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NR.

PLANUL OPERATIONAL
AN SCOLAR 2018-2019
ŢINTĂ STRATEGICĂ: Optimizarea actului de predare-invatare-evaluare prin activitati specifice, in vederea cresterii
atractivitatii activitatilor scolare
Activităţi
Organizarea unor dezbateri
pentru cunoaşterea şi
aplicarea programelor
centrate pe competenţe şi
realizarea corespunzătoare a
planificărilor calendaristice
pe unităţi de învăţare
Pregătirea elevilor prin ore
suplimentare în vederea
participării la evaluarea
naţională;
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Termen

Responsabili

Resurse necesare

Indic. performanţă

30.10.2018/an
scolar

RCM/ RCS

Programele centrate
pe competenţe

Cunoaşterea lor/ elaborarea
corectă a planificari
calendaristice

cf.orarului/
planificării ISMB

c.d. de la cl. VIII

Planif.calendaristice
metodologie
evaluare naţională la
cl. a VIII-a

Evaluare internă (medii) =
evaluare naţională

LRO, Matem

Elaborarea unor teste de
evaluare şi aplicarea lor la
clasele primare/ gimnaziale,
respectându-se
particularităţile de vârstă

Sf. sem I, după
prezentarea unor
modele pe site-ul
MEN

c.d. /RCM/ RCS

Participarea elevilor şcolii la
olimpiadele şcolare - etapa
locală, la nivel de sector,
municipiu

Cf. Calendar MEN

c.d. care au elevi Teste, materiale infordotaţi/ selectaţi
mative, auxiliare
didac-tice
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Modele MECTS

Nr. materiale elaborate

Nr. elevi cu premii şi
menţiuni

Valorificarea actiunilor
metodico-stiintifice a cadrelor
didactice in activitatile de
pregatire individualizata a
elevilor capabili de
performanta in diferite
domenii
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anual

cadre didactice

programe de
pregatire
suplimentara a
elevilor capabili de
performanta

numărul foarte mare de
lucrări editate la care
profesorii școlii sunt autori/
coautori (prof. Stoicescu
Vi o r i c a – d o u a c u r s u r i
postuniversitare, coautor la
trei manuale, un ghid
metodic și patru programe
școlare și autor a opt lucrări
cu ISBN/ISSN; prof. Florea
Adrian – autor a șase cărți
de specialitate – matematică,
coautor la nouă culegeri de
teste și ghiduri și autor a
peste 25 de articole în
reviste de specialitate, prof.
Sturzu Elena – autor a peste
douăzeci articole în reviste
de specialitate – istorie, p.i.p.
Toader Roxana –coautor la
11 auxiliare curriculare, autor
a cinci articole în lucrări
colective de specialitate ș.a.)

materiale didactice –
manuale, auxiliare
curriculare,
instrumente TIC, fise
de evaluare, teste de
performanta create
de cadrele didactice

Realizarea a cel putin 9
activitati /saptamână cu
utilizarea TIC, de fiecare
cadru didactic participant la
programele de formare
Crearea de noi cercuri/
cluburi pe nevoi de
cunoaștere extracurriculare

Utilizarea creațiilor cadrele
didactice în programe/
activități de obținere a
performanței,
organizate în funcție de
particularitățile de vârstă și
individuale ale elevilor;

anual

cadre didactice

programe de
pregatire
suplimentara / cercuri
de pregatire/ de
dezvoltare de
competente in
domenii
extracurriculare

Lucrări științifice (manuale,
auxiliare, softuri) realizate de
cadrele didactice
Participarea a cel putin 85%
din elevii scolii la concursuri,
olimpiade scolare, competitii

materiale didactice –
manuale, auxiliare
curriculare
Realizarea unor analize a
evoluţiei elevilor la nivelul
clasei/al şcolii şi
monitorizarea notării ritmice
a elevilor

Noiembrie 2018aprilie 2019

Organizarea şi desfăşurarea
orelor utilizând soft-uri
educaţionale, tabla
interactivă
Intensificarea activităţilor de
cercetare ştiinţifică şi
metodică pt. îmbunătăţirea
procesului de predareînvăţare-evaluare
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c.d. interesate/
comisia de
notare ritmică la
nivelul şcolii

Caietul dirigintelui/
prof. de specialitate/

Nr. de prezentări a unor
asemenea analize

Sf. anului şcolar

c.d. şi ajutor
analist progr.

Cab.info./soft-uri

Nr.ore / nr.c.d.

Sf.anului şc.

c.d. cu
preocupări

Bibliografie/

Nr. activităţi

cataloage

Colective de elevi

Desfasurarea unor activitati
de pregatire a elevilor
capabili de performanta

sem I

dir. adj

Cărţi de specialitate
softuri educationale
fise

participarea a cel putin 30%
dintre elevi scolii la
activitatile propuse in fiecare
luna
Crestere cu 35% a numarului
de premii obtinute de elevi la
concursuri din diferite
domenii

Participarea c.d. la cursurile
de formare/ implementarea
soft-urilor de specialitate la
lecţii şi în evaluare
Identificarea/monitorizarea
elevilor cu dificultăţi de
adaptare la activitatea
şcolară şi susţinerea
activităţii acestora de către
profesori itineranţi

Sf. anului şcolar

noiembrie / Sf.
anului şcolar

c.d.

Cursuri/examene

Nr. activităţi/ nr. c d cu
competenţe de utilizare a
TIC la lecţii

c.d. – învăţători şi
diriginţi

Activităţi specifice

Rezultatele elevilor

dir.
prof. de sprijin

ŢINTĂ STRATEGICĂ: Dezvoltarea parteneriatelor interne si externe
ACTIVITATEA
Dezvoltarea de relaţii de
parteneriat cu instituţii din
municipiu

5

TERMEN
Sem I

RESPONSABILI

RESURSE

-director adj.

-elevi

-consilier proiecte şi
programe educative

-părinţi
-cadre didactice

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
-creşterea cu 15%
anumărului de proiecte de
parteneriat

Popularizarea prin intermediul
mass-media /site-ul scolii a
factorior implicaţi în activităţi de
parteneriat

lunar

-director adj.

-elevi

-consilier proiecte şi
programe educative

-părinţi
-cadre didactice

Elaborarea programului de
activitate a Clubului european

31.10.2018

Continuarea parteneriatelor cu
CRP, CR S4, Poliţia, Primăria
sect.4, alte unităţi de
învăţământ

C.A.

director

Programul de
activ.semestrial

Continuarea programelor
educaţ. în derulare şi iniţierea
sau implementarea altora

Sf. anului şc.

C.A.

oferte

Nr.elevi implicaţi / nr.c.d.
implicate

Proiecte c.d.
implicate

aparitie lunara pe site scola a
activităţi/ nr.elevi implicaţi

web design

panouri/ afise

Popularizarea proiectelor si
parteneriatelor prin mijloace
moderne de diseminare

dir.adj. /

-minimum o apariţie pe
săptămână în mass media
locală

comisia

Documente ISMB
pt.cluburi

c.d. interesate/ prof.
ed. muzicală şi ed.
fizică
lunar

consilierul şcolar
directori
site scoala

Nr. activităţi

Nr.parteneriate/nr.elevi
implicaţi

ŢINTĂ STRATEGICĂ: Cresterea prestigiului scolii la nivel local, national si international
ACTIVITATEA
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TERMEN

RESPONSABILI

RESURSE

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ

Implicarea părinţilor în acţiuni
de promovare a imaginii şcolii,
realizarea de serbări,
carnavaluri, activități în Școala
Altfel

Sem II

Realizarea zilei şcolii prin
implicarea părinţilor şi a
comunităţii locale

mai-iunie an
scolar

-director adj.

-elevi

-consilier proiecte şi -părinţi
programe educative
-cadre didactice
-director

-elevi
-părinţi

-organizarea unor activităţi
lunare
-realizarea unui număr din
revista şcolii
-realizarea unui program
artistic

-cadre didactice
Organizarea şi desfăşurarea
unor activităţi educative
comune Scoală- Grădiniţa
pentru atragerea elevilor în cl.
preg

Noiembrie martie

Înv.cl. a IV-a

Programe, pliante

Nr.c.d. implicate / nr. elevi
înscrişi

Elaborarea de pliante, fluturaşi
pentru popularizarea
activităţilor şcolii şi distribuirea
lor la grădiniţe

sem I

Înv.cl. a IV-a

Pliante, fluturaşi

Nr. c.d. implicate / nr. elevi
înscrişi

Popularizarea activităţilor şcolii
în mass-media

Sf.anului şc

c.d./ CA

Pliante, programe

Relaţionare / comunicare
eficientă

Reactualizarea site-ului şcolii

Sf.anului şc

Dir. adj., analist pr.,
CE, CRP

Inform. la zi

Încadrare în termen, nr.
vizitatori

PLAN DE IMBUNĂTĂŢIRE/PLANIFICARE ACTIVITĂŢI 2018/2019
Tinta strategica 1: Optimizarea actului de predare-invatare-evaluare prin activitati specifice, in vederea cresterii
atractivitatii activitatilor scolare
O1 - Formarea adecvata a cadrelor didactice in domeniul metodelor activ-participative, centrate pe elev
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ACTIVITATEA

RESURSE

TERMENE

umane

materiale

financiare

Participarea
personalului didactic la
activitati organizate la
nivelul scolii, sector si
municipiu (activitati
metodice, cercuri
pedagogice etc.)

Cadre
didactice,
metodisti,
formatori

Ghiduri
metodice
chestionare
Fise
Suporturi de
curs
Aparatura
audio-video

Resurse
semestrial
bugetare/
extrabugeta
re

Aplicarea
competentelor
dobandite in lectiile
demonstrative la
nivelul comisiilor
metodice

Cadre
Aparatura
didactice, audio-video,
elevi
instrumente
TIC, fise

Resurse
semestrial
extrabugeta
re

RESPONSABILI

INDICATORI DE
REALIZARE (de tip
cantitativ, calitativ si de
impact)

director
responsabil
formare continua
responsabili
comisii metodice,
formatori,
profesorii

Participarea a cel putin
85% a cadrelor didactice la
activitati metodice

Responsabil
comisii metodice,
director adjunct

25-30 elevi participanti /
activitate
O activitate /arie
curriculara pe semestru

Obtinerea a cel putin 20
CTP pentru fiecare cadru
didactic , pana la sfarsitul
anul scolar

O2 - Formarea cadrelor didactice in vederea accesarii platformelor educationale si a utilizarii acestora in procesul
instructiv-educativ;
ACTIVITATEA

RESURSE
umane

8

TERMENE
materiale

financiare

RESPONSABILI

INDICATORI DE
REALIZARE (de tip
cantitativ, calitativ si de
impact)

Participarea la cursuri
de formare scoala,
CCD etc.

Cadre
didactice,
formatori

Realizarea unor
Cadre
activitati bazate pe
didactice,
accesarea platformelor elevi
educationale

Softuri
educationale
Fise
Suporturi
de curs
Retea de
PC
conectate la
Internet

Resurse
anual
extrabugeta
re

director
responsabil
formare continua,
formatori,
profesorii

Programe
POSDRU
(cofinantate
)

Participarea a cel putin
50% a cadrelor didactice la
cursuri de formare in
domeniul TIC

Obtinerea a cel putin
10-20 CTP pentru fiecare
cadru didactic participant

instrumente Resurse
semestrial
TIC
extrabugeta
Aparatura
re
audiovideo, fise

Responsabil
comisii metodice,
director adjunct

Realizarea a cel putin 9
activitati /saptamana cu
utilizarea TIC, de fiecare
cadru didactic participant
la programele de formare

O3 – Implicarea elevilor in programe de invatare remediala/obtinerea performantei, in functie de particularitatile de
varsta si individuale;
ACTIVITATEA

RESURSE
umane
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TERMENE
materiale

financiare

RESPONSABILI

INDICATORI DE
REALIZARE (de tip
cantitativ, calitativ si de
impact)

Desfasurarea unor
Cadre
activitati de pregatire a didactice,
elevilor capabili de
elevi
performanta

Suporturi
de curs
chestionare
Softuri
educational
e
Fise

Resurse
Octombrie
bugetare/
extrabugeta Activitati
re
saptamnale

director
responsabil
comisii metodice
profesorii

Participarea a cel putin
30% dintre elevii scolii la
activitatile propuse in
fiecare luna
Cresterea cu 35% a
numarului de premii
obtinute la elevi la
concursuri

Tinta strategica 3: Dezvoltarea parteneriatelor interne si externe
ACTIVITATEA

Identificarea de
parteneri
educationali
pentru
realizarea unor
parteneriate/
proiecte
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OBIECTIV

O1 Realizarea
parteneriatel
or locale,
nationale si
internationale
,
transcurriculare;

RESURSE

TERMENE RESPONSABILI INDICATORI DE
REALIZARE (de tip
cantitativ, calitativ si de
impact)

umane

materiale

financiare

parteneri
interni si
externi
coordonator
proiecte si
programe

chestionare

resurse sem I
bugetare si
extrabugetare

coordonator
proiecte si
programe

Identificarea si atragerea
in fiecare proiect a cel
putin 2 parteneri
Aprobarea cererii de
finantare
Existenta contractelor de
parteneriat

Crearea unei
structuri
moderne de
comunicare
pentru
eficientizarea
parteneriatelor

O2 Realizarea
site-ului scolii
in parteneriat
cu Asociatia
de parinti a
scolii pentru
elevi, cadre
didactice/
parinti

Profesori
Informatician
Web
design

Stimularea
participarii
elevilor pentru
dezvoltarea
spiritului civic

O3 Implicarea
copiilor si
elevilor in
activitatile
comunitare;

coordonator
proiecte si
programe
invatatori
educatori
diriginti
elevi

donatii

Cunoasterea
traditiilor si a
obiceiurilor
nationale,
pentru
afirmarea
spiritului
identitar cat si
al statelor UE

O4 Realizarea
schimburilor
culturale cu
scoli din
comunitatea
europeana;

coordonator
proiecte si
programe
invatatori
educatori
diriginti
elevi

costume resurse
lunar
produse extraspecific buge-tare
e
site-uri

Popularizarea
proiectelor prin
mijloace
moderne de
diseminare
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Cadre
didactice

Documente
Imagini
Domeniu

resurse Martie
bugetar
e si
extrabugetare

Site-ul
scolii
avizier

coordonator
proiecte si
programe

lunar
informatician

resurse
extrabugetare

lunar

Existenta site-ului scolii

Panouri, postere, revista
scolii, afise
Aparitia lunara, pe site a
activitatilor din proiecte

invatatori
diriginti
prof. ed. civica

cresterea cu 10% a
elevilor la ceste tipuri de
activitati comparativ cu
anul trecut

invatatori
diriginti
elevi

Participarea a cel putin
50% din efectivul de elevi,
toti invatatorii si dirigintii la
fiecare dintre activitatile
propuse

Tinta strategica 4: Cresterea prestigiului scolii la nivel local si national
O1 - Promovarea imaginii scolii prin materiale publicitare
ACTIVITATEA

RESURSE

TERMENE

RESPONSABILI INDICATORI DE REALIZARE
cantitativ, calitativ si de impact)

(de tip

umane

materiale

financiare

Afisarea
activitatilor pe
site-ul scolii

Directori
informati
cian

site

resurse
extrabug
etare

lunar

Directori

Actualizare site permanent
Realizarea a cel putin 2 numere ale
revistei scolii pana la sfarsitul anului
scolar

Realizarea unor
spectacole

director
costume
adj.
cadre
didactice

resurse
extrabug
etare

semestrial

Responsabil
activitati
extrascolare

Cel putin 2 spectacole /semestru

Director,
prof.Dumitrescu Ionica
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