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TINTA  STRATEGICA - 1 

PLAN OPERATIONAL CEAC 2017/2018 

Implementarea eficienta a Curriculum-ului Naţional şi a Curriculum-ului la Decizia Şcolii printr-o abordare orientată 

spre nevoile beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

 

Nr. 

crt. 
Obiective Resurse Responsabilitati Termen Indicatori de performanta 

1. Identificarea   cererii si 

nevoilor de educatie 

ale elevilor. 

*parinti, profesori, elevi 

*chestionare adresate 

elevilor si parintilor 

* invatatori, 

diriginti 

coordonati de 

CEAC 

Ianuarie  2018 Alcatuirea unui 

centralizator al optiunilor 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplicarea si 

diversificarea ofertei 

CDS, conceputa ca 

suita de discipline noi 

si proiectarea lor prin 

cooperarea unor 

grupuri mixte. 

 

 

 

 

 

* cadre didactice 

* baza materiala 

* cursuri de 

perfectionare   oferite de 

CCD,ONG,universitati 

Elevi si parinti 

Comunitate 

- director 

-comisii metodice 

-comisia pentru 

reforma si 

perfectionare 

- profesori, 

- invatatori 

 

 

februarie – 

martie 2018 

* oferta pentru fiecare clasa 

sa contina cel putin 2 oferte 

de discipline optionale; 
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3. Îmbunătăţirea 

permanenta a 

rezultatelor şcolare 

ale elevilor si 

susţinerea 

performanţelor 

elevilor cu aptitudini. 

Pregatire cu elevii 

capabili de 

performanta . 

 Cadre didactice 

 elevi 

An scolar 

2017/2018 

*Cresterea   numarului   de 

copii participanti la 

olimpiade si   concursuri 

scolare. 

*Rezultate bune la olimpiade 

, concursuri scolare si 

evaluari nationale. 
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TINTA  STRATEGICA – 2 

OS. Dezvoltarea, perfectionarea şi eficientizarea activitaţii manageriale si a  managementului calităţii. 

 

Nr. 

crt. 
Obiective Resurse Responsabilitati Termen Indicatori de performanta 

1. Asigurarea calitatii 

serviciilor educationale 

prin activitati  in  

domeniul instructiv -   

educativ , resurse  

umane,  baza materiala, 

relatii externe 

Comisie CEAC 

functionala, 

Instrumente de evaluare 

CEAC 

Responsabili 

comisii 

An scolar 

2017/2018 

*Asigurarea climatului 

Favorabil desfasurarii procesului 

instructiv educativ . 

*Asigurarea de  servicii medicale 

adecvate; 

*Imbunatatirea    bazei materiale 

prin  achizitionarea de material 

didactic  nou pentru fiecare 

comisie metodica; 

*Imbunatatirea fondului de carte 

la biblioteca. 

2. Imbunătăţirea continua a 

calităţii, bazată   pe  

rezultatele evaluării 

instituţionale sistematice 

Comisie 

functionala, 

Instrumente 

evaluare 

CEAC 

 

de 

CEAC februarie - 

septembrie 

2018 

*Majoritatea standardelor de 

acreditare indeplinite cu 

calificativ ”bine ” si “foarte bine”. 

*Identificarea masurilor de 

imbunatatire pentru cresterea 

calitatii . 

*Urmarirea realizarii unei 

evaluari obiective si transparente. 
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3. Asigurarea  egalităţii de 

şanse pentru elevii şi 

cadrele  didactice din 

şcoală 

Conducerea scolii 

Cadre didactice 

Planificări Proiecte 

de lecţii Proiecte 

educaţionale 

Cadrele didactice 

Responsabilul 

comisiei 

diriginţilor 

-Consilierul 

educativ 

-Comisia pentru 

prevenirea și 

eliminarea 

violenței, a 

faptelor de 

corupție și 

discriminării în 

mediul școlar și 

promovarea 

interculturalității; 

 

Pe tot 

parcursul 

anului scolar 

2017/2018 

*Adaptarea lecţiilor pentru a 

răspunde nevoilor elevilor; 

*Folosirea de strategii diverse 

pentru a răspunde stilurilor 

individuale de învăţare şi 

nevoilor elevilor; 

*Selectarea unei varietăţi de 

materiale şi resurse pentru a 

sprijini nevoile elevilor; 

*Stabilirea domeniului 

activităţilor de educaţie 

nonformală în funcţie de nevoile 

elevilor; 

*Stabilirea grupurilor ţintă din 

cadrul proiectelor 

educaţionale ţinând cont de 

principiul egalităţii de şanse. 
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TINTA  STRATEGICA – 3 

OS-  Perfectionarea  si  formarea  continua  a  cadrelor  didactice,  personalului  auxiliar  si  nedidactic  ,  dezvoltarea 

competentelor cadrelor didactice privind utilizarea tehnologiilor moderne de invatare si comunicare. 

 

Nr. 

crt. 

Obiective Resurse Responsabilitati Termen Indicatori de performanta 

1. Identificarea nevoilor 

si posibilitatilor de 

formare a 

personalului didactic,

 didactic 

auxiliar  si 

nedidactic 

- oferta CCD, 

ONG-uri, universitati 

Buget alocat 

-conducerea scolii; 

-profesorul 

responsabil cu 

perfectionarea 

Octombrie 

2017 

-dezbatere in  consiliul profesoral 

privind nevoile si posibilitatile de 

formare; 

-chestionar adresat 

personalului didactic, didactic- 

auxiliar si nedidactic privind 

nevoile lor de formare; 

-centralizatorul optiunilor 

beneficiarilor. 

2. Perfectionarea 

si formarea 

continua a 

cadrelor 

didactice 

-ofertele  CCD, 

ONG, universitati, 

-dezbateri tematice 

ale Consiliului 

profesoral 

-buget alocat 

-conducerea scolii; 

-profesorul 

responsabil cu 

perfectionarea; 

-consiliul de 

administratie 

Octombrie 

2017 
- evidenta clara a celor inscrisi la 

gradele didactice. 

- popularizarea activitatii CCD 

-antrenarea profesorilor in 

elaborarea unor auxiliare 

curriculare 
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TINTA  STRATEGICA – 4 

 

OS Completarea, diversificarea, imbunătăţirea şi exploatarea raţională a resurselor materiale şi financiare . 

 

Nr. 

crt. 
Obiective Resurse Responsabilitati Termen Indicatori de performanta 

1. Asigurarea  de 

resurse bugetare 

sau extrabugetare 

pentru derularea 

proiectelor scolii. 

Financiare: Bugetare 

si extrabugetare 

Umane:  elevi, cadre 

didactice. 

C.A. 

Director 

CEAC 

An scolar 

2017/2018 
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TINTA  STRATEGICA –5 

 

OS. Optimizarea relatiei scoala – comunitate, imbunatatirea relatiei scoala – parinti si promovarea imaginii scolii in cadrul 

procesului de dezvoltare a institutiei. 

Nr. 

crt. 

Obiective Resurse Responsabilitati Termen Indicatori de performanta 

1. Promovarea elementelor

   de 

identitate   si   cultura 

specifica scolii si  a 

produselor realizate de 

elevi 

Holul scolii, , biserica. Toate cadrele 

didactice; 

Prof.  de  educatie 

plastica. 

La evenimentele 

precizate  in 

anul scolar 

2017/2018 

Expozitii de Ziua educatiei, Ziua 

Nationala a Romaniei, Craciun, 

24 Ianuarie, Pasti, 

Ziua Eroilor,Zilele scolii, Ziua 

invatatorului . 

2. Estimarea nivelului de 

satisfactie a 

comunitatii in raport cu 

scoala si identificarea 

unor masuri care pot 

determina cresterea 

prestigiului   acesteia in 

comunitate 

 

Cadre didactice 

 

 

CEAC 

 Consiliul de 

administratie. 

An scolar 

2017/2018 
 Realizarea in comunitate a 

unui studiu sociologic; pe baza 

analizei se vor putea identifica 

punctele tari si punctele slabe 

ale ofertei de educatie, ale 

parteneriatului local, ale 

implicarii scolii in viata 

comunitatii. 

 Realizarea de proiecte care sa 

transforme scoala in nucleul 

cultural al comunitatii. 
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TINTA  STRATEGICA –6 

f.) ELABORAREA SI DISTRIBUIREA MATERIALELOR DE PREZENTARE A IMAGINII SCOLII 

OS. Promovarea imaginii Scolii Gimnaziale Bucinisu în comunitatea locală, bazată pe principii de  marketing educaţional. 

 

Nr. 

crt. 

Obiective  Resurse Responsabilitati Termen Indicatori de performanta 

1. Elaborarea planurilor 

concrete  de 

prezentare a 

imaginii scolii. 

-cadre didactice 

-informatician 

-resurse financiare 

-elevi 

-director 

-consilier 

educativ 

Octombrie 

2017 

-identificarea a celor mai bune 

modalitati de promovare a 

imaginii scolii. 

2. Identificarea   mediilor 

de 

distribuire

 

a informatiilor. 

-cadre didactice 

-consiliul 

reprezentativ al 

parintilor 

-director 

-CEAC 

-consilier 

educativ 

Octombrie 

2017 

-gasirea a cel putin 3 medii 

eficiente de distribuire a 

informatiilor. 

3. Realizarea  -cadre didactice -director Decembrie   

elementelor de -elevi -CA 2017 ului 
scol
ii. 

mai  

marketing  -resurse financiare -CEAC 2018 Actualizarea  permanenta  a  site-kui 
școlii educational.  -consilier Saptamanal școlii    

educativ an scolar  

2017/2018  

  
 

 

 Responsabil,  

Prof. Blidaru Raluca 
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