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PLAN OPERA IONAL 

PE ANUL ŞCOLAR 6-2017 

 

O ie tive pe do e ii fu io ale 

 

 

DOMENIUL OBIECTIVELE 

1. CURRICULUM 1. Realizarea și apli area u ui hestio ar pe tru ele i și pări ți pe tru u oașterea i teresului 
a estora față de dis ipli ele opțio ale; 

2.Ela orarea progra elor pe tru dis ipli ele opțio ale alese de ele i; 

. Realizarea u or hestio are pe tru a afla gradul de satisfa ție al ele ilor î  legătură u 
desfășurarea orelor opțio ale și a a ti ităților extra urri ulare. 
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2. RESURSE UMANE, MATERIALE ȘI 
FINANCIARE 

1. Încadrarea cu personal calificat. 

. E aluarea periodi ă a perso alului dida ti , dida ti  auxiliar şi edida ti  î  ederea ati gerii 
perfor a ţelor.  

. I for area și spriji irea adrelor dida ti e u pri ire la î s rierea la grade didactice. 

. Parti iparea perso alului ş olii la ursuri de for are şi perfe ţio are î  folosirea al ulatorului. 

. Apli area de hestio are ele ilor și pări ților pe tru a afla auzele a se teis ului și ijloa e de 
a reduce acest fenomen. 

6. Încheierea de parte eriate pe tru realizarea u or a ti ități ș olare și extraș olare atra ti e; 

.Verifi area odului de î to ire a pla ifi ărilor a uale și se estriale. 

8. Fundamentarea proiectului de buget pentru anul financiar 2017. 

9. Asigurarea o dițiilor ateriale opti e pe tru desfășurarea pro esului i stru ti -educativ. 

10. Asigurarea fi a țării pe tru a ti ități de î treți ere și dez oltare a patri o iului. 

11. Creșterea resurselor extra ugetare pe tru a hizițio area de ateriale și pe tru a ordarea de 
stimule te ateriale și pre ii pe tru perfor a țe ș olare. 

12. Gestio area de ătre profesorii pe tru î ăță â tul pri ar, dirigi ți și o itetele de pări ți ale 
laselor a patri o iului ș olii. 

13. Ide tifi area de progra e de fi a țare exter ă și s rierea de proiecte 
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3.MANAGEMENT . Realizarea diag ozei şi pe aza a esteia a do u e telor de proie tare a agerială. 

. Verifi area odului de î to ire a pla ifi ărilor a uale și se estriale. 

. Apli area ore tă a odifi ărilor legislati e, a regula e telor î  igoare şi a ordi elor MENCS. 

. Realizarea i spe ţiilor la orele de urs, o siliere, opţio al, a ti ităţi extra urri ulare şi 
comunicarea concluziilor cadrului didactic inspectat. 

. RELA II COMUNITARE . Cola orarea ş olii u ISJ, u Pri ăria, Co siliul lo al, şi alte i stituţii pe tru dez oltarea de 
proie te şi progra e. 

.Î heierea de parte eriate u posi ili parte eri î  realizarea u or a ti ități ș olare și extraș olare 
atractive. 

.Pro o area i agi ii ș olii la i el lo al pri   apariția de el puți   ori pe a , î  presa lo ală, a 
arti olelor referitoare la perfor a țele ș olii.  

. A tualizarea pagi ii e  a ș olii. 

. Î heierea de parte eriate u i stituții de stat și pri ate, i ițierea u ui proie t i ter ațio al. 

 

 

 

mailto:scoalaborla@yahoo.com
http://www.scoalaborla.ro/


 

                             
 

 

 
ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA IEI NAȚIONALE ȘI 
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
ŞCOALA GIMNA)IALA NR.  ţORLA  
LOC.ţORLA, NR. 9, JUDE UL SALAJ 
TEL. 0260/623523– FAX .0372870216 
 E – mail: scoalaborla@yahoo.com 
www.scoalaborla.ro 

Priorită i 

 

1. Orientarea manage e tului la ivelul  ş olii ur ări d i di atorii de alitate pe diferite do e ii ale vie ii ş olare;  

2. Dezvoltarea la elevi a o pete elor so iale şi de o u i are î  so ietatea oder ă i lusiv ele de operare pe 

calculator  

3. Preve irea şi redu erea a a do ului ş olar; 

4. Dezvoltarea  parte eriatului ş oală-familie-comunitate; 

5. Perfe io area a tului dida ti  şi pro ovarea î vă ării e trate pe elev; 

6. Pro ovarea i agi ii ş olii î  o textul li atului o ure ial a tual de des e tralizare şi auto o ie i stitu io ală; 

7. Crearea u ui li at de sigura ă fizi ă şi li ertate spirituală; 
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PRIORITATEA 1: Orie tarea a age e tului la ivelul  ş olii ur ări d i di atorii de alitate pe diferite do e ii ale vie ii ş olare;  

Obiectiv 1 : Folosirea indicatorilor de calitate pe diverse do e ii ale vie ii ş olare: elev, perso al, a age e t, o u itate ur ări d  i te 

ale evaluării alită ii: resurse, pro ese, rela ii, produse 
i ta: Orie tarea a age e tului la ivelul  ş olii ur ări d i di atorii de alitate pe diferite do e ii ale vie ii ş olare; 

A iu i pe tru atingerea 

obiectivului:  

Rezultate aşteptate 

ăsura ile  

Termen Persona/persoanele 

responsabile 

Parteneri: Cost Surse de 

fi a are 

Participare la diverse forme 

de perfe ţio are î  do e iul 

a age e tului edu aţional. 

Parti iparea la el puţi  

un stagiu de formare 

o ti uă pe a  î  

domeniul 

managementului 

edu aţio al.  

Iunie 2017 Director 

 

Consiliul local 

Consiliul 
Reprezentativ al 
Pări ţilor 

Consiliul 
Reprezentativ al 
elevilor 

Co siliul Ş olar 

ISJ 

 Buget local  
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E aluarea   per a e tă  a   

u ităţii   după i di atorii de 

calitate pe diverse domenii 

ale ieţii ş olare. 

Realizarea a uală a 

e aluării i stituțio ale 

Anual Director, Comisia 

CEAC 

 

Comisia CEAC, 

Consiliul Local, ISJ, 

Comitetul 

local de dezvoltare 

a parteneriatului 

social Consiliul de 

Ad i istraţie 

Consiliul profesoral 

 Buget  local 

Ide tifi area  gra iţei  

di tre  fu ţio are  şi 

calitate pe domeniile 

fu ţio ale. 

Păstrarea stării de 

fu ţio alitate a ş olii î  

proporţie de % 

Permanent Director, Comisia 

CEAC 

Comisia CEAC  Buget 

local 
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Orga izarea de a ti ităţi e 

să adu ă u  plus de valoare 

adăugată/ aloare reată. 

Depăşirea 

valorii ajustate 

la fiecare 

indicator de 

calitate  

 

Permanent Director, 

Responsabili 

catedre/comisii 

metodice 

Membri CA  Buget 

local 
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PRIORITATEA 2: Dezvoltarea la elevi a o pete elor so iale şi de o u i are î  so ietatea oder ă i lusiv ele de operare pe 

calculator 
O ie tiv : For area la elevi a a ilită ilor de o u i are ade vate so ietă ii oder e  

i ta: % di tre elevi utilizează a ilită ile oder e de o u i are 

Co text: S urtă des riere a pro le ei şi a otivelor pe tru are reprezi tă u  aspe t are e esită î u ătă ire  

Ş oala tre uie să izeze u u ai edu area şi for area  u or ti eri i e i struiţi di  pu t de edere profesio al i şi asigurarea 

su esului a estora î  so ietate pri  utilizarea u ui li aj ade at eri ţelor so ietăţii oder e  

      Capa itatea de o u i are o stituie o pre isă a  i tegrării  u su es a ti erilor î  so ietate  

A iu i pentru 

atingerea 

obiectivului:  

 

Rezultate 

aşteptate  

Termen Persoana/persoanele 

responsabile 

Parteneri: Cost Surse de 

fi a are 

Introducerea în orele de Min. 2 teme/ Dec. 2016 Consilier educativ Consiliul  Buget local 
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consiliere a temelor  de 

ego iere şi o u i are ; 

 

semestru Iunie 2017 Co silier ș olar Reprezentativ 

al elevilor 

ISJ 

 Participarea cadrelor 

didactice la programe de 

formare pentru comunicare, 

negociere şi parti ipare 

Peste 50% 

dintre cadrele 

didactice 

A ul ș olar  2016-

2017 

Director 

 

CCD, ISJ  Buget local 

Organizarea unui concurs de 

compunere în limba 

aghiară, și î  li a ro â ă 

Lu rări are or 

fi publicate în 

re iste ș olare 

Iunie 2017 Responsabil comisia 

etodi ă Li i şi 

comunicare  

Cadre 

didactice 

Consiliul 

Reprezentativ 

al Elevilor 

 Buget local 
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Orga izarea de a ti ităţi 

extracurriculare comune 

cadre didactice – elevi - 

pări ţi î  ederea pro o ării 

o u i ării des hise î tre 

a eştia 

O activitate/ 

semestru 

Octombrie 2016 

Mai 2017 

Consilier educativ  Consiliul 

Părinţilor 

 do aţii 

Actualizarea per a e tă  de 
ătre ele i a  pagi ii e  a 

ş olii 

                                           

     

    

 

Min. 2 

actualizări / 
semestru 

Iunie 2017  Consiliul 

elevilor 

 Buget 

local 
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PRIORITATEA 3: Preve irea şi redu erea a a do ului ş olar 

Obiectiv : Redu erea situaţiilor de a a do  ş olar şi a ordarea u ui spriji  o sta t ele ilor pro e iţi di  edii defa orizate  

i ta: Redu erea  ratei de a a do  ş olar  

Co text: S urtă des riere a pro le ei şi a otivelor pe tru are reprezi tă u  aspe t are e esită î u ătă ire  

Creşterea ratei de a a do  ş olar reprezi tă u a di  ele ai stri ge te pro le e u are se o fru tă fie are ş oală. Pe tru  prevenirea  

a estui fe o e  este e esară ela orarea u ei strategii de a ţiu e şi a u or a ţiu i spe ifice pentru prevenirea abandonului 

A iu i pe tru  atingerea 

obiectivului 

Rezultate 

aşteptate 
ăsurabile) 

Termen Persoana/persoanele 

responsabile 

Parteneri: Cost Surse de 

fi a are 

Elaborarea unui program de 
o siliere şi de spriji ire a 

elevilor cu probleme la 
î ăţătură şi te di ţe de 
a a do  ş olar 

Şedi ţe de 

consiliere 

i di iduală- 

min 4/ zi 

Permanent Consilier educativ  Psiholog ș olar, 

Dirigi ţi 

 Buget 

local 
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Ur ărirea săptă â ală a 

rezultatelor la ore şi a 

fre e ţei la ursuri, 

identificarea elevilor cu 

probleme de adaptare, 

u oaşterea ediului 

familial, implicarea familiei 

şi a altor organisme 

specializate în depistarea 

auzelor te di ţelor 

negative 

Realizarea unor 

fişe de 

o ser aţie 

pentru elevii cu 

pro le e şi 

ur ărirea 

e oluţiei 

acestora 

- realizarea unei 

baze de date cu 

rata 

absenteismului 

Permanent Consilier educativ  Psiholog ș olar, 

Profesor de 

sprijin 

Dirigi ţi 

  

Constituirea unui grup de 

profesori şi ele i î  ederea 

preluării, a alizei şi 

-întâlniri 
bilunare 

cu Consiliul 
Elevilor 

Permanent Director 

 

Consiliul 
Elevilor 
Consilier 
educativ 

 Buget local 
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soluţio ării u or pro le e, 

propuneri sau sugestii ale 

elevilor 

 

Implicarea elevilor în 

a ti ităţi o exe, pe aza 

interesului acestora 

 a ti ităţi 

extracurriculare 

î  o orda ţă 

cu opţiunile 

elevilor 

Iunie 2017 Consilier educativ 

 

Consiliul 

elevilor 

 Buget local 

Cola orarea u pări ţii 

pentru  

reducerea ratei de 

absenteism 

Organizarea de 

întâlniri cu 

pări ţii ele ilor 

pro le ă, izite 

la domiciliul 

elevilor 

pro le ă 

Permanent Consilier educativ 

 

Psiholog ș olar 

Dirigi ţi 
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Recompensarea elevilor cu 

rezultate deosebite la 

î ăţătură şi a ordarea de 

ajutoare materiale elevilor 

u situaţie aterială pre ară 

Premii , 

e ide ţieri la 

panou 

Burse pentru 

ajutorarea 

copiilor cu 

situaţii 

materiale dificile 

Iunie 2017 Director 

 

Consiliul local 

Consiliul 

Reprezentativ 

al 

pări ţilor 

 Buget local 

Do aţii 

Cooperarea per a e tă 

între consilierul educativ  

şi dirigi ţi pe tru i tegrarea 

în colectiv a elevilor cu nevoi 

spe iale şi ei di  edii 
defavorizate 

Fişe de  
o ser aţie 
pentru 

fiecare elev 

Consiliere in 

cadrul orelor de 

dirigi ţie 

Permanent Resp com. dirigi ţi 

 

CJRAE, psiholog 

școlar 

 Do aţii 

mailto:scoalaborla@yahoo.com
http://www.scoalaborla.ro/


 

                             
 

 

 
ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA IEI NAȚIONALE ȘI 
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
ŞCOALA GIMNA)IALA NR.  ţORLA  
LOC.ţORLA, NR. 9, JUDE UL SALAJ 
TEL. 0260/623523– FAX .0372870216 
 E – mail: scoalaborla@yahoo.com 
www.scoalaborla.ro 

 

 

PRIORITATEA : Dezvoltarea parte eriatului ş oală – familie - comunitate 

 

Obiectiv: Dez oltarea relaţiilor o u itare u s opul  pro o ării i agi ii ş olii şi a repreze tării i tereselor a esteia 

o ării i agi ii ş olii şi a repreze tării i tereselor a esteia

i ta: Creşterea u  % a  gradului de i plicare a partenerilor în procesul de instruire 

Co text: S urtă des riere a pro le ei şi a otivelor pe tru are reprezi tă u  aspe t are e esită î u ătă ire  

S hi ul so ial este u  fa tor deter i a t al dez oltării e ide ţiat pri  for e relaţio ale, parteneriate, dinamici colective care se 

constituie într-o sursă a progresului e o o i  şi so ial. I tera ţiu ea so ială de i e efi ie tă atu i â d strategiile de ola orare şi 

parte eriat au la ază o ie ti e lare, e oi reale şi relaţii de alitate are se construiesc în timp prin atitudini de încredere, loialitate, 

respo sa ilitate şi respe tarea a gaja e telor. 

Co stituită a u  siste  des his ş oala tre uie să răspu dă e esităţilor so iale, exige ţelor o u ităţii di  are fa e parte, să 

dez olte şi să e ţi ă legăturile u parte erii so iali şi autorităţile. Ma age e tul relaţio al o sideră parte erii edu aţio ali drept 
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o soluţie opti ă pe tru pro le ele u are se o fru tă î ăţă â tul. 

 

A iu i pe tru  atingerea 

obiectivului 

Rezultate 

aşteptate 

ăsurabile) 

Termen Persoana/persoanele 

responsabile 

Parteneri: Cost Surse de 

fi a are 

Progra  de o sulta ţă 

a ordat de dirigi ţi pări ţilor 

O oră/ 

săptă â ă 

Permanent Co silier edu ati  şi 

preşedi te CRP 

Consiliul 

Reprezentativ 

al pări ților  

Diriginţi 

  

Parti iparea pări ţilor la 

ser ări festi e, î  rezol area 

problemelor administrativ 

gospodăreşti la i elul ş olii 

- - Implicarea 

a minim 30 % 

din pări ţi î  

a ti ităţi 

extracurriculare 

Permanent 

Școala altfel 

Consilier educativ 

si presedinte CRP 

Consiliul 
Reprezentativ 

al pări ților  

 

Dirigi ţi 

 Do aţii 
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Parti iparea pări ţilor la 

al ătuirea ofertei 

edu aţio ale 

75 % dintre 

pări ţi 

Martie 2017 Consilier educativ si 

presedinte CRP 

CRP  

Dirigi ţi 

 Do aţii 

Sporirea fre e ţei 

contactelor cu mass-media în 

s opul reării u ei imagini cât 

mai u e a ş olii şi 

popularizarea a ti ităţilor 

educative 

  Articole mass 

media, ziare, 

pagini web 

 

A ul ș olar  - 

2017 

Director 

 

Mass-media 

lo ală 

 Do aţii 
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PRIORITATEA 5: Perfe io area a tului dida ti  şi pro ovarea î vă ării e trate pe elev  

O ie tiv: Valorifi area pote ialului edu ativ al dis ipli elor predate sti ulâ d parti iparea a tivă şi i pli area afe tivă a elevului în 

procesul î vă ării 

o ării i agi ii ş olii şi a repreze tării i tereselor a estei

i ta: Creşterea u % a i pli ării elevilor  î  pro esul de i struire  
Co text: S urtă des riere a pro le ei şi a otivelor pe tru are reprezi tă u  aspe t are e esită î u ătă ire  

Calitatea acti ităţii dida ti e î  ş oală este dată de apa itatea sa de a-şi ultipli a efe tele for ati e asupra ele ilor şi de a e ita a ele 

situaţii î  are î ăţarea de i e u  pro es de e orare a răspu surilor date u or î tre ări, pe are ele ii î şişi u şi le -au pus i iodată. 

A iu i pe tru  atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

ăsura ile  

Termen  Persoana/persoanele 

responsabile 

Parteneri: Cost  Surse de 

fi a are 

Informarea per a e tă a 

personalului didactic privind 

oile a ordări conceptuale 

ale Refor ei şi ale 

curriculum- ului aţio al 

 A izier u outăţile 

apărute  

Baza de date cu 
outăţile î  domeniu 

apărute 

Permanent Director 

 

ISJ 

CCD 

 Buget local 

Do aţii 
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Familiarizarea cadrelor 

didactice cu strategiile 

oder e, oti aţio ale de 

predare- î ăţare prin 

organizarea în cadrul 

comisiilor metodice a unor 

a ti ităţi de perfe ţio are î  

acest sens 

-minim 1/3 din ore se 

or desfăşura utilizâ d 

metode active de 

î ăţare 

 

A ul ș olar 

2016-2017 

Consilier educativ CCD 

DPPD 

 Buget local 

Do aţii 

Creşterea ratei de participare 

a elevilor  la concursuri, 

cercuri ştii ţifi e, et  

Creşterea ratei de 

participare cu 10% 

 Iunie  2017 Consiliul pentru 

curriculum 

CRP, ISJ  Buget local 

Do aţii 
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PRIORITATEA 6: Pro ovarea i agi ii ş olii î  o textul li atului o ure ial a tual de des e tralizare şi auto o ie i stitu io ală; 

 

Obiectiv: Pro o area i agi ii ş olii î  o textul li atului o ure ţial a tual de des e tralizare şi auto o ie i stituţio ală; 

o ării i agi ii ş olii şi a repreze tării i tereselor a este

A iu i pe tru  atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

ăsura ile  

Termen Persoana/persoanele 

responsabile 

Parteneri: Cost Surse de 

fi a are 

Realizarea unor proiecte 

interne în colaborare cu alte 

i stituţii 

Încheierea de 

parteneriate cu cel 

puţi   i stituţii 

Permanent Director, responsabili 

comisii metodice 

 

Colectivul de 

cadre didactice 

 Buget local 

Publicarea rezultatelor 
ş olare şi a a ti ităţilor 
desfăşurate  î   ziare  
locale,  internet,  alte 
pu li aţii, radio, TV. 

Articole în ziare, 

pe pagi a e  a ș olii 

iunie 2017 Director  Cadre didactice  Buget local 
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PRIORITATEA   7: Crearea u ui li at de sigura ă fizi ă şi li ertate spirituală; 

Obiectiv: Crearea u ui li at de sigura ţă fizi ă şi li ertate spirituală; 

 

o ării i agi ii ş olii şi a repreze tării i tereselor a esteia

A iu i pe tru  atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

ăsura ile  

Termen  Persoana/persoanele 

responsabile 

Parteneri: Cost Surse de 

fi a are 

Asigurarea se urităţii u 

echipament video 

Asigurarea se urităţii 

cu echipament video 

Iunie 2017 Director  Consiliul Local  Buget local  

Moder izarea spaţiului 

ş olar pri  i pli area 

elevilor, adrelor dida ti e şi 

pări ţilor. 

Modernizarea 

spaţiului ș olar 

Permanent Director  Comitetul de 

Pări ți, 

Consilul Local, 

  Buget local 
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CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE 

 

Pro esul de ela orare şi o sultările i pli ate 

 Pentru elaborarea Pla ului de a ţiu e al ş olii or fi  organizate a ti ităţi de se i ar şi ateliere de lu ru, u parti iparea 

persoanelor interesate, desemnate de Consiliul Profesoral. Vor fi sta ilite priorităţile, o ie ti ele şi pri ipalele a ţiu i pentru PDI, 

structura i for aţiilor are tre uies  ole tate şi analizate vor fi stabilite sarcinile membrilor echipei . 

 În cadrul acestui proces, vom avea o sultări u repreze ta ţi ai Co siliului Lo al, ai o itetului de pări ţi di  ş oală, și ai Co siliului 

elevilor. 
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Mo itorizare şi evaluare î  i ple e tare 

Pentru implementarea PDI, vom stabili o po e ţa e hipei de o itorizare şi e aluare pre u  şi respo sa ilităţile fie ăruia.  

Pe tru o itorizare se or apli a hestio are tuturor fa torilor i pli aţi. E aluarea se a realiza pe aza ţi telor şi i di atorilor 

aso iaţi a estora pe tru fie are o ie ti . Se or realiza rapoarte tri estriale pri i d stadiul i ple e tării PDI. Coordo area ge erală a 

a ti ităţilor a fi realizată de dire torul ş olii. 

 

Progra ul a tivită ii de o itorizare şi evaluare 
 

Tipul activită ii Responsabilitate
a o itorizării         

şi evaluării 

Fre ve a 
mon. 

Datele întâlnirilor  
de a aliză 

Întocmirea seturilor de 
date a r e  s ă  s p r i j i e  

o itorizarea ţi telor 

Consilier Educativ 

Resp. Disc. 

Lunar martie 2017 
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Monitorizarea periodi ă a 

i ple e tării a ţiu ilor 

Director Trimestrial decembrie 2016 

Co u i area a ţiu ilor 
corective în lumina 
rezultatelor o ţi ute 

Coord. progr. şi 

proiecte 

Trimestrial decembrie 

2016, aprilie 

2017 

A aliza i for aţiilor 

privind progresul realizat 

î  ati gerea ţi telor 

Director Anual Iunie 2017 

Stabilirea metodologiei de 

e aluare şi a i di atorilor 

de evaluare a impactului 

asupra o u ităţii 

Coord. progr. şi 

proiecte 

Anual Octombrie 2016 

Preze tarea ge erală a 

progresului realizat în 

atingerea ţi telor 

Director Anual Iunie 2017 
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Evaluarea progresului în 

ati gerea ţ i telor. 

Actualizarea a ţiu ilor di  

PDI î  lu i a e aluării 

Coord. progr. şi 

proiecte 

Anual Iunie 2017 

 

 

Prof. Mate Levente 
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