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PLAN O PERA TIO NAL
DIRECTOR ADJUN CT 2017-2018

DOM ENIUL FUNCTIONAL: M ANAGEM ENTUL DE CURRICULUM
F U N C JIA

1. PR O IE C T A R E

Nr.
crt.
1.

ACTIUNI
E laborarea proiectului planului de
§colarizare pentru anul scolar 20172018

TERM EN
Ianuarie
2018

RESPONSABILI

M ATERIALE

Di recto ri
Consiliul de
adm inistrate

O ferta curriculara in
conform itate cu
planul jude^ean de
§colarizare

Indicatori de
performanta

Evaluare
M onitorizare

intocm irea

C om pletarea
evolutiei
dem ografice
R ealizarea
planului de
scolarizare pe
anul scolar
viitor
D irector

planul de
scolarizare
100% propus
pentru anul
viitor

2.ORGANIZARE

2.

Elaborarea graficului de
desfăşurare a pregătirii pentru
examenele naţionale şi concursuri
şcolare

Octombrie
Noiembrie

Director adjunct
CEAC

Graficele pregătirilor
pentru examene
naţionale şi concursuri
şcolare

Îmbunătăţirea
rezultatelor
școlare

1.

Popularizarea planului de
şcolarizare pentru anul şcolar 20172018

Mai 2018

Director adjunct

Târgul de oferte
educaţionale
Deplasarea în școlile
generale

Existenţa şi
funcţionarea
sistemului de
gestionare a
informaţiei

2.

Cunoașterea planurilor de
învăţământ valabile în anul şcolar
2017-2018

Septembrie
2017

Responsabilii CM,
Director adjunct

Utilizarea şi aplicarea
corectă a
planurilor cadru

Funcţionarea
sistemului de
comunicare
internă

3.

Diseminarea programelor şcolare la
toate disciplinele din planurile de
învăţământ

Septembrie
2017

Director adjunct,
Responsabilii CM

Programele valabile,
aprobate de MEN în
anul şcolar 2017/2018

Existenţa,
structura şi
conţinutul
documentelor

4.

Informarea elevilor din clasa a XII
a cu privire la metodologia MEN
pentru susţinerea examenelor
naţionale

Octombrie
2017

Director adjunct,
Responsabilii CM ,
Profesori, Diriginţi

Programele aprobate
de MEN pentru
bacalaureat

Existenţa,
structura şi
conţinutul
documentelor

Realizarea
activităților
propuse în
cadrul
proiectului
ROSE
Echipa de
proiect ISJ
Bihor
Afisarea
planului în
școala la
avizier si pe
site-ul scolii
Director adj.
Aplicarea
legislației în
vigoare
Șefii ariilor
curriculare
Elaborarea
documentelor
de proiectare şi
de organizare a
activităţii de
învăţământ
pentru anul
şcolar în curs.
Responsabilii
CM
Proceseverbale
Diriginții
Director adj.

5.

Organizarea comisiilor metodice pe Septembrie
arii curriculare şi a consiliului
2017
pentru curriculum
Procurarea manualelor pentru elevii Septembrie
claselor IX-X și a celor din
2017
învățământul profesional

Consiliul de
administraţie,
Consiliul prof
Director adjunct,
Bibliotecar

Dosarele comisiilor
metodice

7.

Întocmirea planificărilor, planurilor
de activitate a comisiilor metodice
conform indicaţiilor MEN

Octombrie
2017

Legislația în vigoare

1.

Întocmirea orarului

Septembrie
2017

Director adjunct,
Responsabilii
comisiilor
metodice
Comisia orar

2.

Monitorizarea parcurgerii
curriculumului TC şi CDL

Permanent

6.

Director Adjunct,
Resp. CM, CEAC

3.CONDUCEREA
OPERAŢIONALĂ

3.

Organizarea şi desfăşurarea
concursurilor şcolare şi
extracurriculare conform
calendarului ISJ şi MEN

Permanent

Director Adjunct,
Consilierul
educativ
Resp CM

4.

Analiza ritmicităţii notării şi a
frecvenţei elevilor

Lunar

Director adjunct
Comisia de control

5.

Monitorizarea testării iniţiale şi a

Lunar

Director adjunct,

Fondul de carte al
bibliotecii

Organizarea
internă a unităţii
de învăţământ
Existenţa şi
dezvoltarea
fondului
bibliotecii
Proiectarea și
realizarea
curriculumului

Orarul şcolii

Organizarea
internă a unităţii
de învăţământ
Plan de asistenţe la
Îmbunatatirea
ore, materiale de
ofertei
specialitate
Educaționale în
concordanță cu
cerința agenților
economici și
comunitatea
locală
Participarea elevilor la Îmbunătăţirea
aceste concursuri
rezultatelor

Numărul de note în
catalog în
conformitate cu
regulamentele în
vigoare
Modele de teste pe

Cataloagele
claselor

Gradul de

Ședințe de
lucru
Director
Setul complet
de manuale
pentru
fiecare elev
Dir. adj.
Dosarele
comisiilor
metodice
Dir. adj.
Realizarea
orarului
Dir. adj.
fişe de
asistență
CEAC

Fotografii,
diplome,
actualizarea
permanenta a
site-ului scoli
Consilierul
educativ
Rapoarte
întocmite
Director, ISJ
BH
Rapoartele

celor pe parcurs (sumative) pentru
urmărirea progresului şcolar

discipline/ nivel de
învățământ

6.

Întocmirea Registrului de Riscuri
pe compartimente

Semestrial

Toate
compartimentele

Analiza și evaluarea
zonelor de risc

1.

Analiza semestrială şi anuală a
întregii activităţi desfăşurate

Semestrial
Anual

Director, Director
adjunct,
Consiliul de
administraţie

Materiale de analiză
ale Consiliului
profesorilor si ale
Consiliului de
administraţie

2.

Monitorizarea şi coordonarea
activităţii Consiliului Şcolar al
Elevilor

Lunar

Director adjunct
Consilier educativ

Ghidul CŞE

4.

Verificarea zilnică a prezenţei
personalului, precum şi a prezenţei
la ore a elevilor

Zilnic

Director adjunct,
Secretariat

Condica de prezenţă
Cataloage

1.

Participarea tuturor cadrelor
didactice la activităţile desfăşurate
de ISJ, CCD, MEN în cadrul
programului de formare continuă

Permanent

Director adjunct
Responsabil
formare continuă

Graficul activităților
desfășurate de
CCD,ISJ, MEN

4.CONTROL/
EVALUARE

6. IMPLICARE/
PARTICIPARE

Responsabilii CM

cunoaştere şi
aplicare a
metodologiei
Programe de
pregătire
Rezultate
obținute la
simulare
Implicare în
rezolvarea unor
situaţii
neprevăzute
apărute în şcoală
Date statistice
prelucrate

Existenţa şi
funcţionarea
sistemul de
comunicare
internă şi
externă

Gradul de
implicare/

comisiilor de
catedră privind
progresul
şcolar
Responsabilii
CM

Proceseverbale
Director
adjunct
Raport anual –
an școlar
precedent
Raport
semestrial –
sfârșit de
semestru
Proceseverbale ale
şedinţelor
Nr.
activităţilor
Consiliului
Consilier
educativ
Registrul de
proceseverbale
Dir. adj.
Certificate/ade
verinţe care
atestă
participarea la

participare

7.FORMARE /
DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ
ŞI PERSONALĂ

1.

Monitorizarea
activitatii de perfectionare

Periodic

Director adjunct
Cadre didactice

Analiza de
nevoi

Dezvoltare
profesională şi
personală

aceste stagii
Responsabil
formare
continuă
Cursurile
propuse.
Responsabil
formare
continuă

`

DOMENIUL FUNCŢIONAL:MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

FUNCŢIA

Nr.
Crt.
1.

ACTIUNI

TERMEN

Elaborarea planului de şcolarizare în
concordanţă cu strategia de
dezvoltare şi dotarea materială a
şcolii
Elaborarea proiectului de încadrare
în conformitate cu structura planului
de şcolarizare şi a planului cadru de
învăţământ

Conform
termen dat
ISJ

1.

Constituirea claselor a IX a, a XI a
pe baza obțiunilor şi a cererilor de
înscriere

Septembrie
2017

Director adjunct,
Secretariat

Portofoliile elevilor
cataloagele solicitate

2.

Repartizarea pe clase a elevilor
transferaţi conform ROFUIP 2017

1-16.09.2017

Cererile elevilor și
cataloagele solicitate

3.

Realizarea consilierii şi orientării

Permanent

Director adjunct
Consiliul de
administraţie
Director adjunct ,

Corectitudinea
proiectului de
încadrare cu
personal
didactic
Formaţiunile
de lucru la
clase
respectând
solicitările
Repartizarea
corectă

Planificarea orelor de

Nr. elevi

2.
l. PROIECTARE

2.ORGANIZARE

Conform
grafic ISJ

RESPONSABILI MATERIALE/DOC
UMENTE
Directori,
Proiectul planului de
CP, CA
şcolarizare în
conformitate cu
planul şcolar judeţean
Directori ,
legislația în vigoare
Consiliul de
administraţie
Secretariat

Indicatori de
performanță
Realizarea
planului de
școlarizare

Evaluare
Monitorizare
Proiectul
planului de
şcolarizare
ISJ Bihor
proiectului de
încadrare
ISJ Bihor

Cereri de
înscriere
Director
Sedința CA
CA
Planificarea

şcolare a elevilor

1.

Încheierea contractelor
de muncă și fișei postului.

Septembrie
2017

diriginţi
Cons.ed.
Psih. școlar
Directori
Secretar

dirigenţie/consiliere

2.

Asigurarea acoperirii tuturor orelor
cu profesori calificaţi

10.09.2017

Directori

Decizii ISJ

Cadre
didactice
calificate la
toate
disciplinele

3.

Repartizarea profesorilor diriginţi la
toate clasele

Septembrie
2017

Organizarea colectivelor de catedră
şi desemnarea responsabilităţilor
catedrelor şi colectivelor pe arii
curriculare

15.09.2017

Decizii ale
Consiliului de
administraţie
Raportări, date
statistice colectate
anterior

Organizarea
eficientă

4.

Directori,
Consiliul de
administraţie
Directori,
Consiliul P ,
Consiliul de
administraţie

Respectarea
legislaţiei,
profesionalism

Responsabiliza
rea cadrelor
didactice
Director

5.

Asigurarea funcţionării
sistemului de gestionare a
informaţiilor prin: - acces
online la site-ul şcolii
-acces la internet prin wireless
difuzarea unor note informative cu
privire la legislaţia în vigoare
Organizarea şi desfăşurarea
şedinţelor cu părinţii pe clase în
vederea constituirii comitetelor de
părinţi pe clase
Creşterea ponderii personalului
didactic cu performanţe deosebite

permanent

Director adjunct ,
Secretariat,
Informatician

Analiza posibilităților

Comunicare
eficientă

Cadre
didactice,
elevi, părinţi
informaţi
Director

Octombrie
2017

Director adjunct,
Responsabilii
comisiei metodice
a diriginţilor
Directori

Graficul şedinţelor
Procese verbale ale
şedinţelor

Prezența
părinților la
ședințe

Procese
verbale
Director

Procesul verbal

Dezvoltarea
profesională a

Nr. de gradaţii
de merit

Legislația în
vigoare

3.CONDUCEREA
OPERAŢIONALĂ

6.

7.

Permanent

integraţi,
reintegraţi şi
recuperaţi
Respectarea
legislației

orelor de
consiliere
Director
Stabilirea
fiselor de
evaluare in
concordanta cu
fisele postului
Director
În
conformitate
cu mobilitatea
cadrelor
didactice
ISJ Bihor
Respectarea
continuității

8.

Organizarea serviciului pe şcoală

Septembrie
2017

Director adjunct

Repartiția orelor
cadrelor didactice

9.

Revizuirea şi actualizarea
Regulamentului intern

Noiembrie
2017

Director adjunct,
CA

ROFUIP
hotărârile CA, CP

10.

Realizarea bazei de date privind
evidenţa personalului didactic
referitor la vechime, grad didactic,
participarea la stagii de
perfecţionare
Revizuirea şi actualizarea Codului
Etic al Şcolii

Noiembrie
2017

Director adjunct
Secretar
Responsabilul
comisiei pentru
perfecţionare
Director adjunct,
comisie Cod etic

Portofoliile cadrelor
didactice

Implicarea elevilor la întărirea
ordinii şi disciplinei, la
diversificarea activităţilor
extraşcolare cu efecte pozitive în
educaţia şi formarea tineretului
şcolar
Evaluarea anuală a personalului
didactic şi nedidactic din subordine

Semestrial
Anual

Director adjunct

ROFUIP

Anual

Directori

Fişele de
autoevaluare a
personalului

Întocmirea documentelor, a
rapoartelor tematice curente şi
speciale solicitate de ISJ,MEN,
CCD, autorităţi locale
Întocmirea documentelor legale
privind managementul resurselor
umane: cataloage, registre
matricole, foi matricole, condici de

Permanent

Directori,
Secretariat

Rapoarte, procese
verbale elaborate la
termen

Octombrie
2017

Directori,
Secretariat

cataloage, registre
matricole, foi
matricole, condici de
prezenţă, cărţi de

11.

12.

1.

4. CONTROL
EVALUARE

2.

3.

Septembrie
2017

Conform PV

personalului
Implicarea
activă a
cadrelor
didactice
Corelarea RI
cu ROFUIP şi
cu hotărârile
CA, CP
Evidenţa
cadrelor
didactice

Director
Graficul cu
serviciul pe
şcoală
Director
Regulamentul
intern
Director
Dosarele
personale
Director

Ședințe,
proces-verbal
Director
Participarea
elevilor la
actul
decizional în
cadrul CA
Director
Calificative FB Fişele de
la toți angajații evaluare a
personalului
CA
Respectarea
Rapoarte,
legislației
procese
verbale
ISJ, MEN
Documentele
Documentele
şcolare
şcolare
completate şi
ISJ, MEN
verificate în
Respectarea
codului de toți
angajații
Implicarea
elevilor

prezenţă, cărţi de muncă

4.

Conform
termenelor
legale
Permanent

Director adjunct

Registrul de arhivare
a documentelor

Director adjunct
Consiliul de
administraţie

ordine,
notificari ISJ si
M.E.N.

1.

Repartizarea echitabilă în
conformitate cu
prevederile legale a stimulentelor
materiale de tipul: burse, premii,
ajutoare

Lunar

Legislația în vigoare

1.

Asigurarea cadrului instituţional
pentru
participarea personalului la procesul
decizional prin colectivele de
catedră, Consiliul pentru
Curriculum , Consiliul de
administraţie şi Consiliul profesoral
Organizare de întâlniri periodice ale
elevilor cu cadrele didactice, ale
părinților cu cadrele didactice si
participarea părinților la activitățile
extrașcolare ale copiilor lor.

Permanent

Director adjunct,
Comisia de
stabilire a
burselor, a
burselor
profesionale si
ajutorului
financiar
“Bani de liceu”
Consiliul
profesoral
Consiliu de
administrație

Planificarea si
oraganizarea
consiliului profesoral
în funcție de
problemele unității

Participarea
personalului la
CP

Periodic

Director adjunct,
Diriginții
Consilierul
educativ
Psihologul școlar

calendarul
activitatilor
extracurriculare

Dezvoltarea
aptitudinilor
elevilor

Formarea continuă prin participarea
la cursurile organizate de instituţiile
abilitate

Permanent

Director adjunct
Responsabilul
comisiei

Comunicarea
informatiilor către
cadrele didactice prin

Deschiderea
școlii către
comunitate

6. IMPLICARE /
PARTICIPARE
2.

1.
7. FORMARE/

conformitate
cu legislaţia în
vigoare
Legislația în
vigoare

Arhivarea şi păstrarea documentelor
oficiale privind elevii și personalul
unităţii şcolare
Elaborarea criteriilor si
a instrumentelor de
monitorizare si evaluare

5.

5. MOTIVARE

muncă

Respectarea
metodologiei
si
a specificului
unitatii
Primirea de
către toți elevii
îndreptăţiţi

Nomenclatorul
arhivistic
Director adj.
Elaborarea
procedurilor.
CEAC

Tabele
Statistici
Director

Procesele
verbale de la
consiliul
profesoral şi
consiliul de
administraţie
Director
Procese
verbale
Plan de
activitate
Consilierul
educativ
Adeverinţe de
participare la
stagii de

DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ

8. FORMAREA/
GRUPURILOR
DEZVOLTAREA
ECHIPELOR

9. NEGOCIEREA/
REZOLVAREA
CONFLICTELOR

email pe adrese de
grup:comisii
metodice, CA

Director adjunct,
Responsabili
comisie
metodică

Literatura de
specialitate, manuale
şcolare, auxiliare
curriculare, variante
de subiecte examene
naţionale

2.

Elaborarea la nivelul catedrelor a
fişelor de lucru, de laborator,
instrumentelor de evaluare etc.

3.

Organizarea şi desfăşurarea unor
Permanent
activităţi formativ-educative: cercuri
pe obiecte, vizionări de filme,
spectacole, excursii tematice,
concursuri, vizite etc.
Încurajarea unei culturi
Permanent
organizaţionale care să stimuleze
comunicarea la nivelul claselor,
cadrelor didactice

Director adjunct
Consilier educativ

Conform graficului
activităților
extrașcolare

Director adjunct,
Toate cadrele
didactice

Planificări dirigenţie

Comunicare şi
transparenţă în
luarea
deciziilor

Rezolvarea rapidă, transparentă şi
eficientă a potențialelor conflicte cu
sau între elevi, cadre
didactice, părinți

Director adjunct,
CP, CA, Diriginţi

Respectarea
legislaţiei

Evitarea
conflictelor

1.

Permanent

de formare
continuă

Permanent

Planificarea
elevilor în
laboratoare ,
astfel încât
fiecare
formațiune de
elevi să aibă
acces la
materialele si
mijloacele de
învățământ în
proportie de
cel putin 80%.
Creșterea
performanței
extrascolare

perfecţionare
Responsabilul
comisiei
de formare
continuă
instrumente de
evaluare la
nivelul fiecărei
catedre
Responsabili
comisie
metodică

Numărul de
activităţi
organizate
Ședințe de
lucru
Fișe de
activitate
Consiliul
elevilor
nr. proceselor
verbale
Comisia de
disciplină

DOMENIUL FUNCŢIONAL: DEZVOLTAREA GENERALĂ A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ŞI RELAŢII COMUNITARE

FUNCŢIA

Nr.
Crt.

ACTIUNI

TERMEN

RESPONSABILI

MATERIALE

Indicatori de
performanță

Evaluare
Monitorizare

1.

Elaborarea programului de
inspecţii şi interasistenţe şi
valorificarea fişelor de
evaluare a activităţii didactice
Încheierea protocoalelor de
colaborare cu instituţiile
statului, administraţia locală,
ONG-uri, unităţi de
învăţământ, asociaţii
profesionale, instituţii
culturale etc.
Elaborarea ofertei
educaţionale pentru anul
şcolar 2018-2019
Elaborarea şi coordonarea
aplicării procedurilor şi
activităţilor de evaluare şi
asigurare a calităţii

Octombrie
2017

Director adjunct
şefi de comisii
metodice

Graficul de asistenţe
Planul de activităţi al
comisiilor metodice

Permanent
când este
cazul

Director adjunct
şefi de comisii
metodice
Consilier educativ

Protocoale de parteneriat

calitatea
asistenţelor şi
interasistenţelor
la ore
Număr
colaborări

Fişe de evaluare
şefi de comisii
metodice
Director adjunct
Protocoale de
parteneriat
Director

Mai 2017

Director adjunct
Responsabilii
comisiilor metodice
CEAC
Director adjunct

Participarea la târgul de
oferte educaţionale

Promtitudine
coerență
respectarea
legislaţiei în
domeniu

1.

Organizarea și participarea la
concursuri locale, judeţene,
regionale, naţionale

Permanent

Director adjunct
Echipele de proiect

Baza de date şi
informaţii privind
calitatea
serviciilor educaţionale
furnizate
Calendar activităţi

Oferta
educaţională a
şcolii
Proceduri
Pv
CEAC

Număr de
evenimente

Număr de
evenimente

2.

Desfăşurarea activităţilor
metodice prin organizarea de
lecții demonstrative în cadrul

Permanent

Director adjunct
Responsabilii
Comisiilor

2.

3.

4.

Permanent

Planurile de activitate ale Materiale
Procese-verbale
comisiilor
elaborate de
Responsabilii
metodice
cadrele didactice Comisiilor

2.ORGANIZARE

catedrelor, editarea de
materiale metodice de
specialitate
Elaborarea unor programe
speciale: de stimulare a
elevilor cu performanţe în
vederea participării la
concursuri şcolare şi
extracurriculare, de educare a
comportamentului civilizat, de
întărire a ordinii şi disciplinei,
de editare a unor reviste
şcolare
Elaborarea planurilor
strategice privind măsurile de
îmbunătăţire a calităţii

metodice

metodice

Permanent

Director adjunct
Profesorii implicați

Proiecte
Reviste şcolare

Comunicare
eficientă

Rapoarte de
activitate
Director

Anual

Membrii CEAC

statistici, rapoarte
cantitative şi calitative

Legislația în
vigoare

Planuri anuale
operaţionale,
Raport de
autoevaluare
instituţională
Director

5.

Protocoale şi convenţii
Anual
încheiate cu Poliţia, Pompierii,
Jandarmeria

Director adjunct

Proiecte încheiate cu
partenerii sociali

Implicare,
responsabilitate

Nr. de
protocoale
Director

6.

Îmbunătăţirea fondului de
carte al bibliotecii și al CDI

Periodic

Director adjunct
Contabil şef
Bibliotecar

Registrul de inventariere
al cărţilor.

Nr. de cititori,
nr. de volume
Director adjunct

7.

Organizarea unor activităţi
pentru părinţi – întâlniri cu
consilierul
psihopedagog

Conform
graficului

Director adjunct
Consilier
psihopedagog

Materiale specifice

Desfășurarea în
cadrul
bibliotecii a
unor activități
având ca tema
lectura
Consilierea
individuală a
familiilor ce se
confruntă cu
situație de
abandon școlar

3.

4.

Număr activităţi
organizate
Consilier
educativ

8.

9.

Organizarea ședinţelor lectoratelor cu părinţii,
dezbateri pentru prezentarea
noii legislaţii din domeniul
învăţământului.
Popularizarea rezultatelor
obţinute de elevii la examene,
olimpiade, concursuri
interjudeţene şi
extracurriculare

sau cu risc
ridicat de a se
confrunta cu o
astfel de situatie
Diseminarea
corectă a tuturor
informaţiilor
privind legislaţia
şcolară
Numărul de
concursuri

Conform
graficului

Director adjunct
Şefii de catedră

legislaţia şcolară

Permanent

Director adjunct

Mediatizare massmedia/Reviste școlare
Site-ul școlii

Director adjunct
Consilier
psihopedagog

Date, statistici

Realizarea
periodică a
exercițiilor
privind
comportamentul
în situații de
criză.

3.
CONDUCEREA
OPERAŢIONALĂ

1.

Asigurarea securităţii tuturor
celor implicaţi în activitatea
şcolară, în timpul desfăşurării
programului

Permanent

4. CONTROL
EVALUARE

1.

Evaluarea activității corpului
profesoral

Periodic

Director adjunct
Șefii de comisii
metodice

Portofoliile cadrelor
didactice

Optimizarea
procedurilor de
evaluare a
învățării

5. MOTIVARE

1.

Încurajarea şi sprijinirea
iniţiativelor prin flexibilitate,
deschidere spre nou

Permanent

Director adjunct

Inițiativele cadrelor
didactice

Implicare,
dezvoltare.

Număr activităţi
organizate
Responsabili
CM
Mediatizare
massmedia/Reviste
școlare
Site-ul școlii
Consilier
educativ
Realizarea
periodică a
exercițiilor
privind
comportamentul
în situații de
criză.
Director adj.
Plan de măsuri
eficiente
Director

Rezultatele
deosebite
popularizate
Director

1.
6. IMPLICARE /
PARTICIPARE
2.

Asigurarea deschiderii şi
transparenţei în actul
decizional, prin participare în
luarea deciziilor.
Atragerea şi implicarea
elevilor în elaborarea
documentelor care îi vizează,
în parteneriatul educaţional,
alte activităţi.
Participarea la întâlniri de
lucru, seminarii, simpozioane,
programe organizate la nivel
local sau naţional.

Permanent

Directori

Decizii

Implicare în actul
decizional.

Permanent

Directori

parteneriatul educaţional, Responsabilizarea Proceseactivităţi
elevilor.
verbale
Director

Când este
cazul.

Director adjunct

calendarul activităților

Dezvoltare
profesională şi
personală.

7. FORMARE/
DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ

1.

8. FORMAREA/
GRUPURILOR
DEZVOLTAREA
ECHIPELOR
9. NEGOCIEREA/
REZOLVAREA
CONFLICTELOR

1.

Organizarea unor echipe mixte Când este
pentru realizarea proiectelor
cazul.
de dezvoltare comunitară.

Directori

Solicitări existente

Coeziunea
echipei.

1.

Rezolvarea rapidă,
transparentă şi eficientă a
potențialelor conflicte cu
reprezentanţii autorităţilor
locale şi cu cei ai furnizărilor
de servicii

Director adjunct
Contabil şef

. Date, statistici

Implicarea
comunităţii.

Permanent

Proceseverbale
Director

numărului de
cadre
didactice
perfecționate
Director
adjunct
numărului
proiectelor
Director
Comunicare
eficientă cu
autorităţile
locale şi
furnizorii de
servicii.
Director adj.

CAPITOLUL VI
CONSULTARE MONITORIZARE EVALUARE
VI.1.MONITORIZARE ȘI EVALUARE PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI
OPERAȚIONAL
VI.1.1.Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru anul şcolar 2017-2018
Nr
Activităţi
.
crt
1. Activitatea
CEAC

2

3.

1

Tipul de
activitate1
6, 4

Dezvoltarea
și
continuarea
parteneriatel
or cu agenții
economici și
comunitatea
locală

4,4

Diseminarea
activităților
desfășurate
în școală și
promovarea
imaginii
școlii

4,6

Obiective

Îmbunătățirea
activității CEAC
Organizarea,
realizarea și
monitorizarea
activității CEAC
Revizuirea și
actualizarea
procedurilor la
activitatea comisiilor
funcționale din
școală
Dezvoltarea și
menținerea
parteneriatelor
existente. Creșterea
numărului de
parteneriate cu
agenții economici
pentru a oferi
elevilor o mai bună
corelare între teorie
și practică.
Informarea tuturor
factorilor implicați
în procesul
educațional.
Promovarea imaginii
școlii prin publicarea
pe site-ul școlii a
tuturor informațiilor
privind
abonamentele,
acordarea burselor,
precum și a tuturor

Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI

Termene

din
15.10.2017
- până la
05.02.2018

Responsabilităţi
Director adj;
CEAC;
Responsabili
comisii de
lucru.

Indicatori de
realizare
Număr de
proceduri
revizuite și
elaborate;
RAEI;
Raport de
autoevaluare;
Plan de
îmbunătățire.

Creșterea

din
09.11.2017
- până la
24.06.2018

din
15.10.2017
- până la
24.06.2018

Comisiile din
cadrul ariei
curriculare
tehnologii;
Comisia de
proiecte și
parteneriate.

- director,
- director adj,
- șefi
comportamente,
- resp.
actualizare
site-ul școlii,
- diriginți,
- personal
administrativ.

numărului de
parteneriate cu
agenții
economici;

Număr de
aviziere
tematice
pentru pentru
cadrele
didactice și
elevi;
Număr de
postări
informative pe
site-ul școlii,
Procese

Exemple de
bună
practică
privind
probele de
evaluare.

4,6

5.

Participarea
cadrelor
didactice la
activități
metodicoștiințifice

4,6

6.

Monitorizare
a și
evaluarea
portofoliilor
ariilor
curriculare și
catedrelor

Tip
cercetare
Analiza de
conținut a
materialelor de
suport
educațional

4.















activităților și
evenimentelor din
școală.
Monitorizarea
progresului elevilor
pentru informarea
lor în legătură cu
progresul realizat și
cu modul în care își
pot îmbunătăți
performanța.
Îmbunătățirea
competențelor de
predare în
specialitate/alte
domenii.
Dezvoltarea
abilităților de
documentare
științifică.

Îmbunătățirea
activității de
colectare/gestionare
a documentelor
interne. Actualizarea
permenentă a
documentelor din
portofolii.

verbale ședințe
cu părinții.
șefii de
catedră;

Numărul de
probe de
evaluare și
autoevaluare.

din
16.11.2017
- până la
16.05.2018

Comisia de
perfecționare
a cadrelor
didactice;
-șefii de
catedră;

din
15.02.2017
- până la
04.04.2018

-responsabili
arii
curriculare
/catedre;
-CEAC;
- director;
-director
adjunct.

-Număr de
cursuri de
formare: 10;
- O activitate
metodicoștiințifică;
- Numărul de
cadre didactice
participante la
activități
metodicoștiințifice:2 0.
- existența
portofoliilor
conform
cerințelor.

din
15.10.2017
- până la
16.05.2018

Reducerea absenteismului școlar în rândul elevilor;
Îmbunătățirea ritmicității notării;
Revizuirea documentației CEAC în funcție de noile recomandări;
Revizuirea periodică a ofertei educaționale a școlii;
Achiziționarea de noi materiale pentru bibliotecă în privința dotării cu fond de carte.
Folosirea de către cadrele didactice a unei game variate de strategii, pentru a răspunde stilurilor
de învăţare individuale; selectarea unei game variate de resurse/materiale pentru a oferi sprijin în
funcţie de diferitele nevoi ale elevilor;
Încurajarea elevilor în a-şi însuma responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare;
Monitorizarea eficacităţii programelor de învăţare şi a altor servicii oferite de unitatea şcolară,
prin compararea cu buna practică din domeniu;
Urmărirea inserţiei profesionale a fiecărei promoţii de absolvenţi – scop – monitorizarea
traiectului profesional al absolvenţilor;
Diseminarea activităţilor şcolii la nivelul Consiliului consultativ al elevilor şi obţinerea feedback
– ului din partea elevilor – scop – implicarea elevilor la viaţa şcolii;
Participarea unităţii de învăţământ la proiecte realizate la nivel local, naţional sau internaţional;
Dotarea cu tehnologie informatică și de comunicare.
Identificarea celor mai eficiente metode de evaluare formativă;





Implicarea unui număr mai mare de cadre didactice în elaborarea de programe, manuale,
auxiliare curriculare, suporturi de curs;
Urmărirea inserţiei profesionale a fiecărei promoţii de absolvenţi – scop – monitorizarea
traiectului profesional al absolvenţilor;
Optimizarea procedurilor de evaluare a învățării.

VI.1.2. Organizarea procesului

de consultare pentru elaborarea PAS
În vederea elaborării prezentului plan de acţiune al școlii procesul de consultare s -a desfăşurat după cum urmează:
Septembrie 2017
 consultarea personalului didactic prin şefii de catedră cu privire la: ce doreşte şcoala în viitor, care este şi va fi rolul şcolii în cadrul comunităţii
locale şi judeţene, etc.
 consultarea PRAI şi PLAI 2013/2020 – revizuite
 consultarea datelor colectate de la Direcţia de Statistică Bihor, AJOFM Aleșd, Primăria Orașului Aleșd
 consultarea agenţilor economici
 consultarea materialelor de analiză prezentate de catedre şi comisii de lucru Octombrie – 2017 revizuire PAŞ
 elaborarea planurilor operaţionale pe anul şcolar 2017 - 2018, monitorizarea şi evaluarea
 prima evaluare a rezultatelor se realizează cu ocazia şedinţei de analiză a rezultatelor obţinute în anul şcolar precedent, prin şedinţa Consiliului
Profesoral
 evaluarea rezultatelor la nivelul fiecărei catedre
 Consiliul de Administraţie va evalua lunar implementarea acţiunilor pe baza informărilor din partea persoanelor responsabile cu desfăşurarea
acţiunilor
 în funcţie de efectul acţiunilor şi rezultatele obţinute se vor revizui planurile operaţionale
 Persoanele responsabile conform planurilor operaţionale, vor întocmi semestrial rapoarte către director menţionând progresul realizat şi
termenele la care se vor realiza acţiunile.
 Persoana care va înregistra rezultatele va fi directorul adjunct.
VI.1.3. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a PAS
Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS-ului prin:
 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
 includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor;
 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie, Comisia pentru evaluarea și asigurarea
calităţii ;
 revizuire periodică şi corecţii;
 se vor înregistra rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a planului de acţiune şi se vor compara cu rezultatele aşteptate;



se vor aplica anumite criterii de evaluare, în funcţie de momentul ales (evaluare iniţială, formativă, sumativă) şi de aspectul vizat (calitatea
instruirii -formării profesionale, calitatea consilierii-îndrumării profesionale, calitatea serviciilor de mediere a muncii, calitatea pachetelor de
formare);
 se va urmări eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale, umane, informaţionale şi de timp;
 se va evalua calitatea şi eficienţa managementului de proiect, cu rolurile partenerilor implicaţi şi cu responsabilităţile persoanelor din echipa
proiectului ;
 se vor desfăşura activităţi de bilanţ semestrial;
 se vor evalua experienţele noi şi modelele dezvoltate, strategiile de continuare şi extindere prin intermediul reuniunilor de bilanţ.
Se vor analiza cauzele unor eventuale eşecuri în atingerea ţintelor propuse în planul operaţional.
Rezumând, această activitate este sintetizată în tabelul următor:
VI. 1.4. Programul activităţii de monitorizare şi evaluare a acțiunilor propuse pentru atingerea priorităților
Acţiuni monitorizate

Persoane responsabile

Acţiunile pentru Prioritatea 1

Director
Director adjunct

Acţiunile pentru Prioritatea 2

Director /director
adjunct
Membrii comisiei pentru
evaluarea și asigurarea
calității

Persoane implicate Frecvenţa
monitorizării şi
datele
întâlnirilor de
analiză
Agenţi economici Lunar C.A.
Şefi catedre
Ianuarie 2018
Membri comisiei
Martie 2018
CDS/CDL
Mai 2018
Membri
Iunie 2018
Consiliului de
Administraţie
Şefii de catedre
Decembrie
Cadre didactice
2017
Personal didactic
Martie 2018
auxiliar
Iunie 2018
CEAC

Înregistrarea
rezultatelor

Școli generale
Agenţi economici
Comunitate Locală
Presa

Rapoarte de
monitorizare
periodică
Rapoarte activitate
catedre și comisii
Propuneri de
îmbunătățire

Acţiunile pentru
Prioritatea 3

Director /director
adjunct
Consilier educativ
Responsabil comisie
pentru consiliere şi
orientare profesională

Psiholog şcolar
Şefii de catedre
Diriginţii

Acţiunile pentru
Prioritatea 4

Director
Director adjunct
Consilier educativ
Responsabil comisie
formare
Director
Director adjunct
Consilier educativ
Psiholog şcolar
Diriginţii

Psiholog şcolar
Profesori
Diriginții
Serviciul
contabilitate
Profesorii
Elevii
Părinţii
Poliția de
proximitate

Director
Director adjunct
CEAC

Profesorii
Elevii
Părinţii
Primăria Orașului
Aleșd

Acţiunile pentru
Prioritatea 5

Acţiunile pentru
Prioritatea 6

Semestrial
Decembrie
2017
Iunie 2018

Periodic

Procese verbale ale
şedinţelor comisiei
Dosarul
consilierului
educativ
Contracte /
parteneriate
Burse
Cursuri de formare
Monitorizarea
elevilor

Permanent

Procese verbale
Proiecte
Parteneriate
Monitorizare
absențe

Permanent

Programe de
învățare
individualizate
Exemple de bună
practică
Fișe de observare a
lecțiilor
Grafic utilizare
AEL

prof. JOLDEA Melania

