
Plan operațional 
An scolar 2019-2020 

 
1.Obiectiv strategic: Dezvoltarea unei culturi a calității, la nivelul tuturor departamentelor instituției 

Implementarea și consolidarea mecanismelor de asigurare a calității în educație 
Obiective specifice Acţiuni Instrumente/resurse Responsabil Termen Modalităţi de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatori de 
realizare 

1.Întocmirea 
raportului anual de 
evaluare internă a 
calității pentru anul 
școlar 2018-2019 

 Analiza standardelor de 
referință 
 Analiza rapoartelor de 
activitate ale comisiilor și 
compartimentelor 
 Elaborarea RAEI și al 
planurilor de imbunătățire 
 Inaintarea RAEI către CA 

-standardele de referinţă şi 
indicatorii de performanţă 
pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii în 
învăţământul preuniversitar 
– HG 1534/2008 (MO nr. 
822 /8.XII.2008)  
- rapoartele comisiilor  

Director  
Comisia CEAC 

14 octombrie 
2019 

RAEI 2018-
2019 

raportului anual 
de evaluare 
internă a calităţii 
pentru anul 
şcolar 2018-2019  
 
 

Stabilirea 
managementului 
CEAC pentru anul 
scolar 2019-2020 

 Elaborarea Planului de acțiune 
pentru anul școlar 2019-2020 
 Stabilirea graficului ședințelor 
de lucru  
 Stabilirea atribuțiilor, a 
responsabilităților individuale 
ale membrilor CEAC  

Plan operațional 
Regulament CEAC 

Responsabil 
CEAC 

Septembrie- 
Octombrie 
2019 

Plan de acțiune Cunoașterea de 
către colectivul 
scolii al planului 
operațional 

Creșterea gradului 
de informare al 
personalului 
angajat al școlii, a 
elevilor și părinților 
cu privire la 
documentele 

Informarea angajaților cu 
privire la documentele școlii 

Legislație specifică 
ROFUIP 
ROI 

Comisia CEAC 
Compartimentul 
secretariat 

Octombrie 
2019 

Existența 
documentelor 
la avizier, 
actualizarea 
punctelor de 
documentare 
din sala 

Eficientizarea 
modului de 
infoarmare a 
personalului 



școlare și 
procedurile aplicate 
în școală 

profesorală 

Dezvoltarea la elevi 
a abilităților de 
comunicare și 
crearea unui climat 
de siguranță fizică 
și psihică 

Monitorizare efectuării 
serviciului pe școală 

Planificarea serviciului pe 
școală pentru profesori 

Comisia CEAC 
Comisia de 
organizare și 
desfășurare a 
serviciului pe 
școală 

Februarie 
2020 
Iunie 2020 

Analiza 
raportului 
comisiei 

Respectarea 
procedurii 
privind 
organizarea 
serviciului pe 
școală de către 
cadrele didactice 

Asigurarea 
desfășurării tuturor 
activităților 
caracteristice 
organizației în mod 
unitar 

Revizuirea unor proceduri 
existente 
Elaborarea de proceduri noi 
 

Rapoarte ale comisiilor 
Proceduri SCIM 

Comisia CEAC 
Comisia SCIM 

Iunie 2020 Listă proceduri 
SCIM 

Revizuirea 
procedurilor 
Elaborarea a 3 
proceduri noi 

 
2.Obiectiv strategic: Promovarea dimensiunii euopene și a egalității de șanse în educația elevilor 

Dezvoltarea unor practici educaționale în concordanță cu nevoile elevilor 
Obiective specifice Acţiuni 

 
 

Instrumente/resurse Responsabil Termen Modalităţi de 
evaluare a 
obiectivelor 

Indicatori de 
realizare 

Desfășurarea 
activității de 
predare- învățare pe 
baza cunoașterii 
stilurilor de 
învățare ale elevilor 

Identificarea stilurilor de 
învățare ale elevilor din clasa a 
V-a si a IX -a 
- Prezentarea și discutarea în 
Consiliile claselor a 
rezultatelor obținute în urma 
aplicării chestionarelor 

 
Chestionare  
- Fișe de înregistrare - Fișe 
individuale  
 
 

Comisia CEAC  
Diriginți /  
Consiliile 
claselor a V-a 

Decembrie 
2019 

Analiza și 
interpretarea  
rezultatelor  
Procese-
verbale 

Folosirea datelor 
obținute în 
proiectarea 
lecțiilor si 
desfășurarea 
activităților cu 
elevii 

Adaptarea stilului de predare-
invatare la nevoile de invatare 
si de comunicare ale elevilor 

-lectii deschise 
-diriginti -cadre didactic 
-elevi  
-membrii CEAC 

-membrii 
CEAC - 
responsabilii 
comisiilor 

noiembrie Chestionare 
pentru 
stabilirea 
stilurilor 

tabelele cu 
stilurile de 
învățare ale 
elevilor lipite pe 



metodice denvățare prima filă a 
catalogului. 

Identificarea 
nevoilor de 
remediere și 
progres 

Aplicarea testelor de evaluare 
iniţială; analiza rezultatelor, 
măsuri de remediere și de 
îmbunătățire 

- Seturi de teste iniţiale 
- Rapoarte şi planuri de 
remediere - ale cadrelor 
didactice/comisiilor 
metodice 

Membrii CEAC Octombrie 
2019 

Fişe cu T.I. - 
Analiza 
rezultatelor 
Măsuri de 
îmbunătăţire – 
să existe în 
portofoliile 
cadrelor 
didactice şi în 
baza de date 
CEAC 
Raportul şi 
planul de 
îmbunătăţiri, în 
baza de date 
CEAC 

- Toate cadrele 
didactice au 
aplicat T.I. 
- Toate cadrele 
didactice și-au 
stabilit măsuri de 
remediere și 
îmbunătățire 

 
3.Obiectiv strategic:Promovarea imaginii unității școlare pe plan local, național și internațional 

Promovarea în comunitate a preocupărilor şcolii pentru personalizarea actului instructiv-educativ în vederea prevenirii eşecului şcolar 
Obiective specifice Acţiuni Instrumente/resurse Responsabil Termen Modalităţi de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatori de 
realizare 

Propunerea unor 
proiecte comune cu 
reprezentanți ai 
comunității 

Colaborarea în diferite proiecte 
de ecologizare, menținerea 
tradițiilor și obiceiurilor 

Prezența proiectului in scoli Director  
Consilieri 
educativi, 
profesori 

August 2020 Rapoarte 
Proiectul in 
format letric și 
electronic 

Procese verbale,  
Fotografii  

Promovarea ofertei 
educaționale 

Realizarea planului de 
scolarizare și popularizarea in 
randul elevilor 

Realizare unui grafic cu 
vizitele in scolile gimnaziale 
din centrul metodic Voinești 

Director  
CA 
Profesori  

Mai 2020 Procese 
verbale 

Planul de 
scolarizare 

Promovarea 
imaginii școlii în 
comunitate 

Monitorizarea desfășurării 
activităţilor în parteneriat 
școală-părinți , ,,Ziua porților 

- Program activități Director 
Coord. educativ 
Înv. / Dirig. 

Aprilie- mai 
2020 

Analiză de 
impact 
Raport 

Feed-back părinți 
- Creșterea nr. 
părinților 



deschise”, programul ,,Școala 
altfel” 

Comisia CEAC săptămâna 
,,Școala altfel” 
P.V. ședințe cu 
părinții 

implicați în 
activități cu 10% 
față de anul 
trecut 

 
4.Obiectiv strategic:Diversificarea ofertei de activități extrașcolare, în sensul promovării educației interculturale, civice și ecologice 

4.1. Încurajarea cadrelor didactice de a se implica în desfășrarea unor proiecte școlare și extrașcolare 
Obiective specifice Acţiuni Instrumente/resurse Responsabil Termen Modalităţi de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatori de 
realizare 

Încurajarea cadrelor 
didactice de a se 
implica în 
desfășrarea unor 
proiecte școlare și 
extrașcolare 

Îmbunătățirea calității 
activităților educative 

Resurse materiale (copiator, 
hârtie, calculator) 
· Resurse financiare 
· Resursa timp 

Directori 
Consilierul 
educativ 
Cadrele 
didactice 
diriginţi 
Părinţi 

Martie 2020  Lista cu 
proiectele 
propuse 

Procese verbale 
pin care s-a făcut 
popularizarea 
proiectelor 

Adaptarea  
activităților 
extrașcolare în 
funcție de cerințele 
și interesele 
elevilor 

Monitorizarea programului 
activităților extracurriculare și 
extrașcolare la nivelul fiecărei 
clase și la nivelul unității 
școlare 

- Rapoartele lunare ale 
cadrelor didactice, privind 
activitățile educative 
desfășurate 

 
Comisia CEAC  
- Resp. proiecte 
și programe 
educative  
 

Permanent  
Iunie 2020 

Analiza 
raportul 
responsabilului 
pentru proiecte 
și programe 
educative  

- Creșterea cu 5 
% a numărului de 
proiecte / 
programe 
educative 
derulate la 
nivelul școlii față 
de anul școlar 
anterior  
 

 


