniul
educaţional şi comunitar

Redactarea proiectelor;

alocat

Derularea proiectelor;

As.
părinţilor

Implicarea elevilor în toate
etapele proiectului:
proiectare, derulare,
evaluare, diseminare;

Curriculum

Întâlnirea cu partenerii din
proiect, discuţii, planificarea,
organizarea, monitorizarea,
evaluarea;

Management

Documenta Cf.
ţie specifică bugetului
alocat

Să colaboreze cu partenerii
implicaţi în proiect

Comunicarea în limbile
străine cerute de parteneri;

Curriculum

Documenta Cf.
ţie specifică bugetului
alocat
As.
părinţilor

Management
Curriculum

Stabilirea activităţilor de
comun acord ;

5.5

Să coordoneze elevii pentru
realizarea produselor finale,
palpabile, utile, transferabile în
alte contexte educaţionale

Implicarea egală a
partenerilor în proiect;
Realizarea produselor (pagini
web, DVD-romuri şi CD-uri,
broşuri, albume etc.);

Coordonator
ul de
proiecte şi
prog. Ed.

tip

Echipa de
proiect

20172018

90%-100%
participare la
proiecte a
elevilor unei
clase

Echipa de
proiect

20172018

Împărtăşirea
experienţelor lor
educaţionale

As.
părinţilor

Vizite ale echipei de proiect ;

5.4

Umane
are

bil

locale, naţionale, internaţionale

Calculator
conectat la
Internet

Cf.
bugetului
alocat
As.
părinţilor

Management
Curriculum

Indicatori de
performanţă

Perioada

Financi

Calculatoar
e
DVD-uri

Cf.
bugetului
alocat

Coordonator
ul de
proiecte şi
prog. Ed.
Echipa de
proiect

Reflecţii asupra
propriilor
abordări de
predare-învățare
20172018

Mobilităţi în
ţările implicate
în proiecte

20172018

Îmbunătăţirea
activităţilor
didactice şi
extradidactice

Coordonator
ul de
proiecte şi
prog. Ed.
Echipa de
proiect

Realizarea
6

Comparti
Nr.
Obiective

Activităţi

crt.

Resurse

mentul
responsa

Materiale

5.6

Să disemineze rezultatele
proiectului în comunitatea
şcolară, locală, naţională

Informarea comunităţii
şcolare despre acţiunile din
proiect;
Realizarea unor pliante;
Redactarea unor articole;
Administrare forumuri de
discuţii on-line;

CD-uri
Management
Curriculum

Umane

Indicatori de
performanţă

are

bil

Realizarea schimbului de
produse;

Perioada

Financi

As.
părinţilor

Documenta Cf.
ţie specifică bugetului
alocat
As.
părinţilor

schimbului de
bune practice
Echipa de
proiect

20172018

Coordonator
ul de
proiecte şi
prog. Ed.

Diseminarea
rezultatelor
parteneriatelor

Directorii

Realizare site-uri,emisiuni
radio-TV locale.

Director,
Prof. Florina SOARE

Director adjunct,
Prof. Laura LĂCRARU
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