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PLAN OPERAȚIONAL PE DOMENII FUNCŢIONALE PENTRU IMPLEMENTAREA PDI  
ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

PROGRAMĂ PENTRU DEZVOLTAREA CURRICULARĂ 

Ținta 1 : Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării armonioase a 
personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora ţinând cont de evoluţia actuală prin 

îmbinarea utilă a învăţării fizice a elevilor la şcoală cu învăţarea online 

Opțiuni strategice 
Resurse 

Responsabil Termen 
Indicatori de 
performanță Umane Financiare 

O.1. Monitorizarea activităţii didactice din 
şcoală, privind învăţarea centrată pe elev 
precum şi monitorizarea activităţii online, 

Şefi comisii 
metodice Proprii Directori An şcolar 

2020-2021 

Analiza semestrială a 
progresului şcolar, 
diminuarea cu 10% a 
numarului de corigenți 

O.2. Monitorizarea activităţii cadrelor 
didactice 

Directori 
Resp.formare 
continuă 

Bugetare 
Extrabugetare Directori 

An şcolar 
2020-2021 
semestrial 

Inspecţii tematice 
Inventarierea inovaţiilor 
didactice eficiente; 

O.3. Monitorizare şi consiliere privind 
utilizarea softului educaţional în lecţii 

Resp. form. 
continuă 

Bugetare 
Extrabugetare 

Directori 
Informatician 

An şcolar 
2020-2021 
semestrial 

Minim 10 ore de 
curs/săptămână 
desfăşurate ȋn cabinetul de 
informatică 

O.4. Susţinerea de lecţii demonstrative în 
cadrul Comisiilor metodice cu respectarea 
restricţiilor actuale pandemiei COVID – 19; 

C.P. 
Resp. comisii 
metodice 

Proprii 
Directori 
Şefi de 
catedre 

An şcolar 
2020-2021 
semestrial 

Cel puțin 2 lecții 
demonstrative 
 

O.5. Organizarea şi coordonarea acţiunilor 
de simulare şi desfăşurare a evaluărilor 
naţionale 

Resp.Comisie Bugetare 
Extrabugetare Directori 

An şcolar 
2020-2021 
semestrial 

Analize comparative şi 
diagnostice 

O.6. Valorificarea experienţei didactice 
prin participarea la examenele naţionale şi 
la concursurile şcolare 

C.P. Bugetare 
Extrabugetare Directori An şcolar 

2020-2021 
Analiza nivelului de 
performanţă 
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PROGRAM PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

Ținta 2: Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor 
extraşcolare în contextul pandemiei COVID - 19 

Opțiuni strategice 
Resurse 

Responsabil Termen Indicatori de performanță 
Umane Financiare 

O.1. Iniţierea de proiecte educaţionale 
cu instituţiile care monitorizează 
respectarea drepturilor copilului 

Consiliul 
Profesoral 

 

Bugetare 
Extrabugetare 

directori 
Consilier 
educativ 

An şcolar 
2020-2021 

Creşterea climatului de 
siguranţă a elevilor 
Diminuarea cu 10% semestrial a 
numărului de abateri disciplinare 

O.2. Dezvoltarea serviciilor 
educaţionale de consiliere şi orientare 
şcolară pentru elevi şi părinţi cu 
respectarea restricţiilor actuale 
pandemiei COVID – 19; 

Diriginți 
Ȋnvățători 

Bugetare 
Extrabugetare 

Consilier 
școlar 

An şcolar 
2020-2021 

semestrial 

Proiecte comune cadre didactice 
- elevi – părinţi la cl.a VIII-a 
Antrenarea a cel puțin 3 părinţi la 
fiecare clasă în activităţile 
extraşcolare 

O.3. Cunoaşterea factorilor de risc şi a 
consecinţelor actelor de delincvenţă 
juvenilă. 

Consiliul 
Profesoral 
Diriginți 
Ȋnvățători 

Bugetare 
Extrabugetare 

Directori 
Consilier 
şcolar; 

An şcolar 
2020-2021 

semestrial 

Întâlniri semestriale ale 
elevilor cu reprezentanţi ai 
Poliției 

O.4. Extinderea reţelei de 
supraveghere video a locurilor cu 
potenţial de risc şi transmitere video - 
audio, atât în locurile cu potenţial de 
risc, cât şi în clase în vederea 
transmiterii lecţiilor online pentru 
grupele de elevi care nu sunt prezente 
la şcoală. 

Administrator Bugetare 
Extrabugetare 

Directori 

 
An şcolar 
2020-2021 

Verificarea periodică a 
situaţiilor problematice cu 
adoptarea de măsuri 
adecvate 
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Ținta 4: Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la 
nevoile exprimate de beneficiari şi la nevoile respectării restricţiilor impuse de pandemia COVID - 19 

O.1. Proiectarea activităţilor 
manageriale pe baza unei diagnoze 
reale ţinte strategice care să vizeze 
proceduri de asigurare a calităţii în 
educaţie 

Şefi comisii 
metodice 
Directori 
CEAC 

Proprii Directori An şcolar 
2020-2021 

Creşterea procentului de 
promovabilitate cu 1%; 
Evaluare pe baza 
standardelor specifice 

O.2. Consiliere, control, monitorizare, 
evaluare, bazate pe reguli şi proceduri 

Resp, de arii 
curriculare 
CEAC 

Proprii Directori An şcolar 
2020-2021 

semestrial 

Inspecţii tematice 
Inventarierea inovaţiilor 
didactice eficiente; 

O.3. Realizarea unei baze de date cu 
elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în 
străinătate şi elevii care nu au dispozitive 
corespunzătoare pentru învăţarea online; 

     

O.4. Delegarea responsabilităţilor în 
cadrul echipei manageriale avându-se 
în vedere criteriile de competenţă 
profesională şi managerială, precum şi 
principiul lucrului în echipă 

C.P. 
Resp.comisii 
metodice 

Proprii Directori An şcolar 
2020-2021 

Rapoartele periodice ale 
responsabililor comisiilor 

O.5. Întâlniri periodice cu părinţii 
(şedinţe, consultaţii, lectorate) cu 
respectarea restricţiilor generate de 
pandemia COVID - 19; 

Diriginţi 
Învăţători 

Proprii Responsabili 
ȋnvățători şi 
diriginți 

An şcolar 
2020-2021 

semestrial 

Creşterea numărului de 
părinți participanți la 90% 

O.6. Colaborarea cu serviciul social din 
cadrul primăriei pentru cazurile 
speciale 

Directori 
C.A. 
 

Proprii Consilier 
şcolar 

semestrial Creșterea numărului de 
cazuri rezolvate 
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PROGRAM PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR MATERIALE 

Ținta 3: Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate în condiţiile impuse de evoluţia pandemiei 
COVID - 19 

Opțiuni strategice 
Resurse 

Responsabil Termen 
Indicatori de 
performanță Umane Financiare 

O.1. Asigurarea unui ambient confortabil 
pentru elevi în cadrul şcolii la nivelul 
Uniunii Europene, prin învăţare mixtă la 
şcoală şi online, în funcţie de evoluţia 
pandemiei COVID - 19; 

Administrator Extrabugetare 
Sponsorizări 

Directori An şcolar 
2020-2021 

Evaluare pe baza 
standardelor specifice; 
Chestionare adresate 
copiilor şi părinţilor 

O.2. Utilizarea corespunzătoare a 
laboratorului de informatică dotat cu 
aparatură I.T. în pas cu dezvotarea 
tehnologică prin programe MEC şi 
proiecte; 

C.R.P. 
Reprez. ai 
instituţiilor 
abilitate 

Extrabugetare 
Sponsorizări 

Directori 
Administrator 
Informatician 

An şcolar 
2020-2021 

Evaluare pe baza 
standardelor specifice; 
Chestionare adresate 
copiilor şi părinţilor 

O.3. Asigurarea de dotări specifice 
procesului didactic; 

Şefi de 
catedre 

Bugetare 
Extrabugetare 
 

Administrator 
Directori 

An şcolar 
2020-2021 

Evaluare pe baza 
standardelor specifice; 
Chestionare adresate 
copiilor şi părinţilor 

O.4. Diversificarea surselor de 
venituri extrabugetare în vederea 
achiziţionării de dispozitive pentru 
învăţarea online, măşti, dezinfectante, etc, 
respectând regulile de siguranţă în 
pandemia COVID - 19; 

Directori 
Contabil 
CRP 
 

Bugetare 
Extrabugetare 
 

Directori 
Administrator 
Contabil 

An şcolar 
2020-2021 

Evaluare pe baza 
standardelor specifice; 
Raport situaţie financiară 

O.5. Reabilitarea  sălii de  sport 
 

Director 
Administrator 
Prof de 
specialitate 
 

Buget local,  
resurse  
proprii  
 

Director 
Administrator 
Prof de 
specialitate 
 

An şcolar 
2020-2021 

Condiţii superioare  
pentru desfăşurarea  
activităţilor sportive 
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PROGRAM PENTRU DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE 

Ținta 5: Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene 
cu condiţia respectării restricţiilor generate de pandemia COVID - 19; 

Opțiuni strategice 
Resurse 

Responsabil Termen 
Indicatori de 
performanță Umane Financiare 

O.1. Stimularea elevilor şi cadrelor didactice 
în vederea comunicării prin intermediul 
internetului (e-mail, alte aplicații, forumuri de 
discuţii) în cadrul unor proiecte educaţionale 

C.P. 
Coordonator 
programe/ 
proiecte 

Proprii Directori 
Coordonator 
programe/ 
proiecte 

An şcolar 
2020-2021 

Cel puțin un proiect pe 
semestru 

O.2. Informarea cadrelor didactice şi a elevilor 
în legătură cu posibilitatea desfăşurării unor 
proiecte de parteneriat strategic sau de 
mobilitate a cadrelor didactice şi a elevilor, cu 
aplicabilitate în activităţile extracurriculare cu 
condiţia respectării restricţiilor generate de 
pandemia COVID - 19; 

Directori 
Coordonator 
programe/ 
proiecte 

Proprii Directori 
Coordonator 
programe/ 
proiecte 

An şcolar 
2020-2021 
semestrial 

Informare lunară în C.P 

O.3. Sprijinirea financiară a activităţilor de 
promovare a imaginii şcolii 

Membri ai 
comisiei pentru 
imagine 

Bugetare 
Extrabugetare 

Administrator 
site 

An şcolar 
2020-2021 
semestrial 

Creșterea numărului de 
vizitatori al site-ul şcolii 
cu 10% semestrial 

O.4. Iniţierea unor proiecte de colaborare cu 
diferite ONG:-uri, firme private 

Resp.comisii 
metodice, 
învățători, 
diriginți 

Proprii Directori 
Coordonator 
programe/ 
proiecte 

An şcolar 
2020-2021 
semestrial 

Analiza periodică a 
numărului 
și a evoluţiei proiectelor 

O.5. Continuarea parteneriatelor cu 
instituţiile din cadrul comunităţii 
 

Coordonator 
programe/ 
proiecte 

Proprii Directori 
 

An şcolar 
2020-2021 
semestrial 

Creșterea numărului de 
parteneriate semestrial 

 
Director, Fekete-Bartos Kinga        Dir.adj.,Farkas Ildikó 
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