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PLAN OPERAȚIONAL 

pentru desfășurarea activității în semestrul al II-lea an școlar 2015 – 2016 

 

Domeniile funcționale ale Planului Managerial aprobat în CP din 26.10.2015 sunt următoarele: 

I. Curriculum 

II. Managementul școlar 

III. Managementul resurselor umane 

IV. Perfecționare. Educație permanentă 

V. Normare. Salarizare. Evidență informatizată 

VI. Proiecte educaționale și programe comunitare 

VII. Activitatea tehnico-administrativă și arhiva școlii. 

Pentru realizarea obiectivelor stabilite prin Planul managerial cu scopul desfășurării corespunzătoare a activităților didactice, educative, 

școlare și extrașcolare și pentru încheierea cu rezultate bune a anului școlar 2015 – 2016, pentru integrarea cu succes a absolvenților în 

învățământul profesional sau liceal se vor desfășura următoarele activități: 

 

Domeniul 

funcțional 

Activități Orizont de 

timp 

Cine răspunde Resurse Indicatori de 

performanță 

Curricu- 

lum 

a) Simularea, cu subiecte selectate în colectivul 

metodic, a EN II, IV, VI.  

 

 

Cu 7-14 zile 

mai devreme 

decât 

calendarul 

Resp. colect. 

Met: Primar, 

Limbi, 

Matematică, 

Arhiva de 

subiecte, 

culegeri, 

portofoliu 

Subiectele propuse se 

vor preda la 

direcțiune înainte de 

aplicare. 
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b) La întâlnirile lunare ale Cons. pentru curriculum se 

va analiza ritmicitatea notării și lista amenințaților de 

corigență; 

c) Planificarea tezelor se va face pentru perioada 9-20 

mai (săptămânile 30 și 31 ale anului școlar); 

 

d) Se vor desfășura activități diferențiate pentru 

pregătirea EN VIII. 

 e) Sporirea calității lecțiilor; 

 

 

 

f) Continuarea activității cu elevii capabili de 

performanță școlară; 

g) In colectivele metodice se va analiza fișa de 

evaluare a act. cadrului didactic, utilizată în anul 

școlar precedent. 

 

EN 

Marți, 

săptămâna a 

II a lunii 

Termen ptr. 

planif: 

30.03.2016 

Conf. 

planificărilor 

Permanent 

 

 

 

Conorm 

graficelor  

Activ. din 

aprilie 2016 

Științe 

Director 

 

 

Dir. adj. 

 

 

Resp. colective 

met. Cadrele 

didactice 

 

 

 

Cd de la înv. 

primar și gimn. 

Resp. colective 

met. 

personal 

 

Cataloage 

 

 

Colectivul de 

elevi 

 

Planificări, 

diriginți, părinți 

Portofoliu pers. 

și valorificarea 

cercurilor ped. 

Auxiliare 

didactice 

Dosarul 

comisiei 

 

Participarea tuturor 

elevilor la EN VIII  

 

Se va evita ziua de 

vineri și teze în zile 

consecutive la clasă 

 

% prom. = %2015  

Minim 90% din 

punctaj la  fișa de ev. 

cap. Curriculum  

 

Clasări bune la 

concursuri 

PV în dosarul com. 

metodice 

Manag. 

școlar 

a) Revizuirea programului de asistențe ale directorilor 

la ore; 

b) Asigurarea suplinirilor prin solicitarea echilibrată a 

cd disponibile; 

c) Mijloacele didactice comune (laptop-uri, 

proiectoare, boxe, sala de proiecție, tabla smart) se vor 

folosi cu consemnare în registrul utilizatorului; 

d) Serviciul pe școală se realizează cu responsabilitate. 

Se organizează suplinire în caz de absență motivată 

sau medicală; 

e) Se acordă continuitate la suplinire numai la 

activitate didactică cu beneficiu pentru școală și elevi. 

 

30.03.2016 

 

 

 

Începând cu 

28.03.2016 

 

Conform 

graficului 

 

Conf. 

Metodologiei 

Directori,Cons. 

ptr. curriculum 

Directori, prof. 

de serviciu 

Adm. Dorina 

Dumitru 

 

Directori, prof. 

Trișcaș 

 

Consiliu de 

adm. 

 

 

Graficul realizat 

la început de an 

Sala de proiecție 

 

 

Cadrele 

didactice 

 

Fișa de evaluare 

Fiecare cd asistat cel 

puțin la o activ. 

„Toate orele se fac” 

 

Fără cheltuieli pentru 

reparații 

 

Incidente cât mai 

puține, depistate și 

rezolvate prompt 

 

 



Resurse 

Umane 

a) Acordarea de asistență cadrelor didactice care 

participă la diferite etape ale mobilității cd; 

b) Creștera efectivelor școlare prin oferta educațională 

pentru clasa pregătioare și încurajarea transferurilor 

spre școala noastră cu o minimă selecție când se 

ajunge la efective mulțumitoare. 

Conform 

calendarului 

Calendarul 

înscrierii în 

Cl.P 

 

Secretariat, 

CA, directori 

Toate cd 

Metodologie 

 

Statistici 

Fără reproșuri din 

partea cd și ISJ 

Menținerea unui ritm 

de creștere de 9-10 

elevi/semestru 

Perfecți- 

onare 

a) Participarea cd la instruire pentru utilizarea tablei 

smart; 

b) Curs de perfecționare „Noutăți în Microsoft Office 

Word” 

c) Distribuirea prin e-mail a unui pachet de acte 

legislative și proceduri pentru constituirea unei baze 

de date pe legislație internă; 

d) Sprijinirea cd care derulează activități pentru 

dobândirea definitivatului sau gradelor didactice. 

După ce va fi 

funcțională 

3 ore – 

aprilie 2016 

25.03.2016 

 

 

Conf. 

planificărilor 

Dir. adj., 

administrator 

Director  

 

Director, secr. 

Liliana 

Balatici 

Secretariat, 

directori 

Firma 

colaboratoare 

Sala„Kaufland” 

Firma colab. 

Dotările IT ale 

școlii 

 

Baza de date 

Utilizarea frecventă 

în activități cu elevii 

Circulația optimă a 

informației 

Existența unui 

portofoliu la fiecare 

cd, pe suport electr. 

Administra-

tiv 

 

a) Amenajarea sălii de proiecție ca sală de conferințe 

prin punerea în funcțiune a tablei smart, a 

proiectorului, adaptarea  mobilierului; 

b) Dotarea colectivelor metodice cu leptop și 

proiector; 

c)Asigurarea condițiilor de igienă elementară pentru 

elevi; 

 

d) Analiza bugetului și selectarea lucrărilor de 

întreținere pentru debutul noului an școlar. 

Sfârșitul 

anului școlar 

 

31.08.2016 

 

Permanent 

 

 

20.06.2016 

Directori, 

administrator 

 

Contabilitate 

 

Învățătorii, 

diriginții, adm. 

 

Directori, adm. 

Contabil șef 

Materiale și 

mobilier din 

școală 

Buget 

 

Comitet de 

părinți, buget 

 

Buget 

Intrare în funcțiune 

 

 

Intrare în inventare 

 

În fiecare clasă 

prosoape de hîrtie, 

dozator cu săpun,etc. 

Debut corespunzător 

an șc. 2016 – 2017 

 

 

Bistrița: 21.03.2016      Director,      Director adjunct, 

           Prof. Mihai Dumitru Cosma      Prof.Gavril Marius Mureșan 

 

 


