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Planul operațional propus1
–

” – Îmi poți spune, te rog, pe unde să o iau ? întrebă Alice.
Asta depinde în mare măsură de unde vrei să ajungi, răspunde pisica.”
Lewis Caroll, ”Alice în Țara minunilor”

Domeniul: Dezvoltare curriculară
Obiective specifice:

Nr. TS2

Func
ția

1

PROIECTARE

TS 1

1.

o
o
o

Obiectivul nr. 1 – Fundamentarea şi realizarea ofertei educaţionale în concordanţă cu cerinţele pieţei;
Obiectivul nr. 2 – Creşterea calităţii serviciilor educaţionale ale unităţii şcolare;
Obiectivul nr. 7 – Implementarea de măsuri pentru dezvoltarea unui management al calităţii.

Activitatea

Perioada

Responsabili

Realizarea analizei și
diagnozei activității
desfășurate în Liceul
Teoretic ”Henri Coandă”

sept.

Directorul
adjunct,
responsabilii
de comisii
metodice și
de lucru, șefii
de compartimente

Participanţi

Indicatori de
output
personalul
Fișele de
didactic,
evaluare și
didactic auxiliar rapoartele de
și nedidactic
activitate ale
întregului
personal al școlii
1 Analizădiagnoză a
mediului școlar
la toate
nivelurile de
activitate, cu
obiective care să
vizeze proceduri
de asigurare a
calității în
educație.

Indicatori de
performanţă
Realizarea
obiectivelor
stabilite în planul
managerial
anterior.
Analiza realistă a
mediului școlar, cu
date care să
fundamenteze
proiecțiile
manageriale ale
anului școlar
curent.

Observaţii
Date
cuantificate,
analiză
comparativă,
concluzii
punctuale.

Secțiunea este fundamentată în primul rând pe datele colectate din RAEI – Raportul Anual de Evaluare Internă a Calității al Liceului Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova,
elaborat pentru anul școlar 2016-2017, făcut public pe site-ul liceului, http://www.henricoandacraiova.ro/ > Informații de interes public, din capitolul ”Planul de
îmbunătățire a calității educației oferite pentru anul școlar următor”.
2
Ținta strategică

PROIECTARE

3.

TS 1

Perioada

Responsabili

sept.

Directorul

oct.

Director

PROIECTARE

TS 1

Prof. Mihaela Brumar
Nr. TS2
Func Activitatea
ția
2.
Realizarea analizei și
diagnozei activității
manageriale a directorilor,
șefilor de compartimente și
a responsabililor de comisii

Elaborarea planurilor
manageriale și operaționale
anuale ale directorilor,
șefilor de compartimente și
ale responsabililor de
comisii metodice și de lucru
Elaborarea graficului şi a
tematicii CA şi CP
Elaborarea fișei postului
pentru toate categoriile de
personal
Elaborarea fișei de evaluare
a personalului
pentru anul școlar 20162017.

Participanţi

Indicatori de
output
directorii, șefii
Rapoartele
de
directorilor și
compartimenale tuturor
te și
șefilor și
responsabilii de responsabililor
comisii
de
compartimente
și comisii
metodice
1 analizădiagnoză
Echipa
managerială,
șefii de
compartimen
te, resonsabilii
de comisii

1 Strategie
managerială
coerentă,
bazată pe o
analiză
profundă, cu
date precise
expuse
comparativ pe
ultimii 4 ani
1 Portofoliu de
documente
manageriale de
proiectare,
complet,
coerent și
eficient.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Realizarea
Date
obiectivelor
cuantificate,
stabilite în planul
analiză
managerial
comparativă,
anterior.
concluzii
Analiza realistă a
punctuale.
managementului
școlar, raportată la
proceduri de
asigurare a calității
în educație.
Crearea unei
strategii
manageriale
coerente, bazate
pe o analiză
profundă, cu date
precise, expuse
comparativ cu
ultimul an încheiat.
Proiectarea
realistă a
managementului
școlar, raportată la
proceduri de
asigurare a calității
în educație.
Calitatea
planurilor
manageriale
elaborate,
respectarea lor în
proportie de cel
puțin 90%

PROIECTARE

6.

TS 2 ; TS 5

Responsabili

Participanţi

sept. –
oct.

Director

Director
adjunct,
serviciul
secretariat.

Analiza nevoilor de
educație, definirea cererii
de educație, pe baza
dezbaterii cu toți factorii
interesați.

sept. –
oct.

Director,
director
adjunct,
responsabili
compartimen
te

elevi, cadre
didactice,
părinți
reprezentanți
ai comunității
locale

1 Analiză de
nevoi de
educație ale
beneficiarilor
direcți și
indirecți.

Definirea
cerinţelor de
învăţare activparticipative,
pentru asigurarea
egalităţii de şanse
în educaţia
elevilor şi
dezvoltarea
dimensiunii
europene a
educației,
actualizată în
fiecare an școlar

Analiza fundamentării
pilotării CDȘ bilingv integrat
la nivelul ciclului secundar
superior.

oct. – nov.

Director,
director
adjunct,
responsabili
compartimen
te

elevi, cadre
didactice,
părinți
reprezentanți
ai comunității
locale

1 analiză de
fundamentare a
pilotării CDȘ
bilingv
(opționale
integrate la
nivelul unei/mai
multor arii
curriculare –
limba engleză –
profil uman).

Adaptarea
curriculumului la
specificul și
nevoile locale și în
strânsă corelație cu
țintele strategice
stabilite..

PROIECTARE

TS 2 ; TS 3 ; TS 4

5.

Indicatori de
output
1 organigramă
actualizată

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Realizarea unui
document
funcțional, care să
reflecte schema
modului de
organizare, rețeaua
ierarhică de
coordonare/
subordonare la
nivelul instituției.

Perioada

PROIECTARE

TS 1

Prof. Mihaela Brumar
Nr. TS2
Func Activitatea
ția
4.
Actualizarea organigramei
școlii.

PROIECTARE

8.

TS 4

Perioada

Responsabili

sept. –
oct.

Director
adjunct,
CEAC

sept. –
oct.

Director,
Coordonator
de proiecte și
programe

PROIECTARE

TS 1

Prof. Mihaela Brumar
Nr. TS2
Func Activitatea
ția
7.
Revizuirea și elaborarea
procedurilor pe baza cărora
se desfășoară activitatea în
școală.

Elaborarea documentelor
de planificare a activităților,
proiectelor și programelor
de dezvoltare a dimensiunii
europene a școlii.

Participanţi

Indicatori de
output
1 portofoliu de
proceduri
revizuit
1 Procedură de
dezvoltare
curriculară,
revizuită anual,
în funcţie de
rezultate.

Coordonator
de proiecte și
programe,
profesori
interesați, care
fac parte din
grupul de
lucru.

1 Plan de
dezvoltare a
dimensiunii
europene a
școlii, revizuit
anual.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Revizuirea
procedurilor de
sistem, a
procedurilor
operaționale și a
instrucțiunilor de
lucru ;
Eficientiza
rea activității
operaționale
Diversificarea
funcțiilor școlii în
scopul dezvoltării
acesteia ca un
centru de resurse
pentru elevi și
părinți, dar și
pentru ceilalți
membri ai
comunității, în
spiritul dimensiunii
europene a
educației .

PROIECTARE

TS 2 ; TS 3 ; TS 5

Prof. Mihaela Brumar
Nr. TS2
Func Activitatea
ția
9.
Identificarea nevoilor locale
și comunitare privind
abilitarea liceului ca Școală

3

ORGANIZARE

TS 1

10.

Perioada

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
output

sept. –
oct.

Director
adjunct, șef
catedra de
limbi
moderne

catedra de
limbi moderne

1 sondaj de
opinie privind
abilitarea
liceului ca
Școală Centru de
Pregătire și
Examinare
pentru limba
engleză3.

sept.

Directori
Secretar şef
Grupul de
lucru pentru
întocmirea
orarului

Elevi
personal școlar

Documentele
de organizare
inițială în
proporție de
100%. realizate.

- Centru de Pregătire și
Examinare pentru limba
engleză.

Întocmirea orarului, a
condicii de
prezență, a schemelor orare
şi a programului
personalului didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic
Întocmirea graficului de
desfăşurare a
serviciului pe școală de
către elevi și profesori.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Diversificarea
funcțiilor școlii în
scopul dezvoltării
acesteia ca un
centru de resurse
pentru elevi și
părinți, dar și
pentru ceilalți
membri ai
comunității, în
spiritul dimensiunii
europene a
educației .
Existenţa
documentelor de
organizare,
întocmite în
conformitate
cu normele de
igienă şcolară și
pentru asigurarea
egalității de
șanse.

Școală - Centru de Pregătire și Examinare pentru limba engleză - Cambridge English, nivelurile Young Learners (YLE), Key for Schools (KET), Preliminary (PET), First for
Schools (FCE) și Teaching Knowledge Test (TKT).

ORGANIZARE

TS 1 ; TS 6

Prof. Mihaela Brumar
Nr. TS2
Func Activitatea
ția
11.
Asigurarea unității școlare
cu toate documentele
legislative, programatice și
curriculare necesare
actualizate pentru anul
școlar în curs.

Perioada

Responsabili

sept. –
oct., cu
actualiza
re
permanen
tă.

Responsabil
comisie
curriculum

Participanţi

Indicatori de
output
cadre
1 portofoliu
didactice,
documente în
personal
format tipărit.
didactic auxiliar 1 pagină web
și nedidactic,
cu documente
elevi, părinți
legislative,
programatice și
curriculare în
vigoare,
actualizată
permanent
1 site al școlii
actualizat.
1 Bază de date
electronice
eficiente la
nivelul unităţii
şcolare,
accesibilă
tuturor
beneficiarilor și
partenerilor
educaționali.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Informarea
Asigurarea
corectă, conformă
accesării
și rapidă a tuturor
documentelor
categoriilor
legislative,
interesate.
programatice
Creșterea gradului și curriculare
de informare a
în format
tuturor categoriilor electronic, pe
de beneficiari.
site-ul
Eficientiza
liceului.
rea comunicării cu
toate categoriile de
beneficiari.
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ORGANIZARE

TS 1

Prof. Mihaela Brumar
Nr. TS2
Func Activitatea
ția
12.
Activități de documentare,
informare și dezbatere
organizate în CA, comisii
metodice privitor la
noutățile legislative
și actele normative emise de
MENCȘ și ISJ Dolj.
Întocmirea documentelor
interne şi de planificare
conform noilor acte
normative.
Formularea şi asumarea de
sarcini şi responsabilităţi
pentru îndeplinirea
scopurilor şi a obiectivelor
stabilite în documentele
proiective.
Elaborarea planurilor de
activitate şi de măsuri la
nivelul comisiilor şi
sectoarelor în vederea
îndeplinirii scopurilor şi
obiectivelor stabilite.
Elaborarea planului de
activități pentru activitățile
educative și pentru cercurile
din școală.
Revizuirea/intocmirea
regulamentelor școlii și
prezentarea acestora către
cadrele didactice, elevi,
părinți.

ROF = Regulament de organizare și funcționare.

Perioada

Responsabili

oct.

Echipa
managerială
a şcolii, CA,
şefi sectoare,
şefi de
catedre,
CEAC

Participanţi

Indicatori de
output
cadre
1 protofoliu
didactice,
managerial de
personal
organizare,
didactic auxiliar conținând
și nedidactic.
documentele
întocmite:
planificări,
proiectări,
portofoliile
comisiilor
metodice și ale
comisiilor de
lucru planurile
de acțiune și de
măsuri pe
compartimen
te
1 ROF4 revizuit,
actualizat și
prezentat
tuturor
categoriilor de
beneficiari.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Cunoaşterea și
Standardi
aplicarea noilor
zarea
prevederi şi
formatului
acte normative
documente
emise de MEC şi
lor de lucru la
integrareaîn
nivelul școlii și
documentele de
asigurarea
organizare a
accesării,
activității
complătării și
instituţiei.
actualizării
Calitatea
acestora în
planificarilor
format
elaborate,
electronic.
respectarea lor în
proportie de cel
puțin 90%.
Asigurarea
conformității
documentelor
școlare.
Informarea corectă
și la timp a tuturor
categoriilor de
beneficiari cu
privire la
regulamentele
instituției.
Documen
tele întocmite
sunt conforme cu
prevederile şi
actele
normative emise
de MEN.
Îmbunătăți
rea comunicării
virtuale prin
intranet – Share
Point.

Elaborarea planului de
școlarizare.
ORGANIZARE

14.

TS 2

Perioada

Responsabili

Participanţi

oct.

Director
adjunct,
responsabilii
catedrelor
implicate

cadre
didactice
implicate

Indicatori de
output
1 plan de
măsuri
1 program de
pregătire
suplimentară

ORGANIZARE

TS 1

Prof. Mihaela Brumar
Nr. TS2
Func Activitatea
ția
13.
Realizarea planului de
măsuri și a programului de
pregătire suplimentară
pentru: clasele a II-a, a IV-a
și a VI-a – evaluare
națională, clasa a VIII a –
evaluare națională, clasa a
XII-a – bacalaureat.

feb. – mar. Director,
director
adjunct

responsabilii de 1 Plan de
comisii
școlarizare
metodice și de
lucru, CEAC

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Eficientizarea
proiectării
activităților de
pregătire pentru
examene.
Calitatea
proiectărilor
elaborate,
respectarea lor în
proportie de cel
puțin 90%.
Creșterea ratei de
promovabilitate la
examenele
naționale și a
nivelului
rezultatelor
obținute, cu 5% în
comparație cu anul
școlar anterior.
Promovarea unei
oferte de
școlarizare
coerente, flexible,
moderne, capabile
să atragă populația
școlară și să
promoveze valorile
școlii în cadrul
comunității.

5

Perioada

Responsabili

Participanţi

conform
PO
revizuită.

Comisia
pentru
curriculum

responsabilii
de comisii,
cadre didactice
implicate

ORGANIZARE

TS 1

Prof. Mihaela Brumar
Nr. TS2
Func Activitatea
ția
15.
Elaborarea portofoliului
C.D.Ș., care să includă și
pilotarea de CDȘ bilingv –
limba engleză uman/real
(opționale integrate la
nivelul unei/mai multor arii
curriculare)

PDI = Planul de dezvoltare instituțională; PM = Planuri manageriale; PO = Planuri operaționale.

Indicatori de
output
1 Portofoliu
CDȘ
15 liste de
opționale
propuse pe
discipline
300 de
chestionare
Programele și
suporturile de
cursuri
opționale
aprobate la
nivel de școală
în proporție de
100%.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Ofertă CDȘ care să Procedurile
răspundă nevoilor
de sistem
elevilor, resurselor specifice
școlii și țintelor
Centraliza
strategice pe care
toare
școala le
propuneri
urmărește.
opțional
Diversifica
P.D.I.,P.M. și
rea ofertei CDȘ.
P.O.5

ORGANIZARE

17.
TS 1

Perioada

Responsabili

zilnic /
ocazional
conform
planificăril
or

Director,
director
adjunct,
serviciul
secretariat,
responsabili
comisii

1 oct.

Director, CA

ORGANIZARE

TS 1 ; TS 5

Prof. Mihaela Brumar
Nr. TS2
Func Activitatea
ția
16.
Elaborarea și transmiterea
în timp util a
statisticilor, rapoartelor,
informărilor, studiilor de
oportunitate.

Stabilirea concediilor de
odihnă pentru personalul
didactic, auxiliar și
nedidactic.

Participanţi

Indicatori de
output
serviciul
1 Mapă de
secretariat,
coresponsdență
responsabili
internă și
comisii
externă
1 portofoliu al
circuitului
documentelor.
1 Program de
informare a
personalului
școlii și a
beneficiarilor
acesteia,
intitulat ”Info
E+” asupra
modului de
accesare a
liniilor de
finanțare
europeană.
secretar șef,
Cereri concediu
responsabilii de Grafic acordare
compartimen
concedii
te și comisii
metodice.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Adresele primite,
Rezolutii date de
director,
Procedura circuit
documente,
formulare tipizate
școală.

Asigurarea
predictibilității
programului
personalului școlii.

LEN 1/2011,
Codul muncii,
condica de
prezență,
OMECTS
5559/2011,
PS elaborată.

ORGANIZARE

TS 4

19.

6

Perioada

Responsabili

sept. ian.

Director,
director
adjunct

cf.
graficului
aprobat

Directorul
adjunct.

ORGANIZARE

TS 1 ; TS 2

Prof. Mihaela Brumar
Nr. TS2
Func Activitatea
ția
18.
Realizarea ofertei
educaționale anuale care să
încludă sistemul de învățare
blended learning.

Realizarea și implementarea
unui program de
intervenție personalizată
pentru elevii cu CES ( 2 elevi
la ciclul primar, 1 elev la
ciclul gimnazial și 2 elevi la
ciclul liceal, în total 5 elevi)

Plan operațional 2019-2020
Participanţi
Indicatori de
Indicatori de
Observaţii
output
performanţă
Întreaga
1 Ofertă
Realizarea ofertei
echipă
educațională
anuale printr-un
managerială a
integrată anuală amplu proces
școlii
realizată printr- consultativ și pe
un amplu proces toate domeniile
consultativ,
vizate6, având la
bazate pe
bază analize
sistemul de
comparative și
învățare
studii de
blended
oportunitate.
learning.
Promovarea
1 Material
unității școlare în
promoţional
mediul educațional
trilingv (RO – EN doljean și
– FR) de
atragerea
promovare a
populației școlare.
şcolii.
1 set de
materiale de
promovare a
ofertei școlii.
Directorul
1 program de
Flexibilizarea
adjunct,
intervenție
ofertei
responsabilii de personalizată
școlare/extrașcola
comisii
pentru elevii cu re, prin asigurarea
metodice,
CES.
accesului la
cadrele
educație a elevilor
didactice
aparținând unor
desemnate,
grupuri vulnerabile.
colaboratori
din partea
CJRAE Dolj.

domeniile vizate: planul de școlarizare anual, oferta anuală de CDȘ, activități școlare la nivelul tuturor ciclurilor de învățământ, activități școlare de tip blended learning,
activități sportive la nivelul tuturor ciclurilor de învățământ, cercuri/cluburi tematice la nivelul școlii, participări la proiecte programe europene, programele de dezvoltare și
de pregătire lingvistică, culturală, civică și pentru voluntariat oferite de școală pentru elevi, părinți, reprezentanți ai comunității locale, etc.

Revitalizarea revistei școlii,
în format tipărit.
ORGANIZARE

21.

TS 1

Perioada

Responsabili

cf.
graficului
aprobat

Directorul
adjunct.

sept. –
dec.

Coordonator
de proiecte și
programe

ORGANIZARE

TS 4

Prof. Mihaela Brumar
Nr. TS2
Func Activitatea
ția
20.
Realizarea și implementarea
unui program de intervenție
personalizată pentru copiii
în situaţii de risc ridicat:
familii monoparentale, elevi
instituționalizați sau aflați în
plasament familial, elevi
aflați îngrija bunicilor sau a
altor rude, elevi cu CES,
elevi care provin din familii
cu nivel economic scăzut
(206 elevi).

Participanţi

Indicatori de
output
Directorul
1 program de
adjunct,
intervenție
responsabilii de personalizată
comisii
pentru elevii în
metodice,
situaţii de risc
cadrele
ridicat.
didactice
desemnate,
colaboratori
din partea
CJRAE Dolj.

elevi, cadre
didactice,
părinți,
stakeholderi
relevanți,
sponsori

1 revistă a
școlii, material
de diseminare a
experiențelor
pozitive,
meritorii,
creative ale
școlii.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Flexibilizarea
ofertei
școlare/extrașcola
re, prin asigurarea
accesului la
educație a elevilor
aparținând unor
grupuri vulnerabile.

Favorizarea
accesului la
informație,
promovarea
imaginii școlii și
promovarea
spiritului creativ al
elevilor și cadrelor
didactice.

ORGANIZARE

23.

TS 2

Perioada

Responsabili

Participanţi

oct. – dec.

Director,
Coordonator
de proiecte și
programe

Director
adjunct,
Coordonator
de proiecte și
programe,
CEAC.

sem. al IIlea

Director,
director
adjunct
CEAC, cadre
didactice de
școală –
formatori în
domeniu

Coordonator
de proiecte și
programe, șefii
de
compartimente
responsabilii de
comisii

Indicatori de
output
1 Cod Intern de
Etică al Liceului
Teoretic ”Henri
Coandă”

ORGANIZARE

TS 2

Prof. Mihaela Brumar
Nr. TS2
Func Activitatea
ția
22.
Elaborarea unui cod de
etică, în concordanță
CODUL DE ETICĂ PENTRU
ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR, elaborat
de MENCȘ.

Realizarea sarcinilor de
manager, prin informare,
formare şi dezvoltare
managerială, consiliere şi
sprijin.

1 Program de
pregătire
a
directorilor, a
responsabililor
de
comisii
metodice și de
lucru, intitulat
”Leadership”.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Consolidarea
Art. 10 şi Art.
profilului școlii ca
16 din ordinul
instituție ce își
ministrului
fundamentează
educaţiei,
activitatea pe
cercetării,
valori si a principii
tineretului şi
functionale in
sportului nr.
raport cu cerintele 5550/ 2011
de echitate sociala privind
si de mediu
aprobarea
Regulamentu
lui de
organizare şi
funcţionare a
Consiliului
naţional de
etică din
învăţământul
preuniversitar
Îndeplinirea
standardelor
profesionale /
sarcinilor specifice
fiecărei funcţii
/poziții.

ORGANIZARE

25.
TS 2 ; TS 5

Perioada

Responsabili

Participanţi

sem.
al II-lea

Director,
director
adjunct ,
Coordonator
de proiecte și
programe

nov. –
mar.

Director,
Coordonator
de proiecte și
programe

Coordonator
de proiecte și
programe,
cadre didactice
învățământ
primar,
profesori de
biologie,
educație
tehnologică,
educație fizică
elevi, părinți,
stakeholderi
locali.
elevi, ciclul
secundar
superior
(clasele IX-X)

ORGANIZARE

TS 2

Prof. Mihaela Brumar
Nr. TS2
Func Activitatea
ția
24.
Implementarea unui sistem
practic de management al
mediului și a unui sistem
practic de colectare a
deseurilor pe tipuri de
materiale in cadrul
institutiilor de învățământ.

Inițierea elevilor în
domeniul cetățeniei active,
peer mediation, implicare
civică și voluntariat.

Indicatori de
output
2 Programe
ecologice, ”EcoȘcoala” (ciclul
primar) și ”Urbis
Salvus” (ciclul
secundar).

1 Program ”Peer
Mediation –
Medierea de la
egal la egal”

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Generarea unui
comportament cu
valente ecologice
in randul copiilor si
tinerilor.

Reducerea
violenței în mediul
școlar și stimularea
comportamentului
civic.

ORGANIZARE

TS 5

Prof. Mihaela Brumar
Nr. TS2
Func Activitatea
ția
26.
Organizarea unor activități
extrașcolare de petrecere
organizată a timpului liber :
cercuri de arte liberale
(literatură, arte plastice,
muzică vocal-instrumentală)
/ de științe aplicate (fizică,
cimie, biologie) / de
cetățenie activă (istorie,
educație/cultură civică
/geografie) și de mișcare în
aer liber (educație fizică și
sport), coordonate de
echipe de cadre didactice
specializate.

Perioada

Responsabili

Participanţi

perma
nent, cf.
programu
lui stabilit

Coordonator
de proiecte și
programe

elevi – toate
ciclurile
școlarizate.

Indicatori de
output
1
Club
de
activități
extrașcolare
pentru
elevii
ciclurilor primar
și gimnazial, ce
va
cuprinde
cercuri
tematice.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Deschiderea ofertei
școlii către
comunitatea din
care face parte prin
activități
extrașcolare
(educație
nonformală), prin
care participanții
își explorează și
rafinează
talentele, abilităţile
şi interesele,
accesând în mod
natural toate cele
şapte tipuri ale
inteligenţei umane.

ORGANIZARE

TS 5

Prof. Mihaela Brumar
Nr. TS2
Func Activitatea
ția
27.
Organizarea unor programe
de educație a părinților
(folosind persoane-resursă –
cadre didactice cu statut de
formatori regionali în
domeniu) și a membrilor
comunității locale, cu
colaborarea elevilor din
ciclul secundar superior
(peste 16 ani) în domeniile:
competențe IT și lingvistice
pentru seniori (55+) din
comunitatea locală, sub
supervizarea unei echipe de
profesori coordonatori de
program.

Perioada

Responsabili

Participanţi

sem. al IIlea

Director,
Coordonator
de proiecte și
programe

profesori –
formatori în
domeniu,
părinți, membri
ai comunității
locale

Indicatori de
output
1 Program de
educație
a
părinților
copiilor
cu
vârste cuprinse
între 6 -10 ani,
intitulat
”Educăm așa”
1
Program
intitulat
”Săptămâna
părinților”, de
ameliorare
a
atutidinii,
comportamentu
lui și a relațiilor
lor cu copiii
(ciclul primar și
gimnazial).
1
Program
pentru seniori
intitulat
”Academia 16+”

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Modificarea opticii
pe care părinţii o
au asupra
întâlnirilor din
mediul şcolar.
Această
modificare poate
deveni un sprijin
real în
îmbunătăţirea
relaţiei
dintre părinte şi
copil, părinte şi
cadru didactic.

7

ORGANIZARE

TS 6

Prof. Mihaela Brumar
Nr. TS2
Func Activitatea
ția
28.
Aplicarea unui sistem
integrat de ameliorare a
comunicării intra și
interinstituționale.

Perioada

Responsabili

Participanţi

Sem al IIlea

Director
adjunct,
informatici
an, șefii de
compartimen
te și
responsabilii
de comisii

elevi, cadre
didactice,
părinți.

Indicatori de
output
1 Analiză a
nevoilor, pentru
definirea cererii
privind
comunicarea
intra- și
interinstit.
1 Procedură de
comunicare
intra- şi
interinstit.,
revizuită anual,
în funcţie de
rezultate.
1 Program pilot
de formare a
șefilor de
compartimente
și comisii în
facilitarea unui
sistem de
comunicare
eficient și
eficace.
1 kit de
comunicare
intrainstituțională și
comunitară, cu
referințe legate
de softuri și
platforme de
comunicare
active7

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Promovarea
echității și a
incluziunii.

Eficientizarea
comunicării intrainstituționale.

platforme de comunicare active = BORGChat pentru comunicarea intra-instituțională, Share Point, Easy Class, site-ul școlii, punctele DICOS.

COORDONARE - MONITORIZARE

30.

TS 1

Perioada

Responsabili

Participanţi

oct . – iun.

Directori

Directori, cadre
didactice,
Poliția
comunitară.

Monitorizarea aplicării
corecte a documentelor
curriculare la toate
nivelurile de învățământ din
unitate.

semestri
al

Director
adjunct,
CEAC

Responsabili
de comisii

Afișarea și publicarea pe
site-ul școlii a tuturor
hotărârilor CP/CA/CRP/CSE.

perma
nent

Director
Secretarii
organismelor
de lucru

Secretarii
organismelor
de lucru

ORGANIZARE

TS 1

Prof. Mihaela Brumar
Nr. TS2
Func Activitatea
ția
29.
Asigurarea securității
tuturor celor implicați în
activitățile școlare, în timpul
desfășurării programului.

Indicatori de
output
1 raport cu
privire la
securitatea
tuturor celor
implicați
(prelucrerea
ROI, a normelor
SSM/PSI, ore de
educație rutieră,
întâlniri cu
reprezentanți ai
Poliției.
1 Portofoliu de
documente
manageriale de
monitorizare și
control/evalua
rea calității
activităților
școlii, complet
coerent,
eficient,
funcțional și
transparent.
chestionare
CEAC
hotărârile
adoptate.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Creșterea
securității tuturor
categoriilor de
personal și a
elevilor în timpul
programului, în
cadrul incintei
școlare.

Eficientizarea
monitorizării
interne.

Transparența
decizională
Informarea tuturor
categoriilor
interesate.
Creșterea
transparentizării
actului decizional.

Afișarea și
publicarea
hotărârilor în
termen de
maxim 3 zile
de la
adoptare.

COORDONARE - MONITORIZARE

TS 6

Prof. Mihaela Brumar
Nr. TS2
Func Activitatea
ția
31.
Transmiterea informațiilor
la nivelul unității prin
implementarea softului
educațional BORGChat
pentru comunitatea intrainstituțională.

CONTRO L-EVALUARE

TS 1

32.

Evaluarea activității
personalului didactic și
didactic auxiliar pe baza
rapoartelor de
autoevaluare.

Perioada

Responsabili

Participanţi

perma
nent

Director
adjunct
informatician

întreaga
echipă
managerială a
școlii

Conform
PO
specifice

Director
adjunct

Șefi de comisie
metodică, CA,
CP CEAC

Indicatori de
output
1 soft
educațional
BORGChat
pentru
comunitatea
intrainstituțională
implementat

Fișele de
evaluare personal
didactic si
didactic auxiliar
completate de
către toți cei
responsabili
Rapoartele de
autoevaluare.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Transparența
informațională.
Informarea tuturor
categoriilor
interesate.
Creșterea
transparentizării
informației prin
utilizarea celui mai
complet chat de
rețea de pe
internet.
Aplicarea PO
actualizate privind
evaluarea activității
personalului
didactic si didactic
auxiliar
Fișele de evaluare
operationalizate în
CP și aprobate de
CA.

CONTROL-EVALUARE
CONTROL-EVALUARE

TS 1

TS 1

Prof. Mihaela Brumar
Nr. TS2
Func Activitatea
ția
Evaluarea situației școlare,
a frecvenței si a
disciplinei și discutarea
cazurilor speciale în cadrul
CP sau CA.

Urmărirea modului în care
se realizează
atribuțiile manageriale ale
fiecărui cadru didactic
în parte:
a. Modul de aplicare a
documentelor curriculare la
clasă ;
b. Controlul parcurgerii
ritmice a materiei ;
c. Analiza obiectivă a
nivelului de pregătire a
elevilor cu măsuri concrete
de ameliorare a situațiilor
corespunzătoare.

Perioada

Responsabili

Participanţi

evaluarea
lunară (17 ale lunii
pentru
luna
anterioa
ră),
discutarea
ori de câte
ori este
cazul (sunt
semnalate
situații
speciale)

Director
adjunct,
Consilierul
educativ al
școlii

cadrele
didactice

Perma
nent,
conform
graficului

Director,
director
adjunct

Responsa
bili comisii
metodice,
CEAC

Indicatori de
output
Procesele
verbale de la
sedinte
Formulare
tipizate
colectare
absente
Rapoarte
consemnare
abateri
disciplinare elevi

Graficele de
asistențe ale
directorului și
directorului
adjunct
Graficele de
interasistențe la
nivelul
comisiilor
metodice
Fișa de
asistență la ore,
Proiectarea
unităților de
învățare.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Instrucțiunea de
lucru privind
colectarea
absențelor,
elaborată de CEAC
Instrucțiunea de
lucru privind
aplicarea
sancțiunilor la
elevi, ROF al scolii

Planificarea
riguroasă și
adaptată
situațional a
unităților de
invatare.
Proiectarea
didactică a lecției.
Elaborarea,
aplicarea,
colectarea și
interpretarea
rezultatelor
testelor de
evaluare formativă
și sumativă.
Completarea
sistematică a
catalogului școlar.

CONTROLEVALUARE

TS 1

Prof. Mihaela Brumar
Nr. TS2
Func Activitatea
ția
33.
Verificarea modului de
completare și gestionare a
actelor de studii pentru anul
școlar 2015-2016.

Perioada

Responsabili

Participanţi

sept. –
oct.

Comisia
numită prin
decizia
directorului
CEAC.

serviciul
secretariat

Indicatori de
output
Procesul verbal
al comisiei
Chestionare
CEAC.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Eficientizarea
ORDIN Nr.
activității de
3844/2016
gestionare a
din 24 mai
actelor și
2016.
documentelor
școlare.

Prof. Mihaela Brumar

Plan operațional 2019-2020

Domeniul: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
Obiective specifice:
o
o

Obiectivul nr. 4 – Perfecţionarea profesională a resurselor umane în concordanţă cu exigenţele învăţământului modern;
Obiectivul nr. 5 – Orientarea şi consilierea elevilor, asistenţă acordată părinţilor în vederea construirii unei cariere de succes a elevilor.

Nr. TS

Func
ția

PROIECTARE

TS 1

1.

Activitatea

Perioada

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

Indicatori de
performanţă

Observaţii

Constituirea şi organizarea
echipei
manageriale şi a comisiilor
de la nivelul
şcolii.
Constituirea CA;
Constituirea comisiilor şi a
sectoarelor
administrative din şcoală.

sept. –
oct.

Echipa
managerială
a şcolii,
comisiile
din școală,
CA, CP
şefi sectoare,
CEAC, CRP,
CSE

Elevi
Cadre
didactice,
Părinți

1 echipă
managerială
constituită legal,
pe principiul
democrației
participative și
meritocrației.

Existenţa şi
întocmirea
corectă a
organigramei
şcolii
Existenţa deciziilor
de
numire a
membrilor
comisiilor, conform
organigramei
instituţiei
și a documentelor
care atestă
constituirea și
componența legală
a acestora.
Eficientiza
rea activității
echipei manageria
le și a comisiilor de
lucru.

Eliminarea
birocrației
excesive,
reducerea
numărului de
comisii de
lucru, cf.
OMENCȘ nr.
5806 din
16.11.2015.

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția
Identificarea nevoilor locale
și comunitare privind
abilitarea liceului ca Școală

2.

Perioada

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

sept. –
oct.

Director
adjunct, șef
catedra de
limbi
moderne

catedra de
limbi moderne,
elevi, părinți

Cel puțin 10 %
din numărul
elevilor,
părinților și
profesorilor de
limbi moderne
participanți la
sondajul de
opinie privind
abilitarea
liceului ca
Școală Centru de
Pregătire și
Examinare
pentru limba
engleză 8.

Diversificarea
funcțiilor școlii în
scopul dezvoltării
acesteia ca un
centru de resurse
pentru elevi și
părinți, dar și
pentru ceilalți
membri ai
comunității, în
spiritul dimensiunii
europene a
educației .

periodic

Secretar,
informatician

Serviciul
secretariat ,
informatician

Formularele
statistice

Baza de date a
școlii.

TS 1
8

PROIECTARE
ORGANIZARE

TS 2 ; TS 3 ; TS 5

- Centru de Pregătire și
Examinare pentru limba
engleză.

3.

Completarea SC și SIIIR cu
datele statistice necesare.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă

Școală - Centru de Pregătire și Examinare pentru limba engleză - Cambridge English, nivelurile Young Learners (YLE), Key for Schools (KET), Preliminary (PET), First for
Schools (FCE) și Teaching Knowledge Test (TKT).

TS 1

4.

ORGANIZARE

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția

ORGANIZARE

6.

TS 1

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

Constituirea posturilor și
catedrelor și proiectul
de încadrare cu personal
didactic titular pentru
anul școlar 2019-2020.

feb.

Director, CA

Director,
director
adjunct,
responsabilii de
catedre

Proiectul de
încadrare
pentru anul
școlar curent.

Realizarea recensământului
copiilor 0-6 ani.

nov.

Responsabili
comisie
metodică,
învățământ
primar

cadre didactice
învățământ
primar

Centralizarea
rezultatelor
Recensământu
lui, pe grupe de
vârstă și ani
școlari
Formulare
tipizate .

Întocmirea situațiilor privind
posturile, catedrele
rezervate/vacante complete
și incomplete
Întocmirea situațiilor privind
normarea si
vacantarea posturi/catedre,
începând cu 1 septembrie.

feb.

Director,
secretar,
responsabili
comisii
metodice, CA

cadrele
didactice,
responsabilii de
comisii
metodice

Situații posturi,
catedre
rezervate sau
vacante,
complete sau
incomplete
Situațiile
realizate.

ORGANIZARE

TS 1

5.

Perioada

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Utilizarea eficientă
a Planurilor cadru,
statului de functii,
recensământului
copiilor de vârstă
școlară.
Folosirea datelor
colectate pentru
proiectarea
judicioasă a
Planului de
încadrare și a
Planului de
școlarizare la
învățământul
primar.
Folosirea datelor
colectate pentru
proiectarea
judicioasă a
situației posturilor.

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția

ORGANI ZARE

8.
TS 1

Perioada

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

Realizarea Proiectului
planului anual de
perfecționare a personalului
prin activitati desfășurate în
școală, prin CCD sau alte
instituții acreditate.

nov.

Comisia
curriculum,
director

cadrele
didactice,
responsabilii de
comisii
metodice

1 set de criterii
privind
prioritizarea
formării
personalului
didactic de
predare,
didactic auxiliar
și nedidactic și a
elevilor școlii,
pentru
dezvoltarea
propriului
parcurs școlar și
profesional,
revizuibil în
fiecare an
școlar.
Proiectul
planului de
perfectionare.

Identificarea nevoii
instituționale de
formare
profesională.

Respectarea metodologiei si
calendarului privind
mobilitatea personalului
didactic.

cf.
metodolo
giei

Decizii
(completari de
norma,
pretransfer,
transfer,
detasare etc.)

Metodologia cadru
privind mobilitatea
cadrelor didactice
Metodologia
privind mobilitatea
personalului
didactic.

ORGANIZARE

TS 1; TS 2

7.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă

Director,
secretar, CA

director,
director
adjunct,
secretariat

Valorificarea
relevantă a ofertei
CCD sau a altor
instituții abilitate.

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția

ORGANIZARE

10.

TS 1; TS 2

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

Realizarea unui sondaj de
opinie cu privire la nevoile
de formare în management
și utilizarea sistemelor de
comunicare instituționale.

nov. – ian.

Director,
CEAC

șefii de
compartimente
și responsabilii
de comisii
metodice,
personalul
didactic de
predare și
auxiliar, elevi.

Participarea membrilor
echipei manageriale la
ateliere de lucru/stagii de
formare în dezvoltarea
competențelor manageriale.

sem al IIlea

Director,
Director
adjunct

șefii de
compartimente
și responsabilii
de comisii

1 Analiză a
nevoilor de
formare în
management și
utilizarea
sistemelor de
comunicare.
1 Analiză a
resurselor
comunităţii ce
se pot utiliza și
pune în slujba
intereselor
școlii, realizată
de personalul
didactic de
predare și
auxiliar și de
către elevi și
revizuibilă în
fiecare an
școlar.
Cel puțin 10% /
an școlar din
responsabilii de
compartimente
funcționale
participanți la
workshopuri/
stagii de
formare în
dezvoltarea
competențelor
manageriale.

ORGANIZARE

TS 1; TS 2; TS 3; TS 6

9.

Perioada

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Colectarea de date
relevante pentru
identificarea
nevoilor de
formare și
resurselor
comunitare
valorificabile în
interesul școlii.

Dezvoltarea
competențelor
manageriale ale
șefilor de
compartimente și
responsabililor de
comisii metodice.

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția

ORGANIZARE

TS 2; TS 3

11.

9

ORGANIZARE

TS 4

12.

blended learning

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă

Perioada

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

Punerea în practică a unei
oferte educaționale anuale
care să încludă sistemul de
învățare blended learning și
pilotarea de CDȘ bilingv –
limba engleză uman/real
(opționale integrate la
nivelul unei/mai multor arii
curriculare).

conform
PO
revizuită.

Comisia
pentru
curriculum

responsabilii
de comisii,
cadre didactice
implicate

Cel puțin
10%/an școlar
cadre didactice
care vor
participa la
pilotarea
utilizării
mijloacelor
didactice şi
specifice
învăţării de tip
BL9/bilingv/TIC.

Ofertă
educațională care
să răspundă
nevoilor elevilor,
resurselor școlii și
țintelor strategice
pe care școala le
urmărește.
Diversificarea
ofertei unității
școlare.

Implicarea elevilor cu CES
( 3 elevi 7-14 ani, 4 elevi
14-18 ani, 1 elev 18 ani,
în total 8 elevi) într-un
program de intervenție
personalizată.

cf.
graficului
aprobat

Directorul
adjunct.

Directorul
adjunct,
responsabilii de
comisii
metodice,
cadrele
didactice
desemnate,
colaboratori
din partea
CJRAE Dolj.

8 elevi cu CES
participanți la
programul de
intervenție
personalizată
pentru elevii cu
CES.
fișele de lucru,
listele de
prezență

Asigurarea
accesului la
educație a elevilor
aparținând unor
grupuri vulnerabile.

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția

ORGANIZARE

TS 4

13.

ORGANIZARE

TS 3

14.

ORGANIZARE

TS 3

15.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă

Perioada

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

Elevii în situaţii de risc
ridicat: familii
monoparentale, elevi
instituționalizați sau aflați
în plasament familial,
elevi aflați îngrija
bunicilor sau a altor rude,
elevi cu CES, elevi care
provin din familii cu nivel
economic scăzut implicați
într-un program de
intervenție personalizată
(206 elevi).

cf.
graficului
aprobat

Directorul
adjunct.

Directorul
adjunct,
responsabilii de
comisii
metodice,
cadrele
didactice
desemnate,
colaboratori
din partea
CJRAE Dolj.

cel puțin 20% pe
an din elevii în
situații de risc
ridicat
participanți la
programul de
intervenție
personalizată.

Asigurarea
accesului la
educație a elevilor
aparținând unor
grupuri vulnerabile.

Punerea în practică a
proiectului C.D.Ș., care să
includă și pilotarea de CDȘ
bilingv – limba engleză
uman/real (opționale
integrate la nivelul unei/mai
multor arii curriculare)

conform
PO
revizuită.

Comisia
pentru
curriculum

responsabilii
de comisii,
cadre didactice
implicate

Cel puțin
10%/an școlar
cadre didactice
de specialitate
care vor pilota
”CDS bilingv”.

Diseminarea și valorizarea
experiențelor de formare
continuă în comunitatea
educațională locală și
regională pentru
multiplicarea experiențelor
și crearea unei comunități
de bună practică.

sem. al IIlea

Director,
Coordonator
de proiecte și
programe

Echipa
managerială,
elevi, părinți,
reprezentanți
ai comunității
locale,
stakeholderi
reprezentativi.

1 Strategie de
diseminare și
valorizare a
experiențelor de
formare
continuă

Ofertă CDȘ care să
răspundă nevoilor
elevilor, resurselor
școlii și țintelor
strategice pe care
școala le
urmărește.
Diversifica
rea ofertei CDȘ.
Promovarea de
modele şi iniţiative
de implementare
proprii de
dezvoltare
sustenabilă locală

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția
Inițierea elevilor în
domeniul cetățeniei active,
peer mediation, implicare
civică și voluntariat

ORGANIZARE

TS 2; TS 5

16.

Perioada

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

nov. –
mar.

Director,
Coordonator
de proiecte și
programe

elevi, ciclul
secundar
superior
(clasele IX-X)

Cel puțin 10
elevi din fiecare
clasă/ an școlar,
formați în
domeniul
cetățeniei
active, peer
mediation,
implicare civică
și voluntariat
(Programul
”Peer Mediation
– Medierea de
la egal la egal”)
Cel puțin 10
participări
anuale ale
elevilor liceului
la Programul
Național pentru
Licee
”Leadership
Autentic”.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Formarea
comportamentelor
pro-active, prin
dirijarea ofertei
educaționale către
un set de valori
comune, cum ar fi:
diversitatea,
pluralismul,
drepturile omului,
justiţia ,
dezvoltarea
durabilă, pacea,
egalitatea.
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Func Activitatea
Nr. TS
ția
Participarea membrilor
echipei manageriale la
schimburi de experiență în
țară/strănătate, pe
probleme specifice de
management școlar
strategic / operațional.

ORGANIZARE

18.

TS 1

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

sem. al IIlea

Director,
director
adjunct

director
adjunct,
șefii de
compartiment,
responsabilii de
comisii
metodice

Cel puțin 1
schimb de
experiență în
țară și/sau în
străinătate pe
probleme
specifice de
management,
prin accesarea
de granturi
școlare în cadrul
unor linii de
finanțare
specifice (POCU,
Erasmus+,
Pestalozzi, etc.).
Cel puțin 5
participanți/an
la schimburile
de experiență,
din sectoare
funcționale
diferite
(didactic, și
didactic
auxiliar).
Cel puțin 1
echipă de lucru
pentru scrierea
de proiecte de
granturi în
cadrul liniilor de
finanțare active

ORGANIZARE

TS 1

17.

Perioada

Valorificarea resursei
umane specializate din
școală pentru realizarea
echipelor de scriere de
proiecte de granturi vizând
activitatea managerială a
școlii.

ian – apr.

Director,
Coordonator
de proiecte și
programe

cadrele
didactice
implicate în
proiecte
europene

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Schimbarea
semnificativă de
percepției și
asumarea
responsabilă a
sarcinilor de lucru
la nivelul
compartimentului/
comisiei
gestionate.
Crearea unei
comunități de
practică bazate pe
multiplicarea
experiențelor
pozitive și
transferabile.

Cooptarea tuturor
categoriilor de
personal abilitat în
obținerea de
finanțări
extrabugetare prin
scrierea de
proiecte de
granturi pentru
educație.
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Func Activitatea
Nr. TS
ția

ORGANIZARE

TS 1

19.

ORGANIZARE

TS 4

20.

Perioada

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

Realizarea de activitati de
teambuiding și socializare
(sărbători
legale/laice/religioase,
aniversari, excursii, vizite
tematice, Balul bobocilor,
Banchetele de absolvire)

periodic

Coordonator
de proiecte și
programe

cadre
didactice, elevi,
părinți,
reprezentanți
ai comunității
locale

Baza de date a
scolii, calendarul
evenimentelor
nationale,
internationale si
religioase
Fotografii de la
evenimente

Realizarea de activități,
proiecte, programe care au
ca obiectiv fundamental
educarea, instruirea,
formarea spirituală, multi- și
interculturală şi
transmiterea valorilor şi
modelelor europene întregii
comunității educaționale
(profesori, elevi, părinți,
stakeholderi).

periodic,
cf
graficului
aprobat

Coordonator
de proiecte și
programe

cadre
didactice, elevi

Cel puțin 10%
din nr. elevilor/
personalul
didactic și
didactic
auxiliar/an
școlar, implicat
anual în
proiectele ce
vizează
dezvoltarea
dimensiunii
europene a
școlii.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Promovarea
ethosului școlar,
cultivarea
sentimentului
apartenenței la o
comunitate școlară
vibrantă, legată
prin cooperare,
respect, empatie și
creativitate.
Diversificarea
funcțiilor școlii în
scopul dezvoltării
acesteia ca un
centru de resurse
pentru elevi și
părinți, dar și
pentru ceilalți
membri ai
comunității, în
spiritul dimensiunii
europene a
educației .
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Func Activitatea
Nr. TS
ția

ORGANIZARE

TS 5

21.

ORGANIZARE

TS 2

22.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă

Perioada

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

Organizarea unor activități
extrașcolare de petrecere
organizată a timpului liber
(cercuri de arte liberale
(literatură, arte plastice,
muzică vocal-instrumentală)
/ de științe aplicate (fizică,
cimie, biologie) / de
cetățenie activă (istorie,
educație/cultură civică
/geografie) și de mișcare în
aer liber (educație fizică și
sport), coordonate de
echipe de cadre didactice
specializate).

perma
nent, cf.
programu
lui stabilit

Coordonator
de proiecte și
programe

elevi – toate
ciclurile
școlarizate.

Cel puțin 3
echipe
specializate de
cadre didactice
coordonatoare.
Cel puțin 50 de
elevi/an
participanți la
activitățile
Clubului
de
activități
extrașcolare, din
școală și din alte
școli interesate.

Deschiderea ofertei
școlii către
comunitatea din
care face parte prin
activități
extrașcolare
(educație
nonformală), prin
care participanții
își explorează și
rafinează
talentele, abilităţile
şi interesele,
accesând în mod
natural toate cele
şapte tipuri ale
inteligenţei umane.

Intensificarea sprijinului
acordat elevilor capabili de
performanță și elevilor din
clasele terminale privind
rezultatele la concursuri și la
evaluările naționale.

perma
nent, cf.
programu
lui stabilit

Director
adjunct,
responsabili
de comisii

elevi capabili
de
performanță și
elevi din
clasele
terminale

cel puțin 2
grupe de lucru
la fiecare nivel
de învățământ.
graficele
de
pregătire, fișele
de
lucru,
bateriile
de
teste,
PV
ședințe
cu
părinții/comisii
metodice.

Îmbunătățirea
calității procesului
de instrucție și
educație, regăsită
în competențele
elevilor și
rezultatele la
evaluările
naționale.
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Func Activitatea
Nr. TS
ția

ORGANIZARE

TS 5

23.

Organizarea unor
programe de educație a
părinților (folosind
persoane-resursă – cadre
didactice cu statut de
formatori regionali în
domeniu) și a membrilor
comunității locale, cu
colaborarea elevilor din
ciclul secundar superior
(peste 16 ani) în
domeniile: competențe
IT și lingvistice pentru
seniori (55+) din
comunitatea locală, sub
supervizarea unei echipe
de profesori coordonatori
de program.

Perioada

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

sem. al IIlea

Director,
Coordonator
de proiecte și
programe

profesori –
formatori în
domeniu,
părinți, membri
ai comunității
locale

Cel puțin 10
părinți de la
fiecare clasă /
20 de adulți
membri
ai
comunității
locale
participanți la
Programul
de
educație
a
părinților
”Educăm
așa”/”Săptămâ
na părinților”/
”Academia
16+”.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă

Modificarea
opticii pe
care părinţii o au
asupra întâlnirilor
din mediul şcolar.
Această
modificare poate
deveni un sprijin
real în
îmbunătăţirea
relaţiei
dintre părinte şi
copil, părinte şi
cadru didactic.

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția
Aplicarea unui sistem
integrat de ameliorare a
comunicării intra și
interinstituționale.

10

ORGANIZARE

TS 6

24.

Perioada

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

Sem al IIlea

Director,
director
adjunct,
informatici
an, șefii de
compartimen
te și
responsabilii
de comisii

elevi, cadre
didactice,
părinți.

1 Analiză a
nevoilor, pentru
definirea cererii
privind
comunicarea
intra- și
interinstituționa
lă.
1 Program pilot
de formare a
șefilor de
compartimente
și
responsabililor
de comisii în
facilitarea unui
sistem de
comunicare
eficient și
eficace și pentru
utilizarea
sistemelor şi
echipamentelor
de comunicare.
1 kit de
comunicare
intrainstituțională și
comunitară, cu
referințe legate
de softuri și
platforme de
comunicare
active10

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Promovarea
echității și a
incluziunii.

Eficientizarea
comunicării intrainstituționale.

platforme de comunicare active = BORGChat pentru comunicarea intra-instituțională, Share Point, Easy Class, site-ul școlii, punctele DICOS.

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția

COORDONARE/
MONITORIZARE

26.

TS 1

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

Înregistrarea evoluției
profesionale a elevilor după
absolvire.

oct – nov.

Director
adjunct,
coordonator
de proiecte și
programe

coordonatorul
de proiecte și
programe,
diriginții
claselor
terminale,
CEAC

Monitorizarea pregatirii
personalului didactic pentru
orele de curs, activitatile
extracurriculare si
activitatile cu parintii.

perma
nent, cf.
graficelor

Director,
director
adjunct
adjunct , sefi
de comisie
metodica

Director,
director
adjunct adjunct
, sefi de
comisie
metodica

Înregistrarea
inserției pentru
minim 50% din
absolvenți.
1 registru de
evidență a
absolvenților,
completat la zi.
1 bază de date și
reprezentarea
grafică ce
conține
informații
privitoare la
inserția
școlară/profesio
nală/privind
cariera.
Fisa de
observatii
pentru fiecare
cadru didactic
Chestionare
Proiecte de
lectie

ORGANIZARE

TS 2

25.

Perioada

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Urmărirea traseului
educațional și de
carieră al
absolvenților
pentru aprecierea
calității procesului
instructiv –
educativ din școală,
prin prisma
inserției
școlare/profesiona
le/privind cariera.

Respectarea IL
privind observarea
activitatii cadrului
didactic

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția

TS 1

29.

TS 1

30.

COORDONARE/ MONITORIZARE
COORDONARE/
MONITORIZARE
COORDONARE/
MONITORIZARE

TS 1

28.

COORDONARE/
MONITORIZARE

TS 1; TS 3

27.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă

Perioada

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

Coordonarea activitatii
cadrelor didactice
debutante în cadrul
Programului de mentorat și
dezvoltare profesională.

perma
nent

Director
adjunct

Responsabilii
de comisii
metodice

Integrarea și
consilierea cadrelor
didactice
debutante.

Monitorizarea activitatii de
formare continua a
personalului didactic si
didactic auxiliar

cf.
Director
graficului
adjunct
de
monitoriza
re

Responsabilii
de comisii
metodice

1 Raport sef
comisie
metodica
1 chestionar de
monitorizare
Cel puțin
10%/an școlar
cadre didactice
debutante
participante la
Programul de
mentorat și
dezvoltare
profesională
dedicat.
1 grafic de
monitorizare
chestionare de
monitorizare

Asigurarea consilierii
cadrelor didactice

săptămâ
nal

Director,
director
adjunct

cadrele
didactice

1 Program
consiliere

Asigurarea
suportului
profesional acordat
tuturor cadrelor
didactice, fără
discriminare.

Preintampinarea
conflictelor intre personalul
scolii, personal scoala –
elevi, personal scoalaparinti

dacă este
cazul

Director,
coordonator
proiecte si
programe

Director,
coordonator
proiecte si
programe,
elevi, cadre
didactice,
părinți

1 PS aferentă
negocierăă/rezo
lvării
conflictelor
1 PO specifică
revizuită

Negocierea și
rezolvarea
conflictelor de
natură să afecteze
buna desfășurare a
activității școlare.

Cresterea calitatii
resurselor umane
angajate in scoala
prin perfectionare
continua.

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția

CONTROL/EVALUARE

TS 1

31.

CONTROL/EVALUARE

TS 1

32.

CONTROL/EVALUARE

TS 1

33.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă

Perioada

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

Realizare asistentelor la
lectii pentru cadrele
didactice debutante sau la
care feedback-ul din
partea elevilor sau parintilor
este slab, în cadrul
Programului de mentorat și
dezvoltare profesională

perma
nent, cf.
graficelor

Director,
director
adjunct

Director, CEAC,
sefi de comisie
metodica

Supervizarea
cadrelor didactice
debutante și
consilierea
acestora pentru o
integrare rapidă și
eficientă în viața
școlii.

Testarea satisfactiei
cadrelor didactice fata de
politica manageriala a scolii.
Testarea satisfactiei
beneficiarilor fata de
procesul instructiv-educativ
desfasurat in scoala
(elevi, parinti, cadre
didactice)

semestrial

Director

CEAC

grafice de
asistență ale
directorilor
graficele de
interasistență
ale
responsabililor
de comisii
chestionare de
feedback
chestionare
CEAC
Centralizare
chestionare
10 părinți
chestionați cu
privire la nivelul
de satisfacție
privind dotarea
lboratoarelor de
informatică.

Realizarea evaluarii
personalului școlii.

cf. PO

Director, CA

Director
adjunct,
responsabilii de
comisii

PO evaluare
personal
didactic si
didactic auxiliar
revizuită
PO evaluare
personal
nedidactic
revizuită
1 grafic de
evaluare
Fisele de
evaluare

Asigurarea unei
politici interne de
evaluare a
personalului, prin
raportare la
standarde le
profesionale în
vigoare , la fișa
postului și la
criteriile din fișa de
evaluare.

Evaluarea nivelului
de satisfacție a
personalului și a
beneficiarilor
direcți și indirecți.
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Func Activitatea
Nr. TS
ția

CONTROL/
EVALUARE

TS 1

34.

CONTROL/ EVALUARE

TS 1; TS 2

35.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă

Perioada

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

Controlul dosarelor
personale angajaților
instituției.

anual

CEAC,
director

serviciul
secretariat

dosarele
angajaților

Acordarea de stimulente
cadrelor didactice și elevilor
(diplome, evidentieri pe site
scoala, panou afișaj).

semestrial

Director,
CEAC

Echipa
managerială,
cadre
didactice, elevi.

1 raport
Valorizarea
semestrial
persoanelorasupra activitatii resursă ale școlii.
scolii
1 set de criterii
pentru sistemul
de merite și
avertismente
pentru elevii și
personalul școlii.
1 Program anual
”Excelența în
educație” –
program de
valorizare a
personalului
școlii și a
elevilor cu
rezultate
deosebite și
comportament
exemplar.

Asgurarea
actualizării
documentelor
angajaților.

Prof. Mihaela Brumar

Plan operațional 2019-2020

Domeniul : ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ŞI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE
Obiective specifice: o
o
Nr. TS

Func
ția

11
12

PROIECTARE

TS 1

1.

Obiectivul nr. 6 – Modernizarea infrastructurii şi a bazei materiale a unităţii de învățământ.
Obiectivul nr. 7 – Implementarea de măsuri pentru dezvoltarea unui management al calităţii.

Activitatea

Perioada

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

Indicatori de
performanţă

Revizuirea procedurii
operationale privind
stabilirea proiectiei
bugetare tinand cont de
cerintele beneficiarilor
educationali si a cadrelor
didactice.

31 dec

CA, director,
contabil șef,
CRP, CEAC

CA, director,
contabil șef,
CEAC, CRP

PO aferentă
revizuită
PS-04 (SCIM11)
PV CRP12
Rapoarte
necesar cadre
didactice

Fundamentarea și
realizarea
bugetului şi
întregul proces de
management
financiar de la
nivelul școlii, pe
baza prognozelor
realiste cu privire la
venituri şi
cheltuieli.

Standarde de control intern managerial
Proces Verbel Comitetul reprezentativ al părinților

Observaţii

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția

PROIECTARE

TS 1

2.

PROIECTARE

4.
TS 1

Perioada

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

Identificarea necesarului de
dotări și finanțare pentru
activitățile și programele
manageriale și asigurarea de
finanțări nerambursabile din
surse extrabugetare (linii de
granturi, foud raising,
sponsorizări, donații, etc.)

ian.

Director,
contabil șef,
administrator
de
patromoniu

Director,
contabil șef,
administrator
de patromoniu,
șefii de
compartimente
, responsabilii
de comisii

1 Plan de
intervenție
cuprinzând
necesarul de
dotări și
finanțare.

Fundamentarea și
realizarea
bugetului şi
întregul proces de
management
financiar de la
nivelul școlii, pe
baza prognozelor
realiste cu privire la
venituri şi
cheltuieli.

Realizarea proiectiei
bugetare pe baza
necesitatilor scolii

ian.

Director,
contabil șef,
CA

Director,
contabil șef

Fundamentarea și
realizarea
bugetului şi
întregul proces de
management
financiar de la
nivelul școlii, pe
baza prognozelor
realiste cu privire la
venituri şi
cheltuieli.

Proiectarea planului anual
de achizitii pentru bunuri si
servicii.

ian - feb

Director,
contabil șef

Director,
contabil șef,
administrator
de patromoniu,
secretar șef

Proiectia
bugetara
Bugetul pentru
anul curent,
Centralizare
propuneri
pentru
următorul an
calendaristic,
PS-04
PO privind
proiectia
bugetara
1 Plan anual de
achizitii –
proiect
PO privind
proiectia
bugetara

PROIECTARE

TS 1

3.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă

Fundamentarea și
realizarea
bugetului şi
întregul proces de
management
financiar de la

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

5.

feb.

Director,
contabil șef
CA

Director,
contabil șef,
administrator
de patromoniu,
secretar șef

1 Plan anual de
achizitii
Bugetul aprobat
de CL

nivelul școlii, pe
baza prognozelor
realiste cu privire la
venituri şi
cheltuieli.

feb.

Director,
contabil șef,
CP, CA

Director,
contabil șef,
administrator
de patromoniu,
secretar șef

1 Plan de
investiții și
închirieri de
spații
disponibile,
avizat de CP și
aprobat de CA

Fundamentarea și
realizarea
investițiilor de la
nivelul școlii, pe
baza prognozelor
realiste cu privire la
venituri şi
cheltuieli.

PROIECTARE

Perioada

TS 1

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția

PROIECTARE

TS 1

6.

Aprobarea proiectului de
buget (atât pentru bugetul
de stat, cât și pentru
bugetul activităților
finanțate integral sau parțial
din venituri proprii și
subvenții) si de plan anual
de achizitii
Proiectarea planului anual
de investiții și închirieri de
spații disponibile pentru
creșterea surselor de
finanțare extrabugetare ale
școlii.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția

13

ORGANIZARE

Realizarea investițiilor, a
achizițiilor de lucrări și
bunuri, a închirierilor de
spații disponibile.

TS 1

7.

Comisia de achiziții, investiții și închirieri

Perioada

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

cf.
proiecției,
în funcție
de bugetul
aprobat

Director,
CAI13, CP, CA

Director,
Comisia de
achiziții,
investiții și
închirieri.

1 PO specifică
referate de
necesitate
PV ale CAI
1 portofoliu al
achizițiilor de
lucrări și bunuri,
actualizat și
verificat
semestrial
1 portofoliu al
investițiilor,
actualizat și
verificat
semestrial
1 portofoliu al
închirierilor de
spații
disponibile,
actualizat și
verificat anual.
PV CP și CA
(Acord+
aprobare)

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Asigurarea
resurselor
didacticomateriale,
financiare în
vederea bunei
desfăşurări a
activităţii
instructiveducative și
administrative a
școlii.

Responsabili

Participanţi

8.

iun. – aug.

Director,
administrator
de
patromoniu,
contabil șef,
secretar șef

Director,
1 Plan de
administrator
intervenție14
de patromoniu,
contabil șef,
secretar șef,
responsabilii de
comisii

iun. – aug.

Director,
administrator
de
patromoniu,
contabil șef,
secretar șef

Director,
1 Plan de
administrator
intervenție
de patromoniu,
contabil șef,
secretar șef,
responsabilii de
comisii

PROIECTARE

Perioada

TS 2

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția

14

reamenajare şi
modernizare a spaţiilor
şcolare şi a spaţiilor
auxiliare.

PROIECTARE

Realizarea unui plan de
intervenție cuprinzând
TS 6

9.

Realizarea unui plan de
intervenție cu privire la
lucrările de întreținere,

necesarul de
echipamente de
comunicare și etapele de
dotare integrală cu
echipamente de
comunicare moderne.

Indicatori de
rezultat

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Asigurarea
resurselor
didacticomateriale,
financiare în
vederea bunei
desfăşurări a
activităţii
instructiveducative și
administrative a
școlii.

Planul de intervenție va cuprinde toate lucrările necesare întreținerii, reamenajării şi modernizării spaţiilor şcolare şi spaţiilor auxiliare în limita

fondurilor aprobate prin buget și a surselor de obținere pentru achiziționarea materialelor didactice și a echipamentelor moderne, necesare
desfășurării activității didactice în sistem blended learning (laptopuri, videoproiectoare, tablă magnetică și SMART, copiatoare), pentru
serviciile conexe (secretariat, contabilitate, cabinete metodice), pentru lucrările de întreținere și reparații curente pentru: spațiile școlare
(Corpurile A, B C și D, E, F, G), gardul de împrejmuire a bazei sportive a liceului, pentru lucrările de reabilitare a gardului de beton de
împrejmuire a incintei școlii (zonele de Sud și de Vest), lucrări de reparații acoperiș și hidroizolație – clădiri anexe (magazii, ateliere muncitori,
garaj), canalizare cantină, instalația de încălzire cu panouri solare – Corp C).

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

10.

Asigurarea materialelor
consumabile pentru
compartimente
Achiziționarea de
combustibil pentru
autoutilitara școlii
Asigurarea cataloagelor,
condicilor școlare.

lunar

Administra
tor de
patrimoniu,

Referat de
necesitate
Facturi achizitie,
Bonuri de
consum

sept.

secretar șef

Administra
tor de
patrimoniu,
secretar șef,
responsabilii de
comisii și
compartimente

Semnarea contractului
pentru gazduirea
domeniului scolii
(http://www.henricoandacr
aiova.ro/)
Reinoirea contractului
pentru softurile Legis și
Program de întocmire acte
studii

aug - sept

Director

Informatician

Referat de
necesitate
Facturi achizitie

cf.
contrac
tului
existent

Administra
tor de
patrimoniu,
secretar șef,
contabil șef

Administra
tor de
patrimoniu,
secretar șef,
contabil șef

Referat de
necesitate
Facturi achizitie

ORGANIZARE

TS 1

11.

ORGANIZARE

Perioada

TS 1

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția

ORGANIZARE

TS 1

12.

când e
cazul

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Asigurarea
resurselor
didacticomateriale,
financiare în
vederea bunei
desfăşurări a
activităţii
instructiveducative și
administrative a
școlii.
Asigurarea
resurselor
didacticomateriale,
financiare în
vederea bunei
desfăşurări a
activităţii
instructiveducative și
administrative a
școlii.

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

13.

Inventarierea spațiilor
excedentare din incinta
școlii, cf. reglementărilor în
vigoare.

iul - aug

Președintele
comisiei de
inventariere

Comisia de
inventariere

PO de realizare
a inventarierii,
revizuită
PV inventariere
1 inventar

Finalizarea demersurilor
începute pentru preluarea
corpului de ateliere
aparținând Colegiului
”Ștefan Odobleja”, dar
amplasat în incinta Liceului
Teoretic ”Henri Coandă”.
Realizarea subinventarelor
pentru fiecare invatator,
diriginte si orice angajat al
scolii care are in primire o
gestiune.

iul - aug

Director

Director,
administrator
de patrimoniu

Documentația
de încredințare
a clădirii spre
administrare
Liceului Teoretic
”Henri Coandă”.

1 sept

Administra
tor de
patrimoniu

Administra
tor de
patrimoniu,
cadre didactice

Subinventarele
PO de realizare
a inventarierii,
revizuită.

ORGANIZARE

Perioada

TS 1

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția

ORGANIZARE

TS 1

14.

ORGANIZARE

TS 1

15.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Exploatarea
eficientă a
resurselor
didactico-materiale
şi dezvoltarea
acestora în vederea
creşterii eficienţei
educaţiei şi a
calităţii actului
instructiv-educativ.

Exploatarea
eficientă a
resurselor
didactico-materiale
şi dezvoltarea
acestora în vederea

HOTĂRÂREA
NR. 191
privind
aprobarea
Regulamentul
ui cadru de
închiriere a
unor spaţii
disponibile
excedentare
din unităţile
de
învăţământ
preuniversitar
de stat din
municipiul
Craiova

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

16.

Realizarea inventarului
școlii.

31 dec

Comisia de
inventariere

Comisia de
inventariere

creşterii eficienţei
educaţiei şi a
calităţii actului
instructiv-educativ.

Recuperarea pagubelor
materiale realizate din vina
elevilor sau a personalului
școlii.

când este
cazul

Administra
tor de
patrimoniu,
contabil șef

Atragerea de surse
extrabugetare de finanțare
pentru școală.

periodic

Director,
cadre
didactice, CA,
CRP, CSE

Administra
tor de
patrimoniu,
contabil șef,
elevi, cadre
didactice
Director, cadre
didactice, CA,
CRP, CSE

PV CP stabilire
comisie
inventariere,
PO realizare
inventar
1 Inventar
școală.
PO specifică
revizuită
Documente de
imputare.

1 Bază de date
privind sursele
de finanțare
pentru proiecte
școlare și
infrastructură
școlară
Contracte
sponsorizare,
Proiecte de
atragere fonduri
PV CP, CA

Bugetul de venituri
proprii creşte cu cel
puțin 5%.

ORGANIZARE

Perioada

TS 1; TS 2; TS 3

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția

ORGANIZARE

TS 1

17.

ORGANIZARE

TS 1 ; TS 5

18.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

19.

Prezentarea execuției
bugetare, atât pentru
bugetul de stat, cât și
pentru bugetul activităților
finanțate integral sau parțial
din venituri proprii și
subvenții.

ian.

Director,
contabil șef,
CP, CA

Director,
contabil șef,

1 execuție
bugetară pentru
bugetul de stat,
avizată de CP și
aprobată de CA.
PV CP, CA

Transparentizarea
managementului
financiar al
instituției

Realizarea lucrărilor de

anul școlar Director,
curent
administrator
de
patromoniu,
contabil șef

Director,
administrator
de patromoniu,
contabil șef,
personal
didactic auxiliar
și nedidactic

Exploatarea
eficientă a
resurselor
didactico-materiale
în vederea creşterii
eficienţei educaţiei
şi a calităţii actului
instructiv-educativ.

sem. al IIlea

Coordonator
de proiecte și
programe ,
elevi, cadre
didactice
implicate în
proiecte
europene,
părinți,
stakeholderi
locali.

Referate de
necesitate
1 grafic Gantt al
execuției
lucrărilor
Facturi achiziții
Referate de
verificare,
referate de
recepție a
lucrărilor
1 Centru de
Informare și
Asistență pentru
Proiecte Școlare
(CIAPS)moderni
zat și funcțional.

ORGANIZARE

Perioada

TS 1

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția

ORGANIZARE

TS 1; TS 2

20.

ORGANIZARE

TS 4

21.

întreținere, reamenajare
şi modernizare a spaţiilor
şcolare şi a spaţiilor
auxiliare, în limitele
bugetului anual
disponibil.

Modernizarea și dotarea
Centrului de Informare și
Asistență pentru Proiecte
Școlare (CIAPS) cu materiale
de informare actualizate în
format letric și electronic,
puse la dispoziția
organizatorilor de activități,
proiecte, programe ce
vizează dezvoltarea
dimensiunii europene a
școlii.

Director,
Coordonator
de proiecte și
programe,
administrator
patrimoniu,
contabil șef

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă

Exploatarea
eficientă a
resurselor
didactico-materiale
în vederea creşterii
eficienţei educaţiei
şi a calităţii actului
instructiv-educativ.

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

22.

sem. I

Coordonator
de proiecte și
programe,
informatician

elevi, cadre
didactice,
părinți

Monitorizarea incadrarii
cheltuielilor reali.zate in
capitolele bugetare.

periodic

Director,
contabil șef

Director,
contabil șef

1 punct de
informare,
privind
accesarea
resurselor
europene.
1 punct DICOS
privind noutăți
din viața școlii,
proiecte,
oportunități
pentru elevi și
cadre didactice.
1 buget aprobat
facturi achiziții

Coordonarea comisiilor de
evaluare si de receptie a
lucrarilor de investitii
realizate in scoala.

periodic

Director,
contabil șef

Director,
contabil șef

ORGANIZARE

Perioada

TS 4; TS 6

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția

COORDONARE MONITORIZARE

TS 1

23.

COORDONARE MONITORIZARE

TS 1

24.

Amenajarea unui punct de
informare, pentru elevi și
respectiv pentru personalul
didactic, privind accesarea
resurselor europene pentru
personalul didactic și elevi.
Amenajarea unui punct

DICOS (Documentare,
Informare, COmunicare și
Sprijin) modern,
actualizat permanent de
informaticianul școlii.

1 buget aprobat
facturi achiziții
1 dosar investiții
1 PO realizare
achizitii
revizuită

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Accesibilizarea
informației
actualizate pentru
elevi, cadre
didactice, părinți,
etc.

Colectarea și
analiza sistematică
a datelor, în scopul
aprecierii
conformității
acestora cu bugetul
aprobat.
Exploatarea
eficientă a
resurselor
didactico-materiale
şi dezvoltarea
acestora în vederea
creşterii eficienţei
educaţiei şi a
calităţii actului

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

25.

Coordonarea si
monitorizare activitatii pe
contul SEAP.

periodic

Director,
contabil șef

Director,
contabil șef

Rapoarte SEAP

instructiv-educativ.

Monitorizarea activității de
aprovizionare cu materiale
consumabile pentru
desfășurarea activității din
școală.

lunar

Director,
contabil șef,
administrator
de
patromoniu

Director,
contabil șef,
administrator
de patromoniu

Referate de
necesitate
facturi
Gradul de
acoperire a
cantitatilor din
referatele de
necesitate

Monitorizarea stării
igienico-sanitare din localul
școlii.

zilnic

administrator administrator
de
de patromoniu
patromoniu

PV DSP
Referate de
constatare, în
format
electronic

Monitorizarea stării
mobilierului din școală.

zilnic

administrator administrator
de
de patromoniu
patromoniu

PV DSP
Referate de
constatare, în
format
electronic

Colectarea și
analiza sistematică
a datelor, în scopul
aprecierii
relevanței,
eficienței și
eficacității
cheltuielilor
realizate.
Colectarea și
analiza sistematică
a datelor, în scopul
aprecierii
relevanței,
eficienței și
eficacității
activităților
administrative ale
școlii.

COORDONARE MONITORIZARE

Perioada

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă

TS 1

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția

TS 1

28.

COORDONARE MONITORIZARE
COORDONARE MONITORIZARE

TS 1

27.

COORDONARE MONITORIZARE

TS 1

26.

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

29.

Controlul privind folosirea
fondurilor bugetare, pe
capitole.

lunar

Director,
contabil șef

Director,
contabil șef

Referate de
necesitate
facturi
PO specifică
revizuită

Evaluarea repartizării
fondurilor bugetare și
extrabugetare conform
prioritatilor șefilor de
comisii metodice și
compartimente.

periodic

Director,
contabil șef,
administrator
de
patrimoniu,
CA

1 PO specifică
revizuită
referate de
necesitate
1 grilă de
evaluare
PV CA

Controlul asupra asigurării
condițiilor igienico-sanitare.

săptămâ
nal

Director

Director,
contabil șef,
administrator
de patrimoniu,
șefii de
compartimente
și comisii
metodice
Director,
adminsitrator
de patrimoniu

Controlul asupra stării
mobilierului școlii si a
materialelor folosite în
procesul de învățare.

periodic

Director,
administrator
de
patrimoniu

CONTROL/ EVALUARE

TS 1

30.

CONTROL/ EVALUARE

Perioada

TS 1

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția

CONTROL/
EVALUARE

TS 1

31.

CONTROL/
EVALUARE

TS 1

32.

administrator
de patrimoniu
Șefi comisie
metodică

1 PO specifică
revizuită
1 grilă de
evaluare
1 raport de
activitate
director
1 PO specifică
revizuită
1 grilă de
evaluare
1 Raport de
control

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Colectarea și
analiza sistematică
a datelor, în scopul
aprecierii
relevanței,
eficienței și
eficacității
cheltuielilor
realizate.
Gradul de realizare
a obiectivelor
asumate şi a
indicatorilor de
performanţă.

Prof. Mihaela Brumar

Plan operațional 2019-2020

Domeniul : DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE
Obiective specifice:
o
o

Obiectivul nr. 2 – Creşterea calităţii serviciilor educaţionale ale unităţii şcolare;
Obiectivul nr. 3 – Asigurarea unui parteneriat eficient al liceului cu ceilalţi actori sociali.

Nr. TS

Func
ția

PROIECTARE

TS 1

1.

PROIECTARE

TS 1; TS 6

2.

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

Indicatori de
performanţă

Realizarea unei baze de date sept. –
cu instituţii/ organizaţii/
oct.
mass-media interesate de
activitatea educațională la
nivel local, regional,
național și internațional.

Director,
Coordonator
de proiecte și
programe

Coordonator
de proiecte și
programe,
profesori, elevi,
părinți

1 bază de date
cu instituţii/
organizaţii/
mass-media
interesate de
activitatea
educațională la
nivel local,
regional,
național și
internațional

Asigurarea
funcţionării şi
dezvoltării şcolii ca
sistem deschis,
aflat în relaţie
permanentă cu
mediul său
exterior, cu
comunitatea
interesată de
activitatea
educațională.

Elaborarea și revizuirea PO
specifice domeniului.

Director,
Coordonator
de proiecte și
programe,
CEAC

Coordonator
de proiecte și
programe,
CEAC

1 Set de
proceduri de
lucru specifice,
revizuibile anual

Eficientizarea
activității specifice
domeniului vizat.

Activitatea

Perioada

sept. –
oct.

Observaţii

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția

PROIECTARE

TS 1; TS 2; TS 3; TS 4; TS 5

3.

Identifcarea stakeholderilor
școlii, la nivel local, regional,
național și internațional.
Realizarea protocoalelor de
colaborare cu institutiile
reprezentative din
comunitatea locală și
regională.

Perioada

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

1 nov.

Coordonator
proiecte si
programe,
Director

Coordonator
proiecte si
programe,
cadre
didactice,
reprezentanți
ai instituțiilor
partenere

1 Bază de date a
stakeholderilor
școlii din țară și
din străinătate.
Cel puțin 10
parteneriate/ an
școlar
încheieiate cu

unități școlare
similare din
țară și
stakeholderi
reprezentativi15.

15

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Realizarea unor
demersuri de
democratizare a
sistemului
educaţional, prin
implicarea cât mai
multor factori ce
contribuie la
inovaţia şi
diversificarea
ofertei
educaţionale şi
responsabilizarea
celor implicaţi.

Din cele 10 parteneriate: cel puțin 3 parteneriate/an școlar vor fi realizate cu organizaţiile identificate pentru desfășurarea de activităţi de cunoaștere și promovare a
valorilor europene, a multi- și interculturalismului; cel puțin 3 parteneriate/an școlar realizate cu organizaţiile identificate pentru desfășurarea de activităţi de cunoaștere
și promovare a valorilor școlii și a rezultatelor acesteia; cel puțin 2 vor fi parteneriate strategice/an școlar la nivelul comunității cu APL (Administrația Publică Locală)
sau/și de tip CSR (CSR = Responsabilitatea socială corporativă - RSC/CSR în limba engleză).

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția

PROIECTARE

TS 1

4.

PROIECTARE

TS 1

5.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă

Perioada

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

Realizarea de parteneriate
cu instituții care asigură
desfășurarea unor
concursuri la nivel de
școală: SC Nova
Educational-Voinicelul,
Editura Nomina-Fii
Inteligent la…matematică,
Comunicare.Ortografie.ro,
Editura Sigma Concursurile
Cangurașul și Cangurul-fără
plată.

oct, feb ,
mar, apr.

Director
adjunct,
Coordonator
de proiecte și
programe

Coordonator
proiecte si
programe,
cadre
didactice,
reprezentanți
ai instituțiilor
partenere

Protocoalele de
parteneriat
semnate și
ștampilate de
ambele părți.

Asigurarea
funcţionării şi
dezvoltării şcolii ca
sistem deschis,
aflat în relaţie
permanentă cu
mediul său
exterior, cu
comunitatea în
care își desfășoară
activitatea.

Realizarea documentației
on-line pentru demararea
sau asocierea la proiecte pe
platormele specifice
( Thinkquest, E-Twinning,
Țara lui Andrei, etc.).

nov.

Director
adjunct,
Coordonator
de proiecte și
programe

Coordonator
proiecte și
programe
educative,
cadre didactice

Extras după
documentația
proiectelor

Asigurarea
funcţionării şi
dezvoltării şcolii ca
sistem deschis,
aflat în relaţie
permanentă cu
mediul său
exterior, cu
comunitatea în
care își desfășoară
activitatea.

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția
Desfășurarea activităților
specifice fiecărui protocol
încheiat cu instituțiile din
comunitatea locală și
regională.

ORGANIZARE

TS 1; TS 2; TS 4

6.

Perioada

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

an școlar

Director
adjunct,
Coordonator
de proiecte și
programe

Coordonator
proiecte si
programe,
elevi, cadre
didactice,
reprezentanți
ai instituțiilor
partenere

Program
activitati,
fotografii, filme,
alte produse ale
activitatilor
1 Rețea
eficientă de
comunicare şi
cooperare cu
partenerii
comunitari.
1 Set de
materiale scrise
şi în format
electronic,
(împreună cu
partenerii
români şi
străini) pentru
promovarea
dimensiunii
europene şi a
valorilor
multiculturalism
ului.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
Legătura
permanentă,
constantă între
agenţii comunitari
şi reprezentanţii
şcolii, pentru
realizarea unui
echilibru între
schimbare şi
continuitate, între
specific şi global,
între împlinirea
individuală şi
exigenţele de ordin
social.

Prof. Mihaela Brumar
Func Activitatea
Nr. TS
ția

COORDONARE - MONITORIZARE

TS 1

8.

CONTROL/
EVALUARE

9.

TS 1

Perioada

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

Desfășurarea unor proiecte
educaționale folosind
platforme on-line.

feb - mai

Director
adjunct,
Coordonator
de proiecte și
programe

Coordonator
proiecte si
programe,
elevi, cadre
didactice,
reprezentanți
ai instituțiilor
partenere

Produse ale
activitatii
elevilor in
format digital pe
platformele
on-line
thinkquest,
E-Twinning, Țara
lui Andrei, etc.

Asigurarea
funcţionării şi
dezvoltării şcolii ca
sistem deschis,
aflat în relaţie
permanentă cu
mediul său
exterior, cu
comunitatea în
care își desfășoară
activitatea.

Elaborarea de rapoarte
periodice asupra
desfășurării activităților.

semestrial

Coordonator
de proiecte și
programe

Coordonator
proiecte si
programe,
elevi, cadre
didactice,
reprezentanți
ai instituțiilor
partenere

Monitorizarea
activităților
desfășurate, în
scop reglator și
pentru a identifica
eficiența și
eficacitatea lor în
plan formatv.

Evaluarea proiectelor și
programelor desfășurate în
școală.

semestrial

Director, CA

Director,
Coordonator
proiecte și
programe

1 Raport
semestrial de
activitate
1 portofoliu al
produselor
activităților
realizate
1 prezentare
foto-video cu
secvențe din
activitățile
desfășurate.
1 grilă de
evaluare
1 raport
standardizat, cf.
PO specifice
revizuite

ORGANIZARE

TS 1

7.

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă

Evaluarea
activităților
desfășurate,
aprecierea
eficienței și
eficacitatii lor în
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Func Activitatea
Nr. TS
ția

CONTROL/
EVALUARE

TS 1

10.

CONTROL/
EVALUARE

TS 1

11.

Perioada

Responsabili

Participanţi

Indicatori de
rezultat

Stabilirea planului de măsuri
în urma inspecțiilor
generale și prezentarea
acestora părinților și
elevilor.

semestrial

Director

Director,
Coordonator
proiecte și
programe

1 Plan de masuri
de eficientizare
si crestere a
calitatii

Întocmirea rapoartelor
asupra activității
desfășurate în cadrul
parteneriatelor și
programelor.

anual

Director,
director
adjunct,
Coordonator
proiecte și
programe

Director,
director
adjunct,
Coordonator
proiecte și
programe

1 Raport anual
standardizat, cf.
PO specifice
revizuite

Plan operațional 2019-2020
Indicatori de
Observaţii
performanţă
plan formatv.
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Monitorizarea și evaluarea Planului Operațional
Implementarea PO va fi realizată de către întregul personal al şcolii. Se vor urmări sistematic:
-

corespondenţa între ceea ce s-a făcut şi ceea ce s-a planificat

-

realizarea de acţiuni corective în cazul nerespectării termenelor sau neîndeplinirii unor indicatori de calitate.

Monitorizarea Planului Operațional se va realiza pe parcursul întregului an școlar, urmărindu-se mobilizarea eficientă a resurselor umane
(profesori, elevi, părinţi) şi non-umane, în vederea realizării indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv.
În procesul de monitorizare se va urmări :
- comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor;
- mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor;
- analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor.
Ca instrumente de monitorizare se vor folosi :
a. Echipa managerială - Instrumente:


întâlniri de informare, actualizare;



ședinţe de lucru pe termene fixate anterior;



întâlniri cu membrii CEAC acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA, tematica CP;



discuţii de informare, feed-back;



analiza rapoartelor - observaţiile;



întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;



prezentarea de rapoarte semestriale/anuale în cadrul consiliului profesoral, consiliului de administraţie ;



grafice de revizuire periodică şi corecţii.

Prof. Mihaela Brumar

Plan operațional 2019-2020

b. Responsabilii comisiilor metodice şi conexe - Instrumente:


PDI, PO;



rapoarte semestriale şi lunare;



fişe de monitorizare/evaluare/autoevaluare;



portofoliile membrilor comisiei;



chestionare aplicate beneficiarilor direcţi şi indirecţi;



discuţiile cu elevii;



sondaje scrise şi orale;



asistenţe/inter-asistenţe;



lecţii demonstrative;



acţiuni extracurriculare;



schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte.

Evaluarea Planului Operațional se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la finele anului şcolar, când se vor inventaria indicatorii
de performanţă şi se vor face corecturile necesare pentru un plan viitor de acţiune al şcolii, adaptat evident situaţiilor ce se impun la momentul
potrivit.
Instrumente de evaluare:
Evaluarea îşi propune proceduri prin care să se poată stabili următoarele :
• raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate;
• acţiuni corective în situaţii când performanţa mai mică decât aşteptările.
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Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, folosind ca instrumente de evaluare:
• autoevaluări;
• interevaluări;
• declaraţii de intenţii ;
• interviuri de evaluare;
• observaţii folosind ghiduri de observaţie;
• fişe de apreciere;
• diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului.
În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor, se va acorda atenţie următoarelor elemente :
• respectarea misiunii şi a viziunii;
• urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect;
• analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte;
• corelaţia dintre resurse si obiectivele alese;
• stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare în cadrul fiecărei ţinte.

Analiza propunerilor de revizuire a Planului Operațional: avantaje şi riscuri

Avantajele vizate prin Planul operațional propus pentru un an școlar sunt:
-

Asigurarea unei oferte școlare realiste și atractive, în concordanţă cu nevoile şcolii, cerinţele şi nevoile comunităţii;

-

Menţinerea şi creşterea prestigiului şcolii, prin ridicarea permanentă a calităţii pregătirii teoretice şi practice a elevilor, dezvoltarea şi
modernizarea bazei didactice a școlii;

-

Deschiderea școlii către comunitate, prin programe și proiecte destinate copiilor, părinților, adulților, seniorilor;

-

Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru toţi elevii şcolii;
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Perfecţionarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active de grup şi a metodelor moderne de evaluare, a lucrului în echipă și a
utilizării sistemului blended learning în cadrul activităților școlare;

-

Accesarea liniilor de finanțare europeană pentru facilitarea accesului adulţilor la formare profesională continuă.
Riscurile Planului operațional propus pentru un an școlar pot fi identificate prin liste de control, graficul fluxurilor și discuții. Astfel,

sursele de risc cel mai frecvent întâlnite sunt :
-

modificarea specificațiilor ;

-

un număr prea mare de niveluri ierarhice, prea multe comisii, birocrație exagerată ;

-

ineficiența comunicării și schimbul de informații greoi sau distorsionat ;

-

rolurile și responsabilitățile prost definite sau greșit înțelese;

-

erori de estimare a resurselor;

-

lipsa de coordonare între decidenți;

-

lipsa de experiență a echipelor de lucru în cadrul diverselor proiecte ale școlii.
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