PLAN OPERAŢIONAL
DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALA
AN ŞCOLAR 2019-2020
PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII
TINTĂ STRATEGICĂ: ÎNFIINŢAREA UNEI CLASE DE ŞCOALĂ PROFESIONALĂ CU DURATA DE 3 ANI, PROFIL MECANIC
AGRICOL, ÎN CARE SĂ FIE PREGATIŢI MUNCITORI CALIFICAŢI DE CARE ESTE NEVOIE PE PIAŢA MUNCII ÎN ZONA
NOASTRĂ.
ACTIVITATEA
REZULTAT
TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE
BUGET ŞI SURSE DE
PERFORMANŢĂ
FINANŢARE
1.Aplicarea de chestionare -identificarea
Martie
-director
-chestionare
-toţi elevii îsi vor Fonduri proprii.
părinţilor şi elevilor referitoare rutelor şcolare 2020
-diriginţi
-elevi
continua studiile
la oferta de şcolarizare în pentru
elevii
-psiholog şcolar
-părinţi
vederea continuării studiilor clasei a VIII-a
-cadre
după ciclul gimnazial.
didactice
-psiholog
şcolar
2.Identificarea elevilor care -identificarea
mai.2020
-director
-baza de date -realizarea planului Fonduri proprii
doresc să se specializeze în numărului
de
-diriginţi
-elevi
de
şcolarizare
domeiul mecanic agricol.
elevi care doresc
-psiholog şcolar
-părinţi
pentru
şcoala
să
urmeze
-cadre
profesională
cursurile şcolii
didactice
profesionale din
-psiholog
localitate.
şcolar
3. Diseminarea informaţiilor ăn identificarea Iunie 2020 -director
-pliante
--realizarea
Fonduri proprii
şcolile din comunele limitrofe şi elevilor
din
-afişe
planului
de
prezentarea
ofertei
de şcolile invecinate
şcolarizare pentru
şcolarizare.
care
vor
să
şcoala profesională
urmeze cursurile
şcolii
profesionale

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII
TINTĂ STRATEGICĂ: CDŞ DIVERSIFICAT ŞI ATRACTIV, REALIZAT PRIN CONSULTAREA ELEVILOR ŞI PĂRINŢILOR
ACTIVITATEA
REZULTAT
TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE
BUGET ŞI SURSE DE
PERFORMANŢĂ
FINANŢARE
1.Aplicarea de chestionare -realizarea unui Oct. 2019 -director
-elevi
-cel
puţin
2 Fonduri proprii.
părinţilor şi elevilor referitoare CDŞ care să ţină
-învăţători
-părinţi
propuneri vor fi
la oferta de discipline opţionale seama şi de
-diriginţi
-cadre
incluse în CDŞ
din anul şcolar trecut şi propunerile
didactice
propuneri pentru anul şcolar în elevilor
şi
-chestionare
curs
părinţilor.
2.Prelucrearea datelor oferite de -proiect
CDŞ Nov.2019 -director
-baza de date -proiectul CDŞ va
chestionare,
prezentarea unanim apreciat
-învăţători
fi aprobat cu peste
proiectului CDŞ în Consiliul de către elevi,
-diriginţi
90% din voturi
profesoral, în şedinţele cu părinţi şi cadre
părinţii şi în orele de dirigenţie didactice.
3. Testarea opţiunilor elevilor -paleta largă a Apr.. 2020 -director
-tabele
-toţi elevii vor opta
privind CDŞ 2016-2017
disciplinelor
-învăţători
nominale cu pentru minium un
opţionale oferă
-diriginţi
opţiuni
opţional din oferta
elevilor
CDŞ
posibilitatea
alegerii
opţionalului dorit

PROGRAMUL DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE
TINTĂ STRATEGICĂ: ÎNCADRAREA CU PERSONA DIDACTIC CU O ÎNALTĂ PREGĂTIRE ŞTIINŢIFICĂ SI METODICĂ,
RECEPTIV LA NOU ŞI INTERESAT DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ

ACTIVITATEA

REZULTAT

TERMEN RESPONSABILI

RESURSE

-existenţa
în anual
colectiv de cadre
didactice care nu
au participat la
perfecţionare în
ultimii 5 ani
2.Informarea cadrelor didactice -cadre didactice Oct. 2019
cu oferta de formare a CCD.
care îşi manifestă
interesul de a
participa
la
perfecţionare.

-director
cadre
-responsabil
cu didactice
formarea continua

3.Participarea
cadrelor -40%
dintre Sept.2019didactice la activităţi de formare profesori
vor iun. 2020
continuă
participa la un
stagiu de formare
în specialitate

-director

1.
Identificarea
cadrelor
didactice care nu au participat la
cursuri de perfecţionare în
specialitate
şi
metodica
predării.

-director
Cadre
-responsabil
cu didactice
formarea continua

Cadre
didactice

INDICATORI DE BUGET ŞI SURSE DE
PERFORMANŢĂ
FINANŢARE
-50%
dintre .
profesori optează
pentru participarea
la un curs de
formare
-50%
dintre
profesori
îndeplinesc
condiţiile
de
participare
la
formare
-toate
cadrele
înscrise vor absolvi
stagiul de formare

PROGRAMUL DE ASIGURARE A PREGĂTIRII DE BAZĂ A ELEVILOR ŞI DE CREŞTERE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE
TINTĂ STRATEGICĂ:PREVENIREA EŞECULUI ŞCOLAR, CREŞTEREA PERFORMANŢELOR ELEVILOR SUPRADOTAŢI ŞI
INCLUDEREA TUTUROR ELEVILOR ÎNTR-O FORMĂ SUPERIOARĂ DE ŞCOLARIZARE
ACTIVITATEA
REZULTAT
TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE
BUGET ŞI SURSE
PERFORMANŢĂ
DE FINANŢARE

1.Aplicarea
diferenţiata
a
sarcinilor de lucru pentru elevii
cu probleme în învăţare,
elaborarea şi realizarea planului
de intervenţie personalizat,
precum şi a curriculum-ului
adaptat.
2.Organizarea, planificarea şi
realizarea pregătirii pentru
performanţă

-promovarea
permanent
reală a tuturor
elevilor

-director
-elevi
-şefi comisii şi -părinţi
cadre metodice
-cadre
didactice

-scăderea cu 50% a
numărului
de
corigenţi

-elevi foarte iun. 2020
bine pregătiţi,
capabili
să
obţină
rezultate de
performanţă la
concursurile şi
olimpiadele
şcolare,
inclusiv
o
calificare la
faza judeţeană

-director
-elevi
-şefi comisii şi -părinţi
cadre metodice
-cadre
didactice

-creşterea cu 20 % a -performanţe apreciate
numărului
de cu premii în bani din
premii
fondul de premiere.

PROGRAMUL DE REPARAŢII ŞI ACHIZIŢII
TINTĂ STRATEGICĂ: GESTIONAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI MENŢINEREA FUNCŢIONALITĂŢII PATRIMONIULUI ŞCOLII
ACTIVITATEA
REZULTAT
TERMEN RESPONSABILI
RESURSE
INDICATORI DE BUGET ŞI SURSE DE
PERFORMANŢĂ
FINANŢARE

1.Gestionarea şi întreţinerea -ambient şcolar 2019-2020
patrimoniului din clase
igienic şi plăcut

-învăţători
-diriginţi

-elevi
-părinţi
-personal
administrativ

2.Achiziţionarea
de -creşterea
Sep.2019calculatoare, aparatură audio calităţii actului aug.2020
didactic

-director

-calculatoare
-creşterea cu 30% a -venituri proprii
radiocasetofoane numărului
de
calculatoare

3 Reabilitarea localului B

-director

consiliul local
-personal adm

mediu
ambiant
igienic şi estetic
-consiliul local

4. Zugrăvirea sălilor de clasă, -crearea
de anual
a holurilor şi grupurilor condiţii igienice
sanitare
în spaţiul şcolar

-director

-consiliul local
-personal adm.

-mediu
ambiant -consiliul local
igienic şi estetic

5. Sală de sport realizată prin -spaţiu
pentru Aug.2020
extinderea pe orizontală a practicarea
corpului de legătură
sportului

-director

-consiliul local

-creşterea
-consiliul local9
suprafeţei utile cu
36 mp

6. Acoperirea cu un strat de -practicarea
Aug.2020
bitum a terenului de sport din sportului
în
curte
condiţii meteo
nefavorabile

-director

-consiliul local

-50% din curtea -consiliul local
şcolii acoperită
-programul “Regio”

crearea
de 2019-2020
condiţii optime
în spaţiul şcolar

-scăderea cu 50% a -Consiliul Reprezentativ
pagubelor realizate al Părinţilor
de către elevi

PROGRAMUL DE INCLUDERE A ŞCOLII ÎN CIRCUITUL DE VALORI LOCALE , NAŢIONALE, EUROPENE
ŢINTĂ STRATEGICĂ: PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ÎN COMUNITATE
ACTIVITATEA

REZULTAT

TERMEN

RESPONSABILI

RESURSE

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ

BUGET ŞI
SURSE DE
FINANŢARE

1. Dezvoltarea de relaţii de
parteneriat cu instituţii din
localitate

2. Popularizarea prin
intermediul mass-media a
factorior implicaţi în activităţi
de parteneriat

-elevi
-părinţi
-cadre didactice

-creşterea cu 15%
anumărului de
proiecte de
parteneriat

-elevi
-părinţi
-cadre didactice

-minimum o
apariţie pe lună în
mass media locală

-consilier proiecte
şi programe
educative

-elevi
-părinţi
-cadre didactice

-organizarea unor
activităţi lunare

-bugetul
Consiliului
Reprezentativ al
Părinţilor

2019-2020

-director

-elevi
-părinţi
-cadre didactice

-grupul vocal

2020

-director

-elevi
-părinţi
-cadre didactice

-2 întâlniri cu un
actor
-50% din elevi la
spectacole

-bugetul
Consiliului
Reprezentativ al
Părinţilor
-bugetul
Consiliului
Reprezentativ al
Părinţilor

-integrarea
anual
activităţilor
elevilor şi
cadrelor didactice
în viaţa spirituală
a localitaţii
-comunitatea face 2019-2020
cunoştiinţă cu
realităţile şi
preocupările
şcolii
-dezvoltarea
permanent
relaţiei şcolăfamilie

3. Implicarrea părinţilor în
acţiuni de promovare a
imaginii şcolii, realizarea de
activităţi cultural-artistice şi
proiecte educative.
4. Relizarea proiectului cultural -organizarea unei
“Balada ’’,„Fluierașii”
grup vocal;
-susţinerea de
spectacole
5. Realizarea unor relaţii de
- schimb util de
parteneriat cu
cunoştinţe şi
Teatrul,,M.Eminescu’’Botoşani experienţă

-consilier proiecte
şi programe
educative

-consilier proiecte
şi programe
educative

DIRECTOR,
Prof. Andronic Gheorghe Viorel

