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                                                                                PLAN OPERAŢIONAL COMISIE C.E.A.C. 

                                                                                                   2015-2016 

O1 Motivarea profesorilor pentru a participa la viața școlii și pentru a democratiza procesul educațional  

ACŢIUNI  RESURSE RESPONSABILITĂŢI RESPONSABILITĂŢI 

DELEGATE 

BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

-Organizarea 

colectivelor de 

lucru in domeniul 

inbunatiatirii 

calitatii 

-elaborarea 

standardelor de 

calitate in 

domeniul didactic 

-elaborarea 

procedurilor 

privind evaluarea 

personalului 

didactic 
 
 

Cadre 

didactice  

Director 

Responsabil CEAC 

Inspector şcolar Elevi  

Cadre didactice 

Documentaţie 

specific 

Director Adjunct 

Permanent  

O2 Promovarea elementelor de identitate și cultură specifice școlii și a produselor realizate de elevi   

fundamentarea 

ofertei 

educationale a 

scolii pe interesele 

si nevoia de 

dezvoltare a 

elevilor in 

conformitate cu 

Cadre 

didactice 

Conducerea 

şcolii 

Director  Inspector şcolar Elevi  

Şcoală 

Director 

 Inspector 

Permanent 
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cerintele de 

dezvoltare 

socioeconomica si 

culturalaale 

comunitatii locale; 

 

O3 Ameliorarea rezultatelor la examenele naționale  

Modernizarea 

curriculumului 

local, in functie de 

specificul 

comunitatii si 

interesele elevilor ; 

compatibilizarea 

cu invatamantul 

european 

Elaborarea unor 

proceduri de 

monitorizare a 

evolutiei elevilor si 

a absolventilor 

Cadre 

didactice 

Director  

Responsabili comisii 

Inspector  Elevi  Director 

REsponsabil CEAC 

Permanent 

O4 Îmbunătăţirea învăţării informatizate. 

ACŢIUNI  RESURSE RESPONSABILITĂŢI RESPONSABILITĂŢI 

DELEGATE 

BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

Dotarea cu 

aparatura si tehnica 

performanta a 

unitatii / crearea 

unui laborator de 

informatică 

Director 

Parteneriate 

Director 

Profesor informatica 

Consiliul Judetean 

Parteneri 

Elevii 

Şcoala 

Director 

Profesor informatică 

Sfârşitul anului 

şcolar 

O5 S p o r i r e a  m ă s u r i l o r  d e  i ntegrare a  elevilor cu nevoi speciale şi din grupuri vulnerabile în învăţământul de masă. 

Crearea condiţiilor Cadre Director Cabinet consiliere Elevii cu CES Director Permanent 
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necesare pentru ca 

elevii cu CES să 

fie integraţi în 

clasele din care fac 

parte 

didactice Responsabili comisii Responsabil CEAC 

O6 Susţinerea şi motivarea financiară, pe cât posibil, a elevilor capabili de performanţă. 

Aderarea cadrelor 

didactice şi a 

părinţilor la 

Asociaţia “18 

Orizonturi” 

Cadre 

didactice  

Părinţi 

Director  

Preşedinte Asociaţie 

Părinţi Elevii cu rezultate 

deosebite 

Director Permanent 

O7 Eliminarea violenţelor din şcoală şi din jurul ei. 

Încheierea unui 

contract cu o firmă 

de pază şi protecţie 

care asigură 

securitatea la nivel 

de unitate şcolară 

Agent securitate Director Părinţi Elevi 

Cadre didactice 

Director An şcolar 2014-

2015 

O8 Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă psihopedagogică. 

Crearea 

cabinetului de 

consiliere 

psihopedagogică 

Profesor consiliere 

psihopedagogic 

Director Inspector 

specialitate 

Elevi  Director Permanent 

O9 Formarea  iniţială  şi  continuă  a  cadrelor didactice  din  unitate. 

-reforma curriculei 

existente; 

-initiere de cursuri 

de formare continua 

-participare la stagii 

si cursuri de 

formare organizate 

de institutii 

abilitate. 

Cadre didactice Director Inspector ISJ Elevi Director An scolar 2014-

2015 
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O 10 Asigurarea calității și stimularea excelenței 

-fundamentarea ofertei 

educationale a scolii pe 

interesele si nevoia de 

dezvoltare a elevilor in 

conformitate cu 

cerintele de dezvoltare 

socioeconomica si 

culturalaale comunitatii 

locale; 

-recrutarea personalului 

calificat; 

-cresterea utilizarii 

tehnologiei informatice 

in procesul de 

pregatire; 

-dotarea laboratoarelor 

cu tehnologia 

informatica necesara; 

-elaborarea unui 

program de investitii in 

dotarea laboratoarelor 

Cadre didactice 

Director 

Director ISJ Elevi  Director Permanent 

 

                                                                                                                                     RESPONSABIL C.E.A.C., Prof. Epuran Carmen Valeria 


