
 

 
36 

 

 Şcoala Gimnazială Mihăileşti 
 Județul Buzău 
CIF: 28068979 
tel. 0238.584.110  
fax 0238.584.141 
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com 
https://scoalamihailesti.wordpress.com  

 

Director,  

Prof. Baciu Mircea 

PLAN OPERAŢIONAL 

DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALA 

AN ŞCOLAR 2016-2017 

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII 

ŢINTĂ STRATEGICĂ 1:  1. Cresterea ofertei de activităţi extraşcolare, a ofertei de petrecere a timpului liber cu implicarea 

părinţilor în derularea acestor activităţi 

ACTIVITATEA  REZULTAT TERME

N 

RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

BUGET ŞI SURSE DE 

FINANŢARE 

1.Aplicarea de chestionare 

părinţilor şi elevilor 

referitoare la oferta de 

discipline opţionale din anul 

şcolar trecut şi propuneri 

pentru anul şcolar în curs 

-realizarea unui 

CDŞ care să ţină 

seama şi de 

propunerile 

elevilor şi 

părinţilor. 

Oct. 

2016 

-director  

-învăţători 

-diriginţi 

-elevi 

-părinţi 

-cadre 

didactice 

-chestionare 

-cel puţin 4 

propuneri vor fi 

incluse în CDŞ 
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2.Prelucrarea datelor oferite 

de chestionare, prezentarea 

proiectului CDŞ în Consiliul 

profesoral, în şedinţele cu 

părinţii şi în orele de 

dirigenţie 

-proiect CDŞ 

unanim apreciat 

de către elevi, 

părinţi şi  cadre 

didactice. 

Nov.. 

2016 

-director  

 

-baza de date 

-învăţători 

-diriginţi 

-proiectul CDŞ va 

fi aprobat cu peste 

90% din voturi 

 

3. Testarea opţiunilor elevilor 

privind CDŞ 2016-2017 

-paleta largă a 

disciplinelor 

opţionale oferă 

elevilor 

posibilitatea 

alegerii 

opţionalului dorit 

Ian. 

2016 

-director  

-învăţători 

-diriginţi 

-tabele 

nominale cu 

opţiuni 

-toţi elevii vor 

opta pentru 

minimum un 

opţional din oferta 

CDŞ 

 

Organizarea de excursii cu 

diferite teme (să descoperim 

orizontul local, vizite la 

mesteri , istoria locurilor, 

- multiple valenţe 

de informare si de 

educare a elevilor, 

contribuind la 

Ian. 

2016 

-director  

-învăţători 

-diriginţi 

-dosare ale 

excursiilor 

conform 

procedurilor 

- 25 % din totalul 

elevilor vor 

participa la aceste 

drumeții 
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aspecte din viaţa de ieri şi de 

azi etc.)  

adâncirea şi ,, 

ancorarea” în 

realitatea 

mediului natural 

şi social explorat 

direct 

Susţinerea de activități cu 

tema incluziunii sociale și 

nondeiscriminării 

-paleta largă a 

disciplinelor 

opţionale oferă 

elevilor 

posibilitatea 

alegerii 

opţionalului dorit 

Ian. 

2017 

-director  

-învăţători 

-diriginţi 

-tabele 

nominale cu 

opţiuni 

-toţi elevii vor 

opta pentru 

minimum un 

opţional din oferta 

CDŞ 

 

Organizarea unui club/ de 

week-end (dansuri populare, 

activităţi sportive, cerc foto, 

de muzică lăutărească); 

-continuarea 

activităților din 

cadrul 

Ian. 

2017 

-director  

-învăţători 

-diriginţi 

-tabele 

nominale cu 

opţiuni 

-toţi elevii vor 

opta pentru 

minimum un 
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 Ansamblului Spic 

de Grâu Mihăilești 

-înființarea 

tarafului Lăutarii 

din Mărginenu 

opţional din oferta 

CDŞ 

PROGRAMUL DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE 

ŢINTĂ STRATEGICĂ 2: Formarea cadrelor didactice din şcoală pentru utilizarea unor metode noi de predare (folosirea 

calculatorului, folosirea softurilor educaţionale, videoproiecţia, etc.), urmărind creşterea calităţii actului educaţional 

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

BUGET ŞI SURSE DE 

FINANŢARE 

1. Identificarea cadrelor 

didactice care nu au participat 

la cursuri de perfecţionare în 

-existenţa în 

colectiv de 

cadre didactice 

care nu au 

Sept 2016 -director  

-responsabil cu 

formarea 

continua 

cadre 

didactice 

-50% dintre 

profesori optează 

pentru 

-bugetul şcolii are 

asigurate sumele 

necesare pentru 

perfecţionare cu 
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specialitate şi metodica 

predării. 

participat la 

perfecţionare în 

ultimii 5 ani 

participarea la un 

curs de formare 

plata de la bugetul 

local. 

2.Informarea cadrelor 

didactice cu oferta de formare 

a CCD. 

-cadre didactice 

care îşi 

manifestă 

interesul de  

participa la 

perfecţionare. 

Oct. 2016 -director  

-responsabil cu 

formarea 

continua 

Cadre 

didactice 

-50% dintre 

profesori 

îndeplinesc 

condiţiile de  

participare la 

formare 

 

3.Participarea cadrelor 

didactice la activităţi de 

formare continuă 

-40% dintre 

profesori vor 

participa la un 

stagiu de 

formare în 

specialitate 

Ian.-iun. 

2017 

-director  

 

Cadre 

didactice 

-toate cadrele 

înscrise vor 

absolvi stagiul de 

formare 
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PROGRAMUL DE ASIGURARE A PREGĂTIRII DE BAZĂ A ELEVILOR  ŞI DE CREŞTERE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE 

ŢINTĂ STRATEGICĂ 3: Sprijinirea elevilor mai puţin motivaţi şi mai puţin sprijiniţi de familii în vederea ameliorării rezultatelor 

şcolare,  a reducerii eșecului școlar și abandonului 

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

BUGET ŞI SURSE 

DE FINANŢARE 

1.Aplicarea diferenţiată a 

sarcinilor de lucru pentru 

elevii cu probleme în 

învăţare, elaborarea şi 

realizarea palnului de 

intervenţie personalizat, 

precum şi a curriculum-ului 

adaptat. 

-promovarea 

reală a tuturor 

elevilor 

Iun 2016 -director  

-şefi comisii şi 

cadre metodice 

-elevi 

-părinţi 

-cadre 

didactice 

-scăderea cu 50% 

a numărului de 

corigenţi 
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2.Organizarea, planificarea 

şi realizarea pregătirii 

pentru performanţă 

-elevi foarte bine 

pregătiţi, 

capabili să 

obţină rezultate 

de performanţă 

la concursurile şi 

olimpiadele 

şcolare 

iun. 2016 -director  

-şefi comisii şi 

cadre metodice 

-elevi 

-părinţi 

-cadre 

didactice 

-creşterea cu 10% 

a numărului de 

premii 

 

Organizarea Programului 

Școala după școală 

- oferă   copiilor   

servicii de   

îngrijire   după   

terminarea   

orelor   de  

şcoală,  

programe 

educative, 

asistenţă 

Sept. 2016 -director elevi 

-părinţi 

-cadre 

didactice 

-scăderea cu 25% 

a numărului 

elevilor 

predispuși la eșec 

școlar  

-scăderea cu 15 % 

a numărului de 

abandon 

-CL și programe 

europene 
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sociopedagogică,  

efectuarea 

temelor  date 

pentru acasă şi 

activităţi  

recreative 

 

TINTĂ STRATEGICĂ 4:  Valorificarea optimă a spaţiului din curtea şcolii, prin construirea unor  anexe şi a unui teren/sală de 

sport, noi spații școlare 

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

BUGET ŞI 

SURSE DE 

FINANŢARE 
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1.Gestionarea şi întreţinerea 

patrimoniului din clase 

-ambient şcolar 

igienic şi plăcut 

2016-

2017 

-învăţători 

-diriginţi 

-elevi 

-părinţi 

-personal 

administrativ 

-scăderea cu 50% 

a pagubelor 

realizate de către 

elevi 

-Consiliul 

Reprezentativ al 

Părinţilor 

2.Achiziţionarea-

întreţinerea- de 

calculatoare,  aparatură 

audio 

-creşterea 

calităţii actului 

didactic 

Sep.2016-

mar.2017 

-director -calculatoare 

radiocasetofoa

ne 

-creşterea cu 30% 

a numărului de 

calculatoare 

funcţionabile 

-venituri proprii 

3. Construirea a 3 noi săli de 

clasă  

-extinderea 

spațiilor 

școlare oferind 

astfel 

posibilitatea 

desfășurării 

activității într-

un singur 

schimb   

-oct. 2016 -director  -economii la 

combustibil, 

electricitate 

-consiliul local 

-finanțări 

europene 
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Director, 

Prof. Baciu Mircea 

 

 

4. Zugrăvirea sălilor de clasă, 

a holurilor şi grupurilor 

sanitare  

-crearea de 

condiţii igienice 

în spaţiul şcolar 

Aug.2015 -director -consiliul local 

-personal adm. 

-mediu ambiant 

igienic şi estetic 

-consiliul local 

 

5. Teren de sport amenajat 

în spaţiul stabilit din curtea 

şcolii 

-spaţiu pentru 

practicarea 

sportului  

Aug.2016 -director -consiliul local -creşterea 

suprafeţei utile  

-consiliul local 
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