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PLAN OPERAȚIONAL PENTRU SEMESTRUL II, AN ȘCOLAR 2018 – 2019 

OBIECTIV 1: Eficientizarea managementului operaţional la nivelul unităţii de învăţământ  
Obiective specifice:  
 organizarea activităţii nedidactice şi didactice, a colectivului de profesori, a personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic, în condiţiile de 
desfăşurare a activităţii  
 asigurarea încadrării cu personal  
 monitorizarea activităţii şcolare  
 respectarea legalităţii actului decizional  
 îmbunătăţirea relaţiilor comunitare  
 monitorizarea activităţii personalului didactic, efectuarea unei evaluări obiective, corecte şi complete a activităţii  
 participarea activă a cadrelor la programe de formare continuă, în scopul ridicării calităţii serviciilor educaţionale  
 

Activități Termen Responsabili Parteneri Resurse Rezultate așteptate 

Întocmirea graficului cu 
profesorii de serviciu  

Lunar  Dir. adj. 
 

  Monitorizarea 
comportamentului 
şcolar al elevilor în 
perimetrul şcolii  

 Monitorizarea zilnică a 
prezenţei elevilor la cursuri, 
contactarea familiilor în cazul 
apariţiei fenomenului de 
absenteism  

Permanent  Diriginții, 
Directorii, 
Prof.de serviciu 

  Susţinere mai bună a 
şcolii de către  
comunitate  
Colaborare mai bună 
şcoală - familie  

Prezentarea noilor reglementări 
în domeniul învățământului 

Permanent  Directorii    Crearea unui cadru 
legal în instituţie  
Transparentizarea 
informaţiei  

Stimularea participării cadrelor 
didactice la cursuri de formare 
şi perfecţionare prin CCD  TR 
sau alte organizaţii de formare  

Permanent  Directorii  
Responsabilul cu 
formarea 

CCD sau alte instituții 

de formare 

Cursuri existente  
 

Creştera calităţii 
procesului instructiv-
educativ  
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Activități Termen Responsabili Parteneri Resurse Rezultate așteptate 

Participarea la cercurile 
pedagogice pe discipline  

Mai 2019 Cadrele didactice ISJ  

CCD 

 Creşterea 
profesionalismului 
cadrelor didactice  

Particparea la activitățile 
metodico-ştiinţifice în cadrul 
comisiilor metodice  

Lunar  Cadrele didactice   Creşterea 
profesionalismului 
cadrelor didactice  

 Acordarea de consiliere 
cadrelor didactice înscrise la 
examene prin asistenţe şi 
interasistenţe la ore, consultaţii 
privind realizarea proiectelor 
didactice şi lucrările metodico-
ştiinţifice  

Permanent  Șefii comisiilor 
metodice 
Prof.metodiști 

 Resurse umane Creştera calităţii 
procesului instructiv-
educativ  
Eficientizarea 
activităţii  
Obţinerea unor 
rezultate foarte bune 
la gradele didactice şi 
al participările 
ştiinţifice în diferite 
sesiuni, conferinţe  

Elaborarea ofertei educaţionale 
pentru anul şcolar 2019-2020 şi 
parcurgerea etapelor legale  

Aprilie 
2019  
 

Directorii 
Membrii CA 
CEAC 

  Creştera calităţii 
procesului instructiv-
educativ  
 

 

OBIECTIV 2: Creşterea calităţii actului didactic, astfel încât elevii să devină beneficiarii eforturilor cadrelor didactice 
implicate în procesul de instrucţie  
 

Obiective specifice  
1. organizarea claselor şi sălilor de curs  
2. proiectarea activităţii educative  
3. proiectarea activităţii de consiliere şi orientare  
4. asigurarea comunicării cu familia  
5. asigurarea climatului corespunzător pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de siguranţă, transparenţă şi legalitate  
6. elaborarea unui plan de măsuri pentru reducerea absenteismului  
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Activități Termen Responsabili Parteneri Resurse Rezultate așteptate 

Identificarea şi aplicarea 
măsurilor de prevenire a 
abandonului şcolar  

Permanent  Comisia pentru 
combaterea 
absenteismului  

ISJ 

Poliția locală 

 Diminuarea 
abandonului şcolar  
Îmbunătăţirea 
frecvenţei  

 Controlul şi avizarea planurilor 
manageriale ale 
comisiilor/catedrelor  

5.03.2019 
 

CEAC  
Directorii 

  Aplicarea si 
monitorizarea 
instrumentelor privind 
asigurarea si evaluarea 
calitatii educatiei in 
unitatea scolara  

Organizarea de activităţi 
extracurriculare la nivel de 
şcoală  

Conform 
calendarului 

Consilierul educative 
Diriginții 

Sponsori externi Resurse materiale 
extrabugetare  

 

 Organizarea de activităţi de 
suport educaţional şi consiliere 
pentru părinţi  

Lunar  Consilierul educative 
Diriginții 

Comitetele de părinți 
pe clase 

 Aplicarea si 
monitorizarea 
instrumentelor privind 
asigurarea si evaluarea 
calitatii educatiei in 
unitatea scolara  

Activităţi de implicare a 
familiilor în procesul educaţional 
– realizarea unei comunicări 
eficiente şcoală-familie  

Permanent  Diriginții Comitetele de părinți 
pe clase 

  

 
 
OBIECTIVUL  3: Aplicarea politicii de curriculum MEN, realizarea evaluării cu scop de orientare şi optimizare a învăţării  
 

Obiective specifice  

1. elaborarea testelor finale, actualizarea bazei de date cu analiza rezultatelor şi planurile de măsuri, stabilirea traseului individual de formare  

2. parcurgerea materiei în conformitate cu cerinţele programelor şcolare  

3. optimizarea activităţii de învăţare  
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4. creşterea performanţelor şcolare a elevilor  

5. creşterea ponderii, eficienţei şi transparenţei activităţilor de evaluare  

6. pregătirea examenelor finale  

 

Activități Termen Responsabili Parteneri Resurse Rezultate așteptate 

4. Monitorizarea permanentă a 
parcurgerii programelor şcolare  

Permanent  
 

Directorii, 
Șefii de comisii 
metodice  

  Monitorizarea şi 
consilierea personalul 
didactic pentru 
adaptarea demersurilor 
didactice la învăţarea 
centrată pe elev şi pe 
dobândirea 
competenţelor cheie  

5. Asigurarea accesului cadrelor 
didactice la curriculumul în 
vigoare şi la noutăţile apărute pe 
pagina MEN  

Permanent  
 

Directorii, 
Șefii de comisii 
metodice  

MEN  Adaptarea metodelor 
de lucru şi a întregii 
activităţi a 
personalului didactic 
în vederea îndeplinirii 
descriptorilor de 
performanţa din 
standardele de  
referinţă  

6. Utilizarea eficientă a 
mijloacelor audio-video şi a 
materilelor didactice aflate în 
dotarea şcolii  

Permanent  
 

Cadrele didactice 
Prof.de informatică 

 Laboratoarele de 
informatică 
videoproiectoare   

Adaptarea metodelor 
de lucru şi a întregii 
activităţi a 
personalului didactic 
în vederea îndeplinirii 
descriptorilor de 
performanţa din 
standardele de  
referinţă  

7. Stabilirea tipurilor de 
evaluare, individualizarea şi 
asigurarea transparenţei evaluării  

Permanent  
 

Cadrele didactice 
 

 Materiale didactice  
 

Monitorizarea şi 
consilierea personalul 
didactic pentru 



5 
 

Activități Termen Responsabili Parteneri Resurse Rezultate așteptate 

adaptarea demersurilor 
didactice la învăţarea 
centrată pe elev şi pe 
dobândirea 
competenţelor cheie  

8. Notarea obiectivă, ritmică, 
asigurarea nr de note la fiecare 
disciplină, înregistrarea corectă a 
rezultatelor şcolare  

Permanent  
 

Cadrele didactice 
Comisia de 
monitorizare a 
ritmicității notării 

  Aplicarea si 
monitorizarea 
instrumentelor privind 
asigurarea si evaluarea 
calitatii educatiei in 
unitatea scolara  

9. Implicarea elevilor la 
concursurile şcolare şi la 
olimpiade, creşterea 
performanţei şcolare  

Permanent  Șefii de comisii 
metodice 

 Resurse extrabugetare 
- premii  
 

Creşterea 
performanţelor şcolare 
ale elevilor  
 

10. Evaluare finală – pregătire 
pentru examenele naţionale – 
simulări bac  

Martie 
aprilie mai 
2019 

Profesorii care 
pregătesc elevii pentru 
examenele finale  

ISJ TR  Creşterea numărului 
de rezultate bune şi 
foarte bune la 
examenul de 
bacalaureat 

11Consultaţii pentru pregătire 
bac, la disciplinele de examen  

Permanent  Profesorii care 
pregătesc elevii pentru 
examenul de 
bacalaureat 

  Creşterea numărului 
de rezultate bune şi 
foarte bune la 
examenul de 
bacalaureat 

 
OBIECTIVUL 4: Creşterea calităţii şi eficienţei procesului educaţional, extracurricular  
 

Obiective specifice  
1. reducerea absenteismului ca factor al eşecului şcolar  

2. participarea la competiţiile cu caracter educativ, sportiv (conform calendarului educativ)  

3. eficientizarea măsurilor de educaţie sanitară, de prevenire a violenţei în şcoală, de prevenire a consumului de droguri şi de trafic de 

persoane  
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4. participarea colectivelor şcolare la activităţi turistice, sportive, cu caracter cultural artistic sau distractiv  

 

Activități Termen Responsabili Parteneri Resurse Rezultate așteptate 

Actualizarea site-ului școlii și a  
paginii instituției  

permanent CEAC  
Fărcășanu Ion 
Sotirescu Eliza 
 

Furnizori de formare 
continua interni  
ISJ  

Mediu virtual  
 

Parteneriate naționale 
și internaționale  
Elaborarea 
promovarea tehnicilor 
şi metodelor de 
marketing în vederea 
promovarii ofertei 
şcolare  

3. Marșul și Balul absolvenților   26,27 mai 
2019 

Diriginții cls.a XII-a Sponsori  Din sponsorizări Premiere, promovare 
in mass media  

 
 
OBIECTIV 5: Promovarea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat în comunitatea locală  
 

Obiective specifice:  

1. colaborarea cu autorităţile locale  

2. colaborare cu ISJ  

3. realizarea unor acţiuni de colaborare cu comitetul de părinţi, ONG-uri, cu membri ai comunităţii locale, presa  

4. promovarea imaginii instituţionale pe site-ul şcolii, acţiuni de marketing educaţional  

5. asigurarea comunicării interne şi externe a instituţiei  

6. realizarea parteneriatelor prin programe de cooperare ( cu alte şcoli, alte instituţii)  
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Activități Termen Responsabili Parteneri Resurse Rezultate așteptate 

1. Încheierea parteneriatelor 
educaţionale, sociale şi de 
formare profesională cu 
partenerii locali, regionali şi 
europeni  

permanent Reprezentant legal  
Coordonatori ai 
proiectelor  
Comisia de programe 
şi proiecte  

Parteneri locali 
(primărie, poliţia 
oraşului)  
 

Umane - parteneri  
 

Încheierea în anul şcolar 2016-
2017 a acel puţin:  
- 3 contracte de parteneriat 
educaţional cu instituţii 
şcolare, din localitate, regiune, 
la nivel naţional european  
- 3 contracte de parteneriat 
educaţionale, sociale cu 
asociaţii profesionale, instituţii 
culturale, administrative ș.a.  

 Luna pădurii-acțiune de plantare 
de puieți  

Aprilie 
2019 

Diriginții  Administrația 
locală 
Consiliul local 

 Înființarea și îngrijirea unei 
plantații  

5. Zilele Liceului Pedagogic 
„Mircea Scarlat ” 

8-12 aprilie 
2019 

Directorii 
Diriginții 

Primăria  
ISJ 

Părinţi, autorităţi 
locale  

Activităţi în parteneriat cu 
părinţii şi comunitatea locală  

Marșul și ziua absolvenților Mai 2019 Directorii 
Diriginții cls.a XII a 

 Poliția 
Comunitatea locală 

Participarea la activități a 
absolvenților 

8. Natură și sănătate-activitate de 
ecologizare a râului Vedea și a 
pădurii  

Iunie 2019 Diriginții Primăria   Participarea elevilor la 
activități 

9. Campionat de dans  
Campionate de baschet, fotbal, 
tenis  

Conform 
calendarului 

Directorii  
Prof.de ed.fizică 

  Promovarea ofertei 
educaționale a liceului  

 
Avizat în Consiliul profesoral din: 11.03.2019 

Aprobat în Consiliul de Administrație din: 11.03.2019  
 
 
 
 

Director,       Director adj., 
Prof. Botez Silvia      Prof. Mariana Buciu 

 
 


