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         Colegiul Naţional ION MINULESCU    

SLATINA, OLT 

 
 

Plan operaţional 

anul şcolar 2017 - 2018 

 

 

Subdomeniu 
Obiective 

specifice 
Activităţi Responsabili Termen Resurse 

Indicator de 
performanta 

 

 

 

 

 

1.Management 
strategic 

1.1.Existenţa, 
structura şi 
conţinutul 
documentelor 
proiective(diagnoza, 
proiectul de 
dezvoltare şi planul 
de implementare) 

 

1.Actualizarea P.D.I-
ului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Director 

2. Director 
adjunct, şefi de 
catedră, şefi de 
compartimente 

 

 

 

 

Septembrie 
2017 

Bugetul 
local 

1.Atingerea în procent de 
90% a ţintelor propuse 
iniţial si introducerea unor 
scopuri, programe şi 
activităţi recomandate de 
ISJ şi MEN. 

2.Prezentarea 
documentelor 
programatice pe site-ul 
şcolii pentru a fi cunoscute 
de elevi şi părinţi. 

Domeniul „Capacitate instituţională” 
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2.Întocmirea 
rapoartelor de analiză 
pentru anul şcolar 
precedent; 

Starea 
învăţământului la 
sfârşitul anului şcolar 
2016-2017. 
Elaborarea 
documentelor de 
proiectare şi de 
organizare a 
activităţii de 
învăţământ pentru 
anul şcolar 2017-
2018. 

   3.Raportări, date statistice 
colectate anterior; 
rezultatele la Evaluarea 
naţională şi admiterea la 
liceu. 

1.2.Organizarea 
internă a unităţii de 
învăţământ 

 

1.Actualizarea fişei 
postului, conform 
precizărilor din foaia 
de parcurs, pentru 
anul şcolar 2017-
2018 

Director,  

secretar sef, CP 
şi CA. 

Octombrie 
2017 

Bugetul 
local 

Fişele postului actualizate, 

ROF, 

Regulamentul intern. 

1.3.Existenţa şi 
funcţionarea sistemul 
de comunicare 
internă  şi externă 

2.Dezbaterea şi 
aprobarea 
regulamentului intern 
in concordanţă cu 
noul ROFUIP emis 
de  MEN în baza 
Legii1/2011 

Director,   

Responsabilul 
consiliului 
reprezentativ al 
elevilor şi al 
parintilor 

Octombrie 
2017 

 Tematica CA şi CP va 
aborda problemele 
semnalate de elevi şi 
părinţi. 
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3.Întrunirea de două 
ori pe semestru a 
consiliului 
reprezentativ al 
elevilor. 

4.Intrunirea lunară a 
consiliului 
reprezentativ al 
părinţilor. 

5.Informarea lunară a 
părinţilor privind 
rezultatele şcolare ale 
elevilor. 

6.Utilizarea 
forumului pe site, 
creat pentru părinţi 
pentru rezolvarea în 
timp util a 
nemulţumirilor 
semnalate de aceştia. 

7.Afisarea în şcoală 
la avizier şi pe site-ul 
şcolii a informaţiilor 
privind rezultatele 
deosebite obţinute de 
elevi la activităţile 
extraşcolare şi la 
concursurile şcolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invăţători si 
diriginţi 

 

 

 

 

 

 

 

Director, 

 

 

 

 

Responsabil cu 
activitatea 
educativă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunar 

  

 

 

 

 

 

 

 

Completarea carnetelor de 
note si corespondenta 
scrisă cu părinţii. 

 

 

 

 

 

Fotografii, diplome, 
actualizarea permanentă a 
site-ului şcolii. 
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2.Management 

operaţional 

2.1.Funcţionarea 
curentă a unităţii de 
învăţământ 

1.Informarea 
personalului şcolii îin 
legatura cu deciziile 
CA. 

   Avizier reactualizat  

 

2.Funcţionarea 
autonomă a 
consiliului elevilor şi 
părinţţilor 

Consiliul 
consultattiv al 
elevilor 

lunar  Propuneri venite din partea 
elevilor pentru 
îmbunătăţirea activităţilor 
şcolare şi extraşcolare 

3.Elaborarea, 
aplicarea şi 
interpretarea unor 
chestionare pentru 
culegerea feedback-
ului de la elevi şi 
părinţi. 

Coordonator 

CEAC 

semestrial Bugetul 
local 

Planuri de imbunătăţire 

 2.2.Existenţa şi 
funcţionarea 
sistemului de 
gestionare a 
informaţiei; 
înregistrarea, 
prelucrarea şi 
utilizarea datelor şi 
informaţiilor 

1. Comunicarea 
informaţiilor  către 
cadrele didactice prin 
e-mail pe adrese de 
grup:comisii 
metodice, CA. 

Director, 

Dir. Adj, 
responsabil cu 
activitatea 
educativă. 

Conform 
planificarii 
activitatilor 

 Adrese de grup 

 

 

 

 

2.Postarea ofertei de 
discipline opţionale 
pe site-ul liceului. 

Şefii de catedră, 
Director adjunct 
şi  informatician  

Conform 
calendarului 
de stabilire a 
disciplinelor 
opţionale 

Bugetul 
local 

Crearea rubricii de 
opţionale pe site-ul 
liceului 

 
2.3.Asigurarea 
serviciilor medicale 
pentru elevi 

1.Organizarea unor 
mese rotunde, cu 
invitaţi, părinţi, cadre 
medicale pe teme de 
prevenţie. 

   Tematicile discutate, 
numar de participanţi 

 2.4.Asigurarea 
securităţii tuturor 
celor implicaţi în 

1.Realizarea 
periodică a 
exerciţiilor privind 

   Creşterea numerică a 
elevilor care cunosc 
procedura de gestionare a 
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activitatea şcolară în 
timpul desfăşurării 
programului 

comportamentul in 
situaţii de criză. 

situaţiilor de criză: 
incendii, cutremur. 

 2.5.Asigurarea 
serviciilor de 
orientare şi 
consiliere pentru 
elevi. 

1.Informarea 
elevilor, părinţilor şi 
a cadrelor didactice 
cu privire la  
cauzeleş si 
consecinţele  
absenteismului. 

 

Profesor 
consilier 
educativ, 
poliţistul de 
proximitate, 
cadre didactice 

lunar  Reducerea absenteismului. 

3.Colaborare cu  
instituţii autorizate în 
abordarea cazurilor 
de absenteism şi  
abandon şcolar. 

Profesor 
consilier 
educativ, 
poliţistul de 
proximitate, 
cadre didactice. 

Pe tot 
parcursul 
anului şcolar 

 Reducerea absenteismului. 

4. Activităţi 
împreuna cu Poliţia 
Slatina, departament 
proximitate, care să 
vizeze cazurile de 
absenteism sever: 
vizite periodice în 
locaţiile de lângă 
şcoală frecventate de 
elevi. 

Profesor 
consilier 
educativ, 
poliţistul de 
proximitate, 
cadre didactice. 

Pe tot 
parcursul 
anului şcolar 

 Reducerea absenteismului 

5. Consilierea 
individuală a 
familiilor ce se 
confruntă cu situaţie 
de abandon şcolar 
sau cu risc ridicat de 
a se  confrunta cu o 
astfel de situaţie. 

Profesor 
consilier 
educativ, 
poliţistul de 
proximitate, 
cadre didactice 

Pe tot 
parcursul 
anului şcolar 

 Reducerea absenteismului 
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6. Abordarea 
cazurilor de 
absenteism sever sau 
abandon şcolar  în 
echipe de lucru 
formate din 
învăţător/diriginte, 
profesor consilier 
educativ, directorul 
unităţii, poliţistul de 
proximitate. 

Profesor 
consilier 
educativ, 
poliţistul de 
proximitate, 
cadre didactice. 

Pe tot 
parcursul 
anului şcolar 

 Reducerea absenteismului 

 

 

 

 

3.Spaţii şcolare 

 

 

 

 

3.1 Existenta si 
caracteristicile 
spatiilor scolare 

 

 

1.Concurs  între clase 
pe cicluri de 
ţnvăţământ având ca 
temă aspectul şi 
curăţenia sălilor de 
clasă. 

Profesori 
diriginţi 

lunar Bugetul 
local 

Scăderea numărului de 
deteriorare a spaţiilor 
şcolare 
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4. Documente 
şcolare 

 

 

3.2Utilizarea 
spatiilor scolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Planificarea orelor 
de biologie, chimie , 
fizică, informatică în 
laboratoare, astfel 
încât fiecare 
formaţiune de elevi 
să aibă acces la 
materialele şi 
mijloacele de 
invăţământ specifice 
acestor discipline în 
proporţie de cel putin 
80%. 

Şefii de catedra Octombrie 
2017 

 

 

Aplicarea 
semestrială a 
chestionarelor 
la elevi şi 
părinţi. 

Bugetul 
local 

Orarele de funcţionare în 
laboratoare, chestionare 
din care să rezulte că 
părinţii şi elevii sunt 
multumiţi în privinţa 
funcţionării spaţiilor 
şcolare. 

4.1.Existenţa şi 
dezvoltarea fondului 
bibliotecii şcolare 

1.Desfăşurarea în 
cadrul bibliotecii a 
unor activităţi având 
ca temă lectura. 

Şefii comisiilor 
metodice, 

bibliotecarul 

lunar Bugetul 
local 

Cel puţin câte o activitate 
pe fiecare nivel de clasă. 

4.2.Procurarea şi 
utilizarea 
documentelor 
şcolare 

1.Comandarea în 
timp útil a 
cataloagelor şi 
registrelor matricole 

2.Controlul anual al 
actelor de studii 

Contabilitate, 
secretariat 

 

19 septembrie 
2017 

Bugetul 
local 

Cataloage şi registre 
matricole 

 

5.Management 
resurse umane 

5.1.Management al 
personalului didactic 
şi de conducere 

1.Planificarea şi 
oraganizarea 
consiliului profesoral 
având ca invitaţi 
specialişti în 
domeniul  ştiinţelor 
educaţiei. 

Director semestrial  Cel puţin un consiliu pe 
semestru 
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Domeniul “Eficacitate educaţionala” 

Subdomeniu Obiective specifice Activităţi Responsabil Termen Resurse 
Indicator de 
performanta 

 

 

 

 

1.Oferta 
educaţională 

1.1 Definirea şi 
promovarea ofertei 
educaţionale 

1.Organizarea Zilei 
Colegiului. 

2.Intâlniri cu părtinţii. 

3.Statabilirea de 
parteneriate cu şcoli  
din ţară sau din 
străinătate. 

 

Directori 

24 mai 2018 

 

 

Noiembrie 
decembrie 
2017 

 

Bugetul 
local 

 

Feed-back pozitiv de la 
participanţi 

1.2.Existenţa 
parteneriatelor cu 
reprezentanţi ai 
comunităţii 

1.Reînoirea 
parteneriatelor cu 
poliţia Slatina, Crucea 
Roţie, Direcţia de 
sănătate publică. 

 

Directori, 

Prof. Mitru Ion 

 

Octombrie 
2017 

 

Bugetul 
local 

 

Parteneriatele 

 

 

2.Curriculum 

2.1.Proiectarea 
curriculumului 

1.Aplicarea şi 
interpretarea 
chestionarelor privind  
gradul de mulţumire 
al elevilor si părinţilor 
faţă de oferta de 
discipline opţionale. 

Comisia de 
curriculum, 
comisia de 
evaluare si 
asigurarea 
calitatii (CEAC) 

 

Decembrie 
2017-martie 
2018 

 

Bugetul 
local 

Innoirea şi diversificarea 
ofertei de discipline 
opţionale. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Realizarea 
curriculumului 

1.Achiziţia de softuri 
educaţionale şi 
auxiliare curriculare, 
care să sprijine 
metodele didactice 
axate pe elevi. 

 

Comisia de 
curriculum,  

Contabilitatea 

 

Octombrie 
2017 
februarie 
2018 

 

 

Bugetul 
local 

 

Softuri 

Materiale auxiliare 

 

2.Programarea 
activităţilor in 
laboratorul AEL. 

3.Utilizarea tablelor 

Şefii de catedră 

Informatician 
Pană Luminiţa 

 

Conform 
planificărilor 

 

 

 

Creşterea numărului de 
ore desfăşurate în 
laboratorul AEL şi a 
numărului de profesori 
care utilizează tabla 
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interactive şi 
videoproiectoarelor. 

 interactivă şi 
videoproiectoarele. 

4.Afişarea produselor 
realizate în cadrul 
activităţilor pe grupe 
de elevi. 

Şefii de catedră, 
responsabilul cu 
activitatea 
educativă. 

 

Conform 
planificărilor 

 

Bugetul 
local 

Creşterea numărului de 
cadre didactice care 
utilizează activităţile de 
învăţare pe grupe de 
elevi. 

 

 

 

3.Performantele 

şcolare 

 

 

3.1.Evaluarea 
rezultatelor şcolare 

1.Comunicarea lunară 
către părinţi a 
rezultatelor elevilor, 
prin completarea de 
către fiecare cadru 
didactic a carnetelor 
de note, şi de către 
fiecare diriginte a unei 
fişe individuale a 
elevului. 

2.Utilizarea 
catalogului electronic. 

 

 

Fiecare cadru 
didactic 

Profesorii 
diriginti 

 

Director adj. 
Moraru Tiberius 

 

 

 

 

Lunar 

  

Carnete de note 
completate corect şi 
periodic. 

Fişe individuale ale 
elevilor. 

Tablete care să 
evidenţieze notele şi 
absenţele. 

 

 

4.Performantele 
extraşcolare 

 

4.1.Evaluarea 
rezultatelor la 
activităţile 
extracurriculare 

1.Organizarea de 
competiţii sportive 
între clase şi cu alte 
şcoli. 

2.Organizarea şi 
participarea corului 
şcolii la concursuri. 

Profesorii de 
educaţie fizică, 
responsabil cu 
activitatea 
educativă. 

 

Prof. Şerban Ion 

 

Conform 
calendarului 
activităţilor 
extracurricula
re 

 

Bugetul 
local 

 

Creşterea numarului de 
competiţii 

 

Interes crescut din partea 
altor unităţi şcolare de a 
se înscrie in competiţie. 

 

 

5.Activitatea 
ştiinţifică şi 
metodica 

5.1.Activitatea 
stiinţifică 

 

1.Realizarea unui 
buletinului metodic. 

Profesori Mitru 
Ion, Combei 
Dumitru 

 Bugetul 
local 

Creşterea numerică a 
cadrelor didactice 
dornice să publice în 
buletin. 

5.2.Activitatea 
metodică a cadrelor 
didactice 

1.Participarea 
cadrelor didactice la 
activităţile metodice. 

 

Şefii de catedră 

Conform 
planificarilor 
ISJ Olt 

Bugetul 
local 

Creşterea numărului de 
activităţi metodice 
organizate de şcoală. 

Propuneri de metodişti. 
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Domeniul “Managementul calităţii” 

Subdomeniu Obiective specifice Activităţi Responsabil Termen Resurse 
Indicator de 
performanta 

 

1.Autoevaluarea 
instituţională 

1.1.Existenţa şi 
aplicarea 
procedurilor de 
autoevaluare 
instituţională 

1.Sprijinirea 
activităţilor din 
planul de îmbunătăţiri 
al CEAC. 

 

Director, director 
adjunct 

Conform termenelor 
din planul de 
imbunătăţire 

 

Bugetul 
local 

Proceduri de 
îmbunătăţire a 
calităţii 

 

 

 

 

 

 

2.Managementul 

calităţii la nivelul 
organizaţiei 

2.1.Existenţa şi 
aplicarea 
procedurilor 
interne de 
asigurare a calităţii 

 

 

1.Organizarea 
periodică a 
întâlnirilor cu elevii 
şi părinţii, cu 
responsabilii 
comisiilor metodice, 
cu şefii de 
compartiment pentru 
identificarea 
aspectelor slabe ale 
activităţilor. 

 

Director, director 
adjunct, 
responsabilul 
comisiei 
diriginţilor 

 

 

 

Conform graficelor 
de planificare ale 
intâlnirilor cu 
părinţii, elevii, 
şedintele de catedră. 

 

 

 

 

 

 

Bugetul 
local 

 

 Proceduri de 
imbunătăţire a 
calităţii 

 

2.2.Dezvoltarea 
profesională a 
personalului 

 

 

2.Participarea 
cadrelor didactice şi 
nedidactice la 
programe de formare 
în cadrul proiectelor 
lansate de IŞJ Olt şi 
CCD Olt. 

Conform 
calendarului 
furnizorilor de 
formare. 

 

 

Responsabilul cu 
formarea 

 

 

Bugetul 
local 

Creşterea 
numărului 
cadrelor 
participante la 
activităţi de 
formare. 

Schimburi de 
informaţii la 
nivelul catedrelor. 

 

 

 

 

 

 

1.Programarea 
activităţilor astfel 
încât toţi elevii să 
aiba acces la 
laboratoare şi 

 

Conform 
graficelor  

 

  Graficul 
activităţilor. 

80% dintre elevi 
şi părinţi 
mulţumiţi de 
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3.Revizuirea 
periodica a 
ofertei şcolare 

 

3.1.Revizuirea 
ofertei educaţionale 
şi a proiectului de 
dezvoltare 

bibliotecă. ofertă. 

2.Consultarea 
părinţilor şi elevilor 
în revizuirea ofertei 
educaţionale.  

 

Şefii de catedra 

Responsabil 
CEAC 

 

Martie 2018 

 

Bugetul 
local 

Gradul de 
mulţumire a 
părinţilor şi 
elevilor (peste 
70%). 

 

4.Optimizarea 
procedurilor de 
evaluare a 
invăţării; 

evaluarea 
corpului 
profesoral 

 

4.1.Evaluarea 
activităţii corpului 
profesoral 

1.Stabilirea fişelor de 
evaluare în 
concordanţă cu fişele 
postului. 

2.Fişe de asistenţe la 
ore. 

 

Director, directori 
adjuncţi 

 

Mai – iunie 2018 

 Fişe de evaluare. 

 

Evaluarea 
obiectivă pe tot 
parcursul anului 
şcolar. 

5.Optimizarea 
accesului la 
resursele 
educaţionale 

5.1.Optimizarea 
accesului la 
resursele 
educaţionale 

1.Stabilirea la nivelul 
catedrelor a 
necesarului de 
materiale şi 
cuprinderea 
cheltuielilor in 
bugetul pe 2018. 

 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice, 
Contabil şef 

 

Decembrie 2017 

 

Bugetul 
local 

 

Achiziţia de 
materiale 
didactice 

 

 

6.Constituirea şi 
actualizarea 
bazei de date 

 

6.1.Constituirea 
bazei de date a 
şcolii 

1.Introducerea în 
baza de date a 
informaţiilor privind 
elevii. 

2.Stabilirea unei baze 
de date cuprinzând 
situaţiile statistice cu 
rezultatele la 
invăţătura şi 
disciplină. 

 

Directori adjuncţi, 

 

secretarul şef, 
informaticianul 
şcolii 

 

 

Decembrei 2017 – 
mai 2018  

 

Fonduri 
proprii 

 

Obţinerea de 
rapoarte privind 
situaţia şcolară în 
timp real. 

7.Asigurarea 
accesului la 
informaţie al 
persoanelor şi 

7.1.Asigurarea 
accesului la oferta 
educaţională a 

1.Stabilirea din timp 
a ofertei de discipline 
opţionale. 

 

Direcor adjunct, 
responsabil 

 

Mai 2018 

Resurse 
proprii 

Gradul de 
mulţumire al 
beneficiarilor. 
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instituţiilor 
interesate 

şcolii 2.Proiectarea planului 
de şcolarizare în 
concordanţă cu 
resursa materială. 

comisia de 
curriculum 

8.Funcţionarea 

structurilor 
responsabile cu 
evaluarea internă 

8.1.Constituirea şi 
funcţionarea 
structurilor 
responsabile cu 
evaluarea internă a 
unităţii 

1.Repartizarea 
sarcinilor membrilor 
CEAC. 

2.Elaborarea RAEI. 

3.Stabilirea planului 
de imbunatatire. 

 

Director adjunct, 
resposabil CEAC. 

 

Octombrie - 2017 

 Planul operaţional 
CEAC. 

Evaluarea 
obiectivă. 

Planul de 
imbunătăţire. 

 

 

Observaţii 

1. Plecănd de la Oferta managerială a Colegiului Naţional “Ion Minulescu”, Slatina, şefii comisiilor metodice, comisiilor de lucru şi compartimente, vor 
întocmi planul operaţional anual şi proiectul de activităţi pe semestrul I şi II în funcţie de specificul activităţii coordonate, pănă pe data de 15 octombrie. 

2. Îndeplinirea obiectivelor propuse va fi urmărită şi analizată pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi. 

3. Evaluarea permanentă a realizării planului de activităţi corelată cu respectarea termenelor stabilite, constituie unul dintre instrumentele de asigurarea 
calităţii în educaţie, un feed-back necesar pentru reglarea eventualelor disfuncţionalităţi. 

 

 

 

 Director , 

 

 

   Carol-Emil KOVACS 

 

 


