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PLAN OPERAŢIONAL 2017-2018 

DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

  

 

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII 

ȚINTĂ STRATEGICĂ: CDŞ DIVERSIFICAT ŞI ATRACTIV, REALIZAT PRIN CONSULTAREA ELEVILOR ŞI PĂRINŢILOR 

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN 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 

decembrie 

2017 și 

mai 2018 

-director adj. 

 

-elevi 

-părinţi 

-cadre 

didactice 

-

chestionare 

-cel puţin 2 

propuneri vor fi 

incluse în CDŞ 

Surse proprii 

2.Prelucrearea 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 

Ianuarie, 

anual  

-director  

 

-baza de 

date 

-învăţători 

-diriginţi 

-proiectul CDŞ va 

fi aprobat cu peste 

90% din voturi 

Surse proprii 

3. Aplicarea de chestionare 

cadrelor didactice și 

comunității școlare în vederea 

surprinderii dorințelor în noul 

PDI 

-paleta largă de 

acțini și activități 

cuprinse în PDI 

Septembrie 

–octombrie 

2017 

-director  

 

chestionare 

opţiuni 

-70% din actorii 

educatiei implicate 

răspund 

Surse proprii 

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

TINTĂ STRATEGICĂ: PREVENIREA EŞECULUI ŞCOLAR, CREŞTEREA PERFORMANŢELOR ELEVILOR SUPRADOTAŢI ŞI 

INCLUDEREA TUTUROR ABSOLVENŢILOR ÎNTR-O FORMĂ SUPERIOARĂ DE ŞCOLARIZARE 

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE BUGET ŞI 
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PERFORMANŢĂ SURSE DE 

FINANŢARE 

1.Asigurarea condiţiilor 

materiale optime pentru 

desfăşurarea procesului 

instructiv-educativ; 

Desfăşurarea în condiţii 

optime a procesului 

instructive - educativ 

permanent Echipa 

managerială 

Consiliul 

local, 

MECTS,   

Menţinerea 

cadrelor didactice 

performante în 

şcoală şi creşterea 

solicitărilor de 

transfer din alte 

unităţi şcolare a 

elevilor 

Consiliul local, 

MECTS, surse 

proprii 

2.Aplicarea diferenţiata a 

sarcinilor de lucru pentru 

elevii cu probleme în 

învăţare, elaborarea şi 

realizarea planului de 

intervenţie personalizat, 

precum şi a curriculum-ului 

adaptat. 

-promovarea reală a 

tuturor elevilor 

Noiembrie 2017 -director adj. 

-şefi comisii şi 

cadre metodice 

-Prof. 

psihopedagog 

-elevi 

-părinţi 

-cadre 

didactice 

Program 

adaptat 

avizat 

-scăderea cu 50% a 

numărului de 

corigenţi, a celor 

care obțin la 

evaluarea finală 

note /calificative 

sub standardul de 

promovare 

-realizarea unui 

învăţământ 

incluziv 

Minime  

3.Organizarea, planificarea 

şi realizarea pregătirii pentru 

performanţă și pentru 

recuperarea rămânerilor în 

urmă; 

Formarea grupelor de 

excelenţă şi stabilirea unui 

program eficient de 

pregătire a elevilor pentru 

concursurile şcolare; 

 

-elevi foarte bine 

pregătiţi, capabili să 

obţină rezultate de 

performanţă la 

concursurile şi 

olimpiadele şcolare, 

inclusiv o calificare la 

faza naţională;  creșterea 

procentului mediilor 

cuprinse între 9,00 și 10; 

Parcursul anului 

şcolar 

-director adj. 

-responsabilii 

comisiilor 

metodice 

-elevi 

-părinţi 

-cadre 

didactice 

-statistici 

-grafice 

-analize 

-creşterea cu 25% a 

numărului de 

premii 

-performanţe 

apreciate cu 

premii în bani 

din  fondul de 

premiere al 

Asociaţiei „Pro 

Elevi”; 

selecționarea 

pentru 

participarea la 

tabăra gratuită 

oferită de către 

primărie; 

 



3 

 

 

4. Aplicarea chestionarelor 

comunității școlare pentru 

identificarea nevoilor de 

dezvoltare 

Acțiuni și activități 

pentru realizarea noului 

PDI 

Septembrie – 

octombrie 2017 

Director, comisie 

desemnată 

Elevi, 

părinți 

cadre 

didactice 

-70% din actorii 

educatiei implicate 

răspund 

minime 

5.Stabilirea programului de 

recuperare a rămânerilor în 

urmă pentru elevii care sunt 

identificați în urma 

evaluărilor continue; 

 

medii anuale peste 7,50 

/B,diminuarea 

numărului de medii sub 

7,50 

permanent director adj. 

-responsabilii 

comisiilor 

metodice 

-elevi 

-părinţi 

-cadre 

didactice 

-statistici 

-grafice 

-analize 

-scăderea cu 25% a 

mediilor sub 7,50 

Aprecierea 

fiecărei clase 

cu media peste 

8,50 în careul 

şcolii şi 

înmânarea de 

diplome de 

merit  

6.Obţinerea de rezultate 

foarte bune la evaluările 

finale pentru fiecare nivel de 

studiu și disciplină și la 

examenele naţionale; 

 

Medii obţinute la 

evaluările finale peste 

7,50/B,diminuarea 

numărului de medii sub 

7,50 

Semestrial/anual 

2017-2018 

director adj. 

-responsabilii 

comisiilor 

metodice 

-elevi 

-părinţi 

-cadre 

didactice 

-statistici 

-grafice 

-analize 

scăderea cu 25% a 

mediilor sub 7,50 

Premierea celor 

mai buni elevi, 

aprecierea 

publică – 

asociaţia Pro 

Elevi 

7.Admiterea absolvenților la 

liceele cele mai bune din 

municipiu; 

 

80 – 90 % dintre 

absolvenţi să fie admişi 

la colegiile naţionale, 

liceele teoretice şi 

colegiile tehnice din 

Piteşti  

Iulie 2018 director  

-responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Comisia de 

orientare şcolară 

elevi 

-părinţi 

-cadre 

didactice 

-statistici 

-grafice 

-analize 

creşterea cu 20% 

faţă de 2016 

Premierea celor 

mai bune 

rezultate – 

consiliul local 

8.Înscrierea  copiilor în 

programul Alter school, mai 

ales a celor nesupravegheaţi 

după amiaza, care hoinăresc 

cu cheia de gât 

Parcurgerea ritmică a 

materiei şi efectuarea 

temelor de către toţi 

elevii 

Octombrie 2017 director  

-responsabilii 

comisiilor 

metodice 

psihopedagogul 

şcolar 

elevi 

-părinţi 

-cadre 

didactice 

-cereri tip 

 

Creşterea calităţii  Clase cu puţini 

elevi clasaţi în 

zona suficient  

PROGRAMUL DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE 
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PROGRAMUL DE INCLUDERE A ŞCOLII ÎN CIRCUITUL DE VALORI  LOCALE , NAŢIONALE, EUROPENE 

 

ŢINTĂ STRATEGICĂ: ÎNCADRAREA CU PERSONA DIDACTIC CU O ÎNALTĂ PREGĂTIRE ŞTIINŢIFICĂ SI METODICĂ, 

RECEPTIV LA NOU ŞI INTERESAT DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ 

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 

specialitate şi metodica 

predării 

-existenţa în colectiv de 

cadre didactice care nu 

au participat la 

perfecţionare în ultimii 5 

ani 

Septembrie 

2017 

-director  

-responsabil cu 

formarea continuă 

-secratar 

cadre 

didactice 

fișa 

personală 

-50% dintre 

profesori optează 

pentru participarea 

la un curs de 

formare 

- perfecţionare cu plata 

de la bugetul propriu al 

fiecărui cadru didactic şi 

de la bugetul de stat 

pentru obţinerea 

creditelor obligatorii  

2.Informarea cadrelor 

didactice asupra ofertei 

de formare a CCD. 

-cadre didactice care îşi 

manifestă interesul de  

participa la perfecţionare 

Octombrie 

2017 

-director  

-responsabil cu 

formarea continua 

Cadre 

didactice 

Oferta 

CCD 

-50% dintre 

profesori 

îndeplinesc 

condiţiile de  

participare la 

formare 

minime 

3.Participarea cadrelor 

didactice la activităţi de 

formare continuă 

-10% dintre profesori 

vor participa anual la un 

stagiu de formare în 

specialitate 

Ianuarie 

2018 – 

august 

2018 

-director  

 

Cadre 

didactice 

 

-toate cadrele 

înscrise vor absolvi 

stagiul de formare 

perfecţionare cu plata de 

la bugetul propriu al 

fiecărui cadru didactic şi 

de la bugetul de stat 

pentru obţinerea 

creditelor obligatorii 

4.Aplicarea 

chestionarelor 

comunității școlare 

pentru identificarea 

nevoilor de dezvoltare 

Toți profesorii școlii Octombrie 

2017 

director  

-comisia 

deasemnată 

Cadre 

didactice 

 

toate cadrele din 

școală vor nota 

acțiuni înscrise în 

această țintă 

perfecţionare cu plata de 

la bugetul propriu al 

fiecărui cadru didactic şi 

de la bugetul de stat 

pentru obţinerea 

creditelor obligatorii 
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ŢINTĂ STRATEGICĂ: PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ÎN COMUNITATE 

ACTIVITATEA REZULTAT TERME

N 

RESPONSABIL

I 

RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

BUGET ŞI SURSE DE 

FINANŢARE 

1. Dezvoltarea de 

relaţii de parteneriat cu 

instituţii din municipiu 

şi din Comunitatea 

Europeană 

-integrarea activităţilor 

elevilor şi cadrelor 

didactice în viaţa 

spirituală a 

municipalităţii; 

vizitarea mai multor 

şcoli partenere în 

proiectele de dezvoltare 

comunitară 

Permanent -director  

-consilier proiecte 

şi programe 

educative 

-responsabil 

selectare ;I 

accesare proiecte 

Comenius 

-elevi 

-părinţi  

-cadre 

didactice 

-creşterea cu 15% 

anumărului de 

proiecte de 

parteneriat 

 

Proiecte finanţate  

2. Popularizarea prin 

intermediul mass-

media a factorior 

implicaţi în activităţi 

de parteneriat 

-comunitatea face 

cunoştiinţă cu realităţile 

şi preocupările şcolii 

Termen: 

Permanent 

-director  

-consilier proiecte 

şi programe 

educative 

-elevi 

-părinţi  

-cadre 

didactice 

-apariţia lunară a 

gazetei şcolii 

- zilele școlii și 

“Porți deschise” 

- pagina de web a 

școlii  

autofinanţare 

3. Implicarrea 

părinţilor în acţiuni de 

promovare a imaginii 

şcolii, realizarea de 

serbări, carnavaluri, 

tombole 

-dezvoltarea relaţiei 

şcolă-familie 

Vacanţele 

şcolare 

-director adj. 

-consilier proiecte 

şi programe 

educative 

-elevi 

-părinţi  

-cadre 

didactice 

-organizarea unor 

activităţi cu prilejul 

sărbătorilor 

tradiţionale 

- participarea la 

festivitățile 

comunității: Zilele 

Piteștiului; 

Simfonia lalelelor 

-bugetul Asociaţiei „Pro 

Elevi” 

4. Aplicarea 

chestionarelor 

comunității școlare 

pentru identificarea 

nevoilor de dezvoltare 

 

Surprinderea nevoilor 

de dezvoltare legate de 

acestă țintă; a relaţiei 

şcolă-familie, 

sprijinirea comunităţii 

în educarea copiilor 

octombrie 

 2017 

director  

 părinţi 

diriginţii 

elevi 

-părinţi  

-cadre 

didactice 

70% din actorii 

educatiei implicate 

răspund 

Fonduri proprii 
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5.Înfiinţarea în şcoală, 

prin centrele de 

reconversie 

profesională, a unor 

cursuri de studiere a 

limbii germane sau o “ 

şcoală a părinţilor”; 

dezvoltarea relaţiei 

şcolă-familie 

 

Decembri

e 2017 -

aprilie 

2018 

Director 

consilier proiecte 

şi programe 

educative 

vicepreşedintele 

asociaţiei de 

părinţi 

 

 

părinţi  

-cadre 

didactice 

Activităţi de 

reconversie 

Fonduri europene 

6.Dezvoltarea 

programului Școala  

după şcoală cu elevii 

care solicită 

supraveghere şi sprijin 

în învăţare, înainte 

chiar de extinderea 

spaţiului şcolii; 

sprijinirea comunităţii 

în educarea şi 

supravegherea copiilor 

Octombrie 

2017 

director adj. 

-consilier proiecte 

şi programe 

educative 

vicepreşedintele 

asociaţiei de 

părinţi 

diriginţii 

elevi 

-părinţi  

-cadre 

didactice 

-realizarea unui 

învăţământ 

incluziv; scăderea 

riscului de 

delicvenţă 

Donaţiile părinţilor 

Fonduri de la MECTS, 

prin completarea unor 

norme didactice 

7.Şcoala – familia 

extinsă a fiecărui 

angajat – organizarea 

de excursii şi vizite de 

către personalul şcolii 

pentru relaxare şi 

sudare a grupului 

Consolidarea relaţiilor 

de grup, creşterea 

randamentului în 

activitatea didactică 

Ianuarie 

2018 

director adj. 

-consilier proiecte 

şi programe 

educative 

vicepreşedintele 

asociaţiei de 

părinţi, prof de 

arte 

 

Personalul 

şcolii 

Scăderea riscului de 

apariţie a 

tensiunilor în 

organizaţia noastră 

autofinanţare 

8.Realizarea de 

campanii de colectare a 

declaraţiei 230 privind 

orientarea a 2%din 

impozitul pe venit în 

parteneriat cu Asociaţia 

„Pro Elevi” a părinţilor 

Colectarea a 1500 de 

declaraţii 

decembrie 

2017- mai 

2018 

director adj. 

-consilier proiecte 

şi programe 

educative 

vicepreşedintele 

asociaţiei de 

părinţi 

diriginţii 

elevi 

-părinţi  

-cadre 

didactice 

Creşterea sumelor 

înregistrate în 

contul asociaţiei 

autofinanţare 
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PROGRAMUL DE ÎNTREŢINERE, REPARAŢII ŞI ACHIZIŢII 

TINTĂ STRATEGICĂ: GESTIONAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI MENŢINEREA FUNCŢIONALITĂŢII PATRIMONIULUI ŞCOLII 

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

BUGET ŞI SURSE 

DE FINANŢARE 

1.Gestionarea şi 

întreţinerea 

patrimoniului din 

clase 

-ambient şcolar 

igienic şi plăcut 

Termen: 

Permanent 

-diriginţi -elevi 

-părinţi 

-personal 

administrat

iv 

-scăderea cu 50% a 

pagubelor realizate 

de către elevi 

Asociaţia „Pro Elevi” 

2.Tematica orelor 

educative va cuprinde 

aspecte ce ţin de 

păstrarea şi 

întreţinerea bazei 

materiale a şcolii;  

 

Educarea elevilor şi 

respectarea 

regulamentului de 

ordine interioară 

permanent -diriginţi elevi 

-părinţi 

-personal 

didactic şi 

administrat

iv 

scăderea cu 50% a 

pagubelor realizate 

de către elevi 

minime 

3. Zugrăvirea sălilor 

de clasă, a holurilor şi 

grupurilor sanitare  

-crearea condiţiilor 

igienice în spaţiul 

şcolar 

Iulie – august 

anual 

-director -consiliul 

local 

-personal 

adm. 

-mediu ambiant 

igienic şi estetic 

-consiliul local 

 

4.Amenajarea 

laboratoarelor de 

fizică şi chimie 

existente, la 

standarde moderne; 
 

Condiţii superioare 

pentru desfăşurarea 

activităţilor didactice  

August 2018 Director 

Administrator 

Prof de specialitate 

Cadre 

didactice 

elevi 

Dinamizarea 

activităţii didactice, 

creşterea 

atractivităţii 

disciplineror de 

studiu prin 

desfăşurarea activ. 

practice, de 

laborator 

Bugetul local, proiecte 

europene 

5.Amenajarea unei 

baze sportive în aer 

liber;  
 

Condiţii superioare 

pentru desfăşurarea 

activităţilor sportive 

în aer liber, bază de 

agrement pentru 

August 2018 Director 

Administrator 

Prof de specialitate 

Cadre 

didactice 

Elevi, 

părinţi, 

tineri, 

Activităţi 

organizate, 

atractive  

Sursă de venit 

pentru şcoală prin 

Bugetul local, proiecte 

europene 
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elevi,părinţi, 

comunitate 

comunitate închirierea spaţiului 

6.Realizarea unui 

sistem de 

supraveghere în sala 

de sport cu 10 camere  

Creşterea siguranţei 

în sala de sport 

Iulie 208 Director 

Administrator 

Informatician 

Cadre 

didactice şi 

nedidactice 

Elevi 

Scăderea cu 50 % a 

actiunilor de 

încălcare a 

regulamentului de  

ordine interioară 

resurse proprii rezultate 

din închirierea sălii de 

sport antrenorului de 

baschet 

7.Reabilitarea sălii de 

sport, dotarea 

acesteia cu aer 

condiționat, cu tabelă 

de marcaj; 

 

Condiţii superioare 

pentru desfăşurarea 

activităţilor sportive 

August 2018 Director 

Administrator 

Prof de specialitate 

Cadre 

didactice şi 

nedidactice 

Elevi 

Creşterea 

confortului  

resurse proprii rezultate 

din închirierea sălii de 

sport antrenorului de 

tennis şi baschet 

.8.Lucrări de 

menţinere a 

parhetului din sălile 

reabilitate; 

 

Spaţiu optim pentru 

studiu 

August, anual Director 

Administrator 

Diriginţii claselor 

Cadre 

didactice şi 

nedidactice 

Elevi 

Scăderea riscului de 

îmbolnăvire, de 

alergii şi forme de 

astm de la praf 

Resurse de la consiliul 

local, resurse proprii 

9.Întreţinerea 

localului şcolii prin 

reparaţii curente  

Spaţiu optim pentru 

studiu 

permanent Director 

Administrator 

Diriginţii claselor 

Cadre 

didactice şi 

nedidactice 

Elevi 

Menţinerea  

confortului 

finanţare de la bugetul 

local, respectiv din 

fonduri extrabugetare 

10.Aplicarea 

chestionarelor 

comunității școlare 

pentru identificarea 

nevoilor de 

dezvoltare 

Surprinderea 

nevoilor de 

dezvoltare legate de 

acestă țintă; a 

relaţiei şcolă-

familie, 

sprijinirea 

comunităţii în 

educarea copiilor 

octombrie 

 2017 

director  

-comisia 

deasemnată 

Cadre 

didactice 

 

Toate cadrele din 

școală vor nota 

acțiuni înscrise în 

această țintă 

70% din actorii 

educatiei implicate 

răspund 


