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PLANUL  OPERAŢIONAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

 

ŢINTE STRATEGICE: 

T1 -Responsabilizarea părinţilor, elevilor administraţiei publice locale, comunităţii, agenţilor economici, sindicatelor, ONG-urilor, prin 

parteneriate educaţionale; 

T2 -  Diversificarea ofertei educaţionale în acord cu nevoile individuale şi ale comunităţii; 
T3 - Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ prin modernizarea bazei materiale şi asigurarea accesului tuturor elevilor din şcoală la 

aceasta” 
T4 - Atragerea de fonduri extrabugetare în vederea realizării unor activităţi extraşcolare; 

T5 - Promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local, naţional şi internaţional 

T6 - Îmbunătaţirea managementului la nivelul catedrelor, comisiilor şi grupurilor de lucru din şcoală 

 

OPŢIUNI STRATEGICE 

 Domenii funcţionale Programe de dezvoltare Ţinta strategică 

 

1. Dezvoltare curriculară 

 

1.1.Dezvoltarea în cadrul CDŞ-ului a unor opţionale adaptate nevoilor elevilor, comunităţii 

şi resurselor şcolii 

1.2.Dezvoltarea utilizării sistemului informaţional în activitatea instructiv-educativă 

1.3.Programe de consiliere şi dezvoltare profesională 

T2, T3 

2. Dezvoltarea resurselor 

materiale şi financiare 

2.1. Programul anual de reparaţii şi investiţii 

2.2. Programul de dotare cu obiecte de inventar şi mijloace de învăţămȃnt performante 

pentru toate disciplinele şi în toate spaţiile şcolare 

T3, T4 

3. Dezvoltarea resurselor 

umane 

 

3.1. Programe de formare şi dezvoltare profesională 

3.2. Programe de consiliere profesională 

T2, T3 T4 

4. Dezvoltarea relaţiilor cu 

comunitatea 

4.1. Programe educative extraşcolare 

4.2. Programe educative interinstituţionale 

T1, T2, T3,T5 
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1.1.Dezvoltarea în cadrul CDŞ-ului a unor opţionale adaptate nevoilor elevilor, comunităţii şi resurselor şcolii 

 

 Obiective Activităţi  Resurse Termen Responsabili Indicatori de 

performanţă 

Monitorizare şi 

evauare 

D
E

Z
V

O
L

A
T

A
R

E
 C

U
R

R
IC

U
L

A
R

Ă
 

Realizarea 

ofertei  

educaţionale 

Evaluarea periodică a 

implementării CDŞ 

Instrumente de 

evaluare 

Semestrial Echipa de 

management 

Evoluţie a distribuţiei 

notelor/ mediilor 

/calificativelor favorabilă 

Rapoarte, procese 

verbale,documente 

statistice 

Identificarea 

intereselor/opţiunilor elevilor şi 

părinţilor pentru elaborarea CDŞ 

Chestionare, 

observaţii, 

interviu 

Noiembrie 

2020 

Catedre, Cadrele 

didactice 

Aplicarea chestionarelor 

de interese unui număr de 

cel puţin 300 de elevi de 

gimnaziu şi 200 de părinţi 

Portofoliul comisiei 

 

Proiectarea CDŞ focalizat pe 

competenţe 

Proiecte, 

metodologie 

Mai  

2020 

Comisia de 

curriculum 

Fiecare opţional este 

solicitat în proportie de 

90% 

Documente 

Respectare cerinţelor 

de calitate 

Formarea grupelor de lucru 

conform Curriculumului 

naţional şi opţiunilor exprimate 

 

Fişa de opţiuni, 

cadre didactice 

cu experienţă 

Iunie 

2020 

Comisia de 

curriculum 

Fiecare opţional este 

solicitat în proporţie de 

90% 

Portofoliul comisiei 

Monitorizare şi 

evaluare externă prin 

Inspectorul monitor 

 

 

1.2.Dezvoltarea utilizării sistemului informaţional în activitatea instructiv-educativă  

 

 Obiective Activităţi Resurse Termen Responsabili Indicatori de 

performanţă 

Monitorizare şi 

evauare 

D
E

Z
V

O
L

A
T

A
R

E
 

C
U

R
R

IC
U

L
A

R
Ă

 

Asigurarea bazei 

materiale necesare 

procesului instructiv-

educativ 

 Evaluarea necesarului de 

materiale  

 Realizarea documentaţiei 

pentru achiziţia publică 

 Achiziţionarea softurilor 

cu programe necesare 

predării diferitelor 

discipline 

CD-uri, , 

laboratoare 

informatică, 

reţea de internet 

Decembrie 

2019 

Comisia de 

achiziţii, 

Responsabil 

catedră 

Director 

Un soft pentru fiecare 

disciplină 

Referat de 

necesitate 

Dosarul cu 

documentaţia 

achiziţiei 

Documente de 

recepţie a bunurilor 
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Dobȃndirea şi 

exersarea abilităţilor 

elevilor în utilizarea 

tehnologiei 

informatice, la 

diferite discipline 

 Elaborarea graficului de 

lucru în laboratoarele de 

informatică 

 Utilizarea auxiliarelor 

curriculare digitale în 

actul didactic 

 

Calculatoare, 

internet 

Conform 

planificării 

calendaristice 

Informaticianul 

şcolii 

Minim 1oră/ 

săptămȃnă /elev de 

utilizare TIC la alte 

discipline dacȃt 

Informatică sau TIC 

Documente 

specifice 

Cataloagele şcolare 

cu prezenţa la ore 

Realizarea unor 

activităţi didactice cu 

pronunţat caracter 

practic, aplicativ prin 

utilizarea tehnologiei 

informatice 

 Utilizarea internetului în 

completarea informaţiilor 

şi elaborarea materialelor 

de lucru, atȃt de către 

profesori, cȃt şi de către 

elevi 

Cadre didactice, 

informaticianul 

şcolii 

Permanent Echipa de 

management, 

cadre didactice 

Cel puţin 30% din 

materiale sunt 

realizate cu ajutorul 

tehnologiei 

informatice; 

Fiecare elev este 

implicat în cel puţin 

un proiect din 

disciplinele studiate 

Portofoliul 

profesorului 

Portofoliul elevilor 

Monitorizarea 

prezenţei 

 

 

1.3. Programe de consiliere şi dezvoltare profesională 

 

 Obiective Activităţi Resurse Termen Responsabili Indicatori de 

performanţă 

Monitorizare şi 

evauare 

D
E

Z
V

O
L

A
T

A
R

E
 C

U
R

R
IC

U
L

A
R

Ă
 

Obiectivarea orientării 

şcolare şi profesionale 

în acord cu aspiraţiile 

şi capacitatea 

individului, cu oferta 

educaţională a liceelor  

 Studierea 

specializărilor şi a 

mediei de admitere de 

la liceele din 

Bucureşti 

 Informarea elevilor şi 

părinţilor despre 

oferta liceelor: la 

orele de dirigenţie, 

participare la Tȃrgul 

liceelor, vizite la licee 

Profesori diriginţi 

Consilierul pentru 

orientare 

profesională 

Broşura de admitere 

2019/2020 

Semestrul I 

 şi  

Semestrul II 

 

Directori 

Responsabilul 

Comisiei 

diriginţilor 

Consilierul şcolar 

Diriginţii claselor 

a-VIII-a 

Cel puţin 2 

protocoale 

încheiate cu licee 

teoretice sau 

tehnologice din 

Bucureşti 

15 elevi din fiecare 

clasă participă la 

tȃrgul liceelor 

Fiecare elev 

vizitează cel puţin 

1 liceu 

 

Registre de 

procese verbale 

 

Protocoale de 

colaborare 

Identificarea profilului 

profesional al elevilor 

(aptitudini specifice) şi 

orientarea şcolară 

adecvată  

 Evaluarea obiectivă a 

elevilor din clasele a-

VIII-a de către 

consilierul şcolar şi 

cadrele didactice de la 

clasă 

Diriginţi 

Consilier şcolar 

Profesori care 

predau la clasele a-

VIII-a 

Semestrul II 

 

Responsabilul 

Comisiei 

diriginţilor 

Consilier şcolar 

Creşterea cu 10% a 

numărului de elevi 

cu nota peste 7 la 

examenele naţionale, 

faţă de anul şcolar 

anterior 

Documente ISMB 

Rapoarte 

Feed-back de la 

părinţi şi elevi 
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 Consultarea părinţilor 

şi a elevilor 

 Consilierea 

psihopedagogică a 

elevilor şi părinţilor 

Toţi elevii sunt 

cuprinşi într-o 

formă de 

şcolarizare. 

 Pregătirea elevilor în 

specialităţi coroborate 

cu cerinţele forţei de 

muncă (matematică-

informatică, filologie-

studiul intensiv al unei 

limbi străine) 

Cadre didactice, 

elevi 

Permanent Echipa 

managerială 

Profesorii care 

predau la clasele 

a-VIII-a 

Cel puţin 90% din 

numărul elevilor 

absolvenţi obţin 

atestatul de 

competenţă 

lingvistică 

Atestatele de 

competenţă 

Procesele verbale 

 

 

2.1. Programul anual de reparaţii şi investiţii 

 

 Obiective Activităţi Resurse Termen Responsabili Indicatori de 

performanţă 

Monitorizare şi 

evauare 

D
E

Z
V

O
L

A
T

A
R

E
 B

A
Z

E
I 

M
A

T
E

R
IA

L
E

 Ş
I 

A
T

R
A

G
E

R
E

A
 D

E
 

R
E

S
U

R
S

E
 F

IN
A

N
C

IA
R

E
 

Crearea unui 

climat optim de 

lucru, în 

concordanţă cu 

normele legale 

igienico-sanitare, 

„estetic şi 

funcţional” 

 Elaborarea planului de 

reparaţii şi investiţii 

pentru anul calendaristic 

 Întocmirea Proiectului 

de buget 

 Aprobarea bugetului 

 Efectuarea lucrărilor de 

reparaţii,investiţii şi 

igienizare 

Planul de buget 

anual;fonduri 

extrabugetare 

Personalul 

administrativ de 

întreţinere 

Anual Echipa 

managerială, 

Administrator 

financiar, 

Administrator de 

patrimoniu 

90% din baza 

materială se află în 

stare bună şi foarte 

bună de funcţionare 

Documente 

specifice: Planul 

de reparaţii, 

proectul de buget 

aprobat, 

contractele de 

achiziţie a 

serviciilor, procese 

verbale 

Întreţinerea bazei 

materiale de către 

elevi şi 

estetizarea 

acesteia 

Competiţii între elevi în 

scopul menţinerii 

curăţeniei, ordinii şi 

conservării bazei 

materiale 

Părinţi, elevi, cadre 

didactice 

Permanent Comitetele de 

părinţi, CRP, 

Asociaţia de părinţi, 

Consiliul elevilor, 

Consilierul educativ 

Cel puţin 1 premiu 

cȃştigat de elevii 

fiecărei clase din 

şcoală,conform 

clasamentului lunar 

Date statistice 

Procese verbale 
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2.2. Programul de dotare cu obiecte de inventar şi mijloace de învăţămȃnt performante pentru toate disciplinele şi în toate spaţiile şcolare 

 

 Obiective Activităţi Resurse Termen Responsabili Indicatori de 

performanţă 

Monitorizare şi 

evauare 

D
E

Z
V

O
L

A
T

A
R

E
 B

A
Z

E
I 

M
A

T
E

R
IA

L
E

 Ş
I 

A
T

R
A

G
E

R
E

A
 D

E
 R

E
S

U
R

S
E

 F
IN

A
N

C
IA

R
E

 

Dezvoltarea bazei 

materiale prin 

dotarea cu 

mobilier – bănci, 

scaune, 

whiteboard  

 Întocmirea 

documentaţiei 

corespunzătoare 

 Achiziţionarea 

mobilierului şi 

instalarea acestuia 

în sălile de clasă 

Planul de buget 

aprobat 

Administrator de 

patrimoniu  

Contabil 

 

Semestrul I şi 

Semestrul II 

Administrator 

de patrimoniu 

şi 

Administrator 

financiar 

Director 

 

Mobilier complet 

pentru 5 săli de clasă 

 

Documentele de 

achiziţie şi 

recepţie 

 

 

 

Delimitarea 

spaţiilor de studiu 

de cele care au altă 

destinaţie 

 Amenjarea unor noi 

spaţii de învăţare 

pentru clasele 

pregătitoare 

 Amenajarea unui 

spaţiu special 

destinat orelor de 

educaţie fizică şi 

sport 

Finanţare bugetară  

 

Buget aprobat 

Administrator de 

patrimoniu 

Contabil 

 

Noiembrie 

2019 

 

 

 

Director 

 

Administrator 

de patrimoniu 

  

Administrator 

financiar 

 

5 săli de clasă 

mobile 

1 sală de clasă cu 

destinaţie sală de 

sport 

Documente de 

inventar 

Documente 

contabile 

Contract de 

închiriere 

Autorizaţii 

Îndeplinirea 

tuturor 

descriptorilor de 

calitate 

corespunzători 

Standardelor de 

referinţă (nivel 

optimal de 

realizare a 

activităţii) 

 Implicarea şcolii în 

programe care au ca 

finalitate dotarea cu 

mijloace de 

învăţămȃnt 

performante 

Profesori diriginţi, 

elevi 

Anual Director, 

Consilierul 

educativ 

Cel puţin 2 

programe finalizate 

Documentele de 

proiect/program 

  

Dovada finanţării 

 Activităţi ce vizează 

creşterea resurselor 

extrabugetare 

Spaţii oferite spre 

închiriere 

Conform 

contractului 

de închiriere 

Director, 

Administrator 

financiar 

Cel puţin 3 activităţi 

pe semestru care au 

ca scop atragerea 

resurselor 

extrabugetare 

 Organizarea unor 

activităţi comune: 

elevi, părinţi, 

comunitate locală, 

şcoală 

Sala de curs, cadre 

didactice, elevi 

Semestrial Echipa 

manageriala, 

Cadrele 

didactice 

Cȃte o activitate pe 

semestru cu 

participarea a cel 

puţin trei parteneri 

80% dintre elevi 

participă la activităţi 

Procese verbale 

Fotografii 

CD-uri cu filmări 
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3.1. Programe de formare şi dezvoltare profesională 

 

 Obiective Activităţi Resurse Termen Responsabili Indicatori de 

performanţă 

Monitorizare şi 

evauare 

D
E

Z
V

O
L

A
T

A
R

E
 R

E
S

U
R

S
E

L
O

R
 U

M
A

N
E

 

Formarea 

cadrelor didactice 

în scopul aplicării 

metodelor de 

predare-învăţare 

activ-

participative 

 Activităţi de formare şi 

perfecţionare 

organizate periodic de 

instituţii abilitate 

Cadre didactice, 

Fişe de asistenţă, 

Ofertele furnizorilor 

de formare, 

Portofolii 

Permanent Director, 

Responsabil 

Comisia de formare 

şi perfecţionare, 

Responsabili 

catedre 

Cel puţin 25% din 

personalul didactic şi 

didactic-auxiliar 

participă la o 

activitate de formare 

Atestate şi/sau 

certificate 

eliberate de 

centrul de 

formare 

 

 

Procese verbale 

Liste de prezenţă 

 Activităţi de 

perfecţionare 

organizate la nivelul 

catedrelor şi ariilor 

curriculare (Dezbateri, 

comunicări, mese 

rotunde) 

Cadre didactice, elevi Lunar Director, 

Responsabil 

Comisia de formare 

şi perfecţionare, 

Responsabili 

catedre/arii 

curriculare 

75% din cadrele 

didactice titulare sau 

cu baza în unitate, 

participă la cel puţin 

1 activitate 

metodică/lună în 

cadrul comisiilor 

metodice 

Realizarea 

corectă a 

activităţii 

didactice, 

conform 

legislaţiei şi 

exigenţelor şcolii 

 Desfăşurarea 

şedinţelor Consiliului 

profesoral 

Sala de consiliu, 

Cadre didactice, 

Conducerea şcolii 

Lunar Directori, Cadre 

didactice 

Cel mult 2 absenţe 

temeinic justificate, 

anunţate în prealabil 

Convocator 

Registrul de 

procese verbale 

   Asistenţe la ore, 

consilierea individuală 

a fiecărui cadru 

didactic 

Fişa de asistenţă la 

ore, Cadre didactice, 

Directori, 

Responsabilul 

Comisiei metodice 

Săptămȃnal Directori, 

Responsabili 

comisii metodice 

pe arii curriculare 

2 asistenţe/ săpt. 

80% din cadrele 

didactice asistate 

obţin calificativul 

„Bine” sau „Foarte 

Bine” 

Graficul de 

asistenţă 

Fişelede asistenţă 

semnate de 

profesor şi 

director 

 Lecţii demonstrative 

susţinute în cadrul 

unor Cercuri 

pedagogice sau în 

cadrul Comisiilor 

metodice 

Cadre didactice, 

Elevi, Mijloace de 

învăţămȃnt 

Semestrial Responsabili 

catedre 

Cel puţin 1 lecţie 

/lună 

Convocator 

Procese verbale 

Fotografii 
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3.2. Programe de consiliere profesională 

  

 Obiective Activităţi Resurse Termen Responsabili Indicatori de 

performanţă 

Monitorizare şi 

evaluare 

D
E

Z
V

O
L

A
T

A
R

E
A

 

R
E

S
U

R
S

E
L

O
R

 U
M

A
N

E
 

Perfecţionarea 

cadrelor didactice 

pe probleme 

educative 

 Activităţi de menţinerea 

unui nivel ridicat al 

comunicării cu familiile 

elevilor, prin activităţile 

specifice de dirigenţie 

sau în alte contexte 

Telefon, 

scrisori cu 

confirmare de 

primire, e-

mail, 

platforme 

online 

Lunar sau 

permanent, în 

funcţie de caz 

Diriginţi 

Directori  

CEAC 

O întȃlnire lunară cu 

60% dintre părinţi 

Comunicarea pe orice 

cale cu 95% din 

părinţi 

 

Numărul de reclamaţii 

Sondaj printre părinţi 

Chestionare de 

satisfacție 

Observarea directă 

Procese verbale de la 

consilierea părinţilor 

Implicarea unui 

număr crescut de 

cadre didactice în 

parteneriatele 

dezvoltate de 

unitatea şcolară 

 Activităţi în cadrul 

parteneriatelor 

educaţionale dezvoltate 

cu părinţii elevilor şi cu 

reprezentanţi ai 

comunităţii locale. 

Baza 

materială,, 

reţea de 

internet, fax 

Conform graficului 

din Proiect sau 

Graficul 

activităţilor 

educative la nivelul 

şcolii 

Diriginţi 

Directori 

Consilier 

educativ 

Cel puţin 1 

întȃlnire/lună cu 

partenerii în cadrul 

activităţilor din 

proiect 

Documente specifice 

Chestionare 

 

 

4.1. Programe educative extraşcolare 

 

 Obiective Activităţi Resurse Termen Responsabili Indicatori de 

performanţă 

Monitorizare şi 

evauare 

D
E

Z
V

O
L

A
T

A
R

E
A

  

R
E

L
A

Ţ
II

L
O

R
 C

O
M

U
N

IT
A

R
E

 Elaborarea unei 

oferte 

extracurriculare de 

larg interes pentru 

elevi 

Activităţi care să 

dezvolte capacitatea de 

comunicare şi 

structurare  a 

informaţiilor 

Bibliotecă, cadre 

didactice, elevi 

Permanent Echipa managerială 

Colectivul de redacţie 

al revistei şcolii 

Se editează 

semestrial cȃte 1 

număr din revista 

şcolii. 

Revista se distribuie 

online, gratuit 

 

Portofoliul 

Consilierului 

educativ 

Dezvoltarea 

abilităţilor de 

autocunoaştere, 

descoperire de noi 

Activităţi de socializare 

şi valorificare a 

aptitudinilor individuale 

şi de grup: serbări 

şcolare cercuri de loisir 

Elevi, locaţii 

adecvate 

ergonomic 

Semestrial, 

ocazional 

Cadrele didactice 

Consilierul educativ 

2 activităţi/semestru Fotografii 

Procese verbale 

Rapoarte de 

activitate 
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valori, talente, la 

elevi 
Activităţi cultural-

artistice şi sportive 

proiectate de elevi 

CD-uri cu 

activităţi din anii 

anteriori 

Permanent Diriginţii 

Consilierul educativ, 

Catedra de educaţie 

fizică şi sport 

2 activităţi cultural-

artistice sau 

sportive/semestru 

Fotografii 

Procese verbale 

Rapoarte de 

activitate 

Activităţi cultural-

artistice şi sportive, 

competiţii la care elevii 

sunt încurajaţi să 

participe 

Elevi, cadre 

didactice 

Anual, 

conform 

Programului 

activităţilor 

şcolare şi 

extraşcolare 

Echipa managerială, 

Diriginţi, Consilier 

educativ 

Cel puţin 

1participare/elev / 

semestru 

Fotografii 

Procese verbale 

Rapoarte de 

activitate 

Dezvoltarea, la 

nivelul elevilor, a 

obiectivităţii în 

evaluare şi 

alegere, conform 

unor criterii corect 

stabilite 

Activităţi ale 

reprezentanţilor 

comunităţii locale 

pentru identificarea 

unei locaţii adecvate 

desfăşurării anumitor 

activităţi 

Reprezentanţii 

comunităţii 

locale 

Ocazional Echipa managerială 

Reprezentantii 

Consiliului local/ 

 al Primarului 

1 contract de 

parteneriat/semestru 

Protocoalele de 

parteneriat 

Identificarea şi 

procurarea unor 

noi surse de 

finanţare, precum 

şi exersarea 

abilităţilor 

persuasive şi de 

negociere 

Stabilirea contactelor 

cu diferite fundaţii, 

ONG-uri, agenţi 

economici, în scopul 

obţinerii unor 

sponsorizări, utile 

diverselor activităţi 

extraşcolare 

Elevi, cadre 

didactice, 

Proiect/Program 

Permanent Consiliul Reprezentativ 

al Părinţilor, Directori, 

Administrator 

patrimoniu/ 

financiar 

Cel puţin 2 contracte 

de sponsorizare/ 

semestru 

Contractele de 

sponsorizare 

Dovada cheltuirii 

banilor – facturi, 

chitanţe 

 

4.2. Programe educative interinstituţionale 

 

 Obiective Activităţi Resurse Termen Responsabili Indicatori de 

performanţă 

Monitorizare şi 

evauare 

D
E

Z
V

O
L

A
T

A
R

E
A

  

R
E

L
A

Ţ
II

L
O

R
 

C
O

M
U

N
IT

A
R

E
 

Dezvoltarea 

parteneriatului în 

vederea realizării 

unor schimburi de 

experienţă între 

profesorii/elevii 

romȃni şi cei 

străini 

 

 Programe educaţionale 

desfăşurate în parteneriat 

cu instituţii naţionale sau 

internaţionale 

Cadre didactice, elevi, 

reprezentanţi ai 

instituţiilor partenere 

Anual, 

permanent 

Consilier 

educativ, 

profesori de 

limbi moderne 

Cel puţin 5 

parteneriate naţionale 

şi 2 internaţionale/an 

Proiectele de 

parteneriat 

Documentele de 

corespondenţă 

Portofoliul 

proiectului 

Fotografii, CD 
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Cultivarea 

educaţiei pentru 

valori autentice 

 Întȃlniri cu personalităţi 

remarcabile din diverse 

domenii 

Materiale, video, soft-

uri, cărţi, reviste 

Elevi, cadre 

didactice,personalităţi 

din diferite domenii 

Permanent Consilier 

educativ, 

diriginţi, 

directori 

1 întȃlnire/ semestru 

– 60% dintre elevi 

Procese verbale 

Fotografii, CD 

Dezvoltarea 

spiritului critic şi 

de discernămȃnt 

 Acţiuni pentru 

reducerea fenomenului 

de violenţă 

Materiale, video, soft-

uri, cărţi, reviste 

Proiecte educaționale, 

concursuri 

Elevi, cadre didactice, 

Poliţia comunitară 

Semestrial Echipa 

managerială 

Comisia de 

violenţă, 

Diriginţi  

75% dintre elevii 

înscrişi participă la 

cel puţin 2 

activităţi/semestru 

Procese verbale 

Fotografii, CD 

Rapoarte de 

activitate 

Dezvoltarea 

educaţiei 

ecologice 

 Activităţi de protecţia şi 

îngrijirea mediului 

Elevi, cadre didactice, 

ONG-uri 

Semestrial Echipa 

managerială 

Consilier 

educativ 

Diriginţi 

75% dintre elevii 

înscrişi participă la 

cel puţin 1 

activitate/semestru 

Procese verbale 

Fotografii, CD 

Rapoarte de 

activitate 

Dezvoltarea 

educaţiei pentru 

viaţa comunităţii 

 Activităţi de profilaxie 

a sănătăţii 

Diriginţi, elevi, medicul 

şi asistenta arondate 

cabinetul şcolar 

Semestrial Consilier educativ, 

Diriginţi 

Cadrele 

medicale şcolare 

75% dintre elevii 

înscrişi participă la 

cel puţin 2 

activităţi/semestru 

Procese verbale 

Fotografii, CD 

Rapoarte de 

activitate 

Promovarea 

egalităţii de şanse 

pentru toţi elevii, 

inclusiv pentru cei 

cu dizabilităţi 

 Acţiuni umanitare în 

parteneriat cu Centrele 

de plasament şi 

Centrele pentru copii cu 

dizabilităţi 

Diriginţi, elevi, 

elevii/copiii 

instituţionalizaţi, 

reprezentanţi ai 

instituţiei respective 

Anual Coordonator de 

proiecte şi 

programe 

Diriginţi 

60% din elevi 

participă la cel puţi 1 

activitate/an 

Procese verbale 

Fotografii, CD 

Rapoarte de 

activitate 

Promovarea 

imaginii pozitive a 

şcolii 

 Acţiuni în colaborare cu 

mass-media 

 Actualizarea 

permanentă a 

informaţiilor pe site-ul, 

canalul de Youtube, 

Facebook-ul şcolii 

 

Elevi, profesori, echipa 

managerială 

 

Permanent 

Echipa 

managerială 

Informatician 

Apariţia lunară a cel 

puţin 1 articol/ 

ştire/informaţie 

despre activitatea 

şcolară şi extraşcolară 

Informaţiile din 

spaţiul virtual 

Adresele 

platformelor 

media 

 

 

 
                                                   DIRECTOR, 

                                          MARIA-LAURA PREOTESCU  


