Plan operaţional complementar Planului de implementare pentru anul şcolar 2021-2022

Semestrul al II lea
Resurse
Obiective

Asigurarea
cadrului
organizatoric în
vederea
desfăşurării normale
a activităţii
şcolii

Acţiuni/Programe

Umane

Expertiză

Analiza activităţii din semestrul I

MANAGEMENT
Fonduri
Director,
proprii
secretar

Consumabile
copiator

Fonduri
proprii

Director adj.

Stabilirea programului de lucru pentru toate compartimentele

Documentaţie specifică
Hârtie,
copiator

Fonduri
proprii
Fonduri
proprii

Intreg
personalul
Directori

Specialişti
IPM
Directori

Hârtie,
copiator

Fonduri
proprii

Coord. col de
catedră

Directori

Registru
asistenţe

Fonduri
proprii

Directori,
şefi catedre,

Hârtie

Fonduri
proprii

Comisii de
lucru

Membrii CA

Fonduri
proprii

Intreg
personalul

Hârtie,
copiator

Fonduri
proprii

Membrii
CEAC

Coordonatori
compartimente
Coordonator
CEAC

Hârtie,
copiator

CURRICULUM
Fonduri
Cadre
proprii
didactice

Director
adjunct

Fonduri
proprii

Coord. col de
catedră

Prelucrarea normelor de protecţie a muncii cu toate
categoriile de resurse umane din unitate
Elaborarea, avizarea şi aprobarea planurilor manageriale
conform reglementărilor în vigoare

Desfăşurarea programului de asistenţe la activităţile didactice

Prezentarea de informări în faţa CA privind activitatea unor
comisii sau compartimente
Hârtie
Desfăşurarea de şedinţe de analiză pe compartimente
Monitorizarea periodică a unor aspecte ale activităţii curente
prin implementarea procedurilor existente

Elaborarea planificărilor semestriale pe discipline şi pentru
activităţile educative
Planificarea
activităţilor

Financiare

Consumabile
, copiator

Elaborarea planurilor manageriale semestriale pentru toate
comisiile de lucru

Asigurarea
controlului,
îndrumării
eficiente şi
evaluarea
activităţii

Materiale

Pregătirea elevilor pentru activitatea de performanţă în
vederea participării la diferite competiţii

Material
bibliografic
specific
fiecărei
discipline

Insp
management

Timp

Februarie 2022

Director
Ianuarie 2022

Cadre
didactice,
elevi

Directori.
Coordonator
CEAC

Februarie 2022
Februarie 2022

Februarie 2022

conf planif.

conf planif.

RESPONSABILI
TĂŢI

Iacob Manuela
Săcăleanu Costel
Săcăleanu C
Coord. col de
catedră
Iacob M, Coord.
col de catedră

Iacob Manuela

Săcăleanu Costel

conf planif.

Membrii CA
nominalizaţi

conf planif.

Luca Mihaela

Februarie 2022

permanent

Săcăleanu
Constantin
Talaşman Elena

Coord. col de
catedră

EVALUARE/INDICATORI REALIZARE
Analiza
documente
manageriale/există decizie
de constituire
Analiza
documente
manageriale,programele
sunt aprobate şi afişate
Analiza
dosarului
comisiei/procese verbale
Analiza doc
manag./existenţa planuri
aprobate
Analiza portofolii cadre
didactice/existenta
documentelor de proiectare
Analiza doc
manag./Registrul de
asistente şi documente de
planificare a acestora
Analiza doc
manag./consemnări în
Registrul de procese verbale
ale CA
Analiza
documente/existenţa doc şi
a pv
Analiza doc
CEAC/existenţa
procedurilor şi a dovezilor
de implementare
Analiza doc portofolii
personale /existenţa
planificărilor vizate de dir.
adj.
Baza de date /lista cu
loturile olimpice şi
programe de pregătire
diferenţiată

Creşterea
calităţii
activităţii
desfăşurate

Pregătirea
elevilor în
perspectiva
examenelor
naţionale

Aplicarea de teste, identificarea căilor de îmbunătăţire a
rezultatelor obţinute, elaborarea de planuri de măsuri
ameliorative, aplicarea şi monitorizarea rezultatelor
Antrenarea elevilor la participarea la diferite concursuri

Hârtie,
copiator

Fonduri
proprii

Pregătirea diferenţiată a elevilor pentru activitatea de
performanţă şi olimpiadele pe discipline – desfăşurarea
fazelor superioare
Informarea elevilor din clasele terminale în legătură cu
metodologiile de desfăşurare a examenelor în anul şcolar
2021-2022

Metodologii

în

Promovarea rezultatelor deosebite obţinute de elevii liceului
în vederea întăririi prestigiului şcolii în comunitate
Promovarea ofertei şcolii pentru clasa a IX a și a V a în oraş
şi în comunele limitrofe

Inspectori
ISJ

permanent

Baltag Adeluţa

Săcăleanu Costel
Coord. col de
catedră
Săcăleanu Costel
Coord. col de
catedră

Fonduri
proprii

Comisiile
stabilite

Directori
Inspectori
ISJ

Conform
calendarului
aprobat

Fonduri
proprii

Membrii
comisiilor
metodice

Şefi catedre

conf planificării

Contribuţii
personale
Subvenţii de
la bugetul
şcolii
Contribuţii
personale

Cadre
didactice

Metodisti
CCD

planificării
conf.

Cadre
didactice

Metodisti
CCD

Suport de
curs

Fonduri
proprii

Cadre
didactice

Inspector
mentorat ISJ

Materiale
specifice

Fonduri
proprii

Inspector ISJ

săptămânal

Găluşcă Irina

Materiale
promoţionale

Fonduri
proprii

Directori

Permanent

Adumitroaei
Diana

Materiale
promoţionale

Fonduri
proprii

Cadre
didactice,
bibliotecar
Comisia de
promovare a
ofertei
educaţionale
Comisia de
promovare a
ofertei
educaţionale

Materiale
specifice

Participarea unor cadre didactice la concursurile naţionale
pentru obţinerea unor grade didactice

Desfăşurarea de activităţi specifice la bibliotecă
colaborare cu catedrele de specialitate

Conform
calendarelor

Iacob Manuela

februarie , martie,
aprilie 2022

Metodologii

de consiliere/formare pentru

RESURSE UMANE
Fonduri
Diriginţi,
proprii
elevi

Inspectori
ISJ

Luca Mihaela
permanent

Directori

Desfăşurarea probelor examenelor naţionale programate în
timpul cursurilor

Desfăşurarea de activităţi
cadrele didactice debutante

Cadre
didactice,
elevi

Inaspectori
ISJ

Coord. col de
catedră

Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă
prin CCD

Creşterea
calităţii
activităţii
cadrelor
didactice
prin
formarea
continuă

Cadre
didactice

Fonduri
proprii

Organizarea cadrului de pregătire diferenţiată a elevilor și a
simulărilor în vederea participării la examenele naționale

Desfăşurarea activităţilor metodice din fiecare colectiv de
catedră

Fonduri
proprii

Calendar ME

Conf planif
Ghiţă Enache S

Iacob Manuela
Badea Ionela

Zugravu Angela

Resp.coord. col de
catedră

Coord. col de
catedră

Directori
permanent

Iacob Manuela
Talașman Elena

Analiza doc CEAC/doc de
implementare a procedurii
Registrul de consemnare a
pregătirilor
suplimentare/număr de ore
de pregătire
Doc portofolii diriginţi/pv
de la instruiri, existenţa
panourilor de informare
Analiza doc. portofolii
personale/înregistrări ale
activităţilor de pregătire
realizate
Monitorizare ISJ,
documentele din dosarele
comisiilor de
organizare/evaluare
Analiza doc com.
met/existenta planurilor de
activităti, procese verbale şi
produse ale activităţilor
Doc com formare
/dezvoltare, baza de date a
participării profesorilor la
activități de formare
continuă
Doc com formare
/dezvoltare/baza de date a
participării profesorilor la
activităti de formare
continuă
Analiza doc com.
Met/dovezi ale desfăsurării
activităţilor, chestionare de
satisfacţie ale cadrelor
didactice debutante
Analiza doc
bibioteca/procese verbale,
imagini, materiale
Analiza mapei cons
imagine/pliante, cd-uri,
extrase de presă
Analiza doc
manag./existenţa ofertei
educaţionale, număr de
acţiuni de promovare

Asigurarea
unui climat
socioafectiv
optim

Asigurarea
protecţiei
sociale a
elevilor

Desfăşurarea acţiunilor prevăzute în Planul Activităţilor
Educative

Materiale
specifice

Fonduri
proprii
Fonduri
proprii

Cadre
didactice,
elevi
Cdare
didactice

Inspector
specialitate
ISJ
Directori

Organizarea de acţiuni cu implicarea tuturor cadrelor
didactice în scopul creşterii coeziunii şi sudării echipei de
profesori

Materiale
specifice

Ănaliza reţelelor de comunicare din şcoală şi promovarea
unui program de măsuri de îmbunătăţire a acestora pe toate
palierele activităţii din şcoală

Materiale
specifice

Fonduri
proprii

Membri
CEAC

Specialişti
comunicare

Documente

Fonduri
guvernamentale

Comisii de
lucru,
secretariat

Specialişti
ISJ

Fonduri
proprii

Diriginţi,
cadre
medicale din
şcoală şi dela
unităţi
sanitare
partenere
Cadre
medicale de
la cabinetul
medical al
şcolii
Diriginţi,
părinţi, cadre
medicale

Diriginţi,
cadre
medicale

Derularea programelor guvernamentale “Bani de liceu”,
“Euro 200”, “Cornul şi laptele”, acordarea burselor de merit,
studiu şi sociale
Materiale
specifice
Organizarea de acţiuni de popularizare a metodelor de
prevenire a îmbolnăvirilor în rândul elevilor şi cadrelor
didactice

Asigurarea
stării de
sănătate a
elevilor şi
întregului
personal

Asigurarea evidenţei elevilor cu probleme de sănătate şi
monitorizarea lor
Eficientizarea colaborării cu diriginţii în vederea stabilirii
veridicităţii documentelor de motivare a absenţelor şi
desfăşurării în echipă a cel puţin 2 ore de educaţie sanitară pe
semestru

Asigurarea
finanţării
proiectelor
de
îmbunătăţire a bazei
materiale

Implicarea
părinţilor
în viaţa
şcolii

Materiale
specifice

Materiale
specifice

Fonduri
proprii

BAZA MATERIALĂ
Fonduri
Administraproprii
tor de
patrimoniu şi
financiar
Fonduri
Directori,
proprii
comisii de
lucru
Fonduri
Consiliul
proprii
Reprezentativ al
Părinţilor
RELAŢIILE CU COMUNITATEA
Fonduri
Comitetul
proprii
CRP,
directori

Obţinerea de surse proprii de finanţare prin închirieri de
spaţii pentru procesul didactic sau pentru alt tip de activităţi
(sportive, culturale)
Obţinerea de finanţări prin ordonatorii principali de credite
prin elaborarea de proiecte
Organizarea de acţiuni cu participarea părinţilor vizând
strângerea de fonduri

Organizarea şedinţelor cu părinţii şi a întâlnirii Consiliului
Reprezentativ
Organizarea de acţiuni comune cu Consiliul Reprezentativ al
Părinţilor pe teme de abordare a relaţiei elev-părinte-şcoală

Fonduri
proprii

Materiale
specifice

Fonduri
proprii

Diriginţi,
Consilier
psihopeda-

conf planificării

Lunar

Diriginţi,
cadre
medicale
Diriginţi,
cadre
medicale

Talaşman Elena

Adumitroaei
Diana

Martie 2022

Adumitroaei D

Conform
metodologiei

Ambăruş Gica
Săcăleanu Costel

Aprilie 2022

Atasiei Maricica

permanent

Atasiei Maricica
Toţi diriginţii

Permanent

Atasiei M

Directori

Specialişti ai
CL

Permanent

Ambăruş Gica
Iacob Manuela

Permanent

Munteanu
Roxana

directori
Conf. Planif

Directori
semestrial

Directori,
consilier
psihopeda-

semestrial

Matei Gabriela

Iacob Manuela

Talaşman Elena
grigorescu Ivona

Analiza doc ed./existenţa
planurilor şi a dovezilor de
realizare a acţiunilor
Mapa cons
imagine/fotografii,
materiale,
Analiza doc
CEAC/existenţa doc de
evaluare şi a planurilor de
îmbunătăţire
Analiza doc comp
secretariat şi ale com de
lucru/număr de dosare
aprobate, inexistenţa
contestaţiilor

Analiza doc com
sănătate/pv de la acttivităţi,
imagini, etc

Analiza doc cab
medical/dovezi ale acordării
asistentei medicale,
inexistenţa reclamaţiilor
Analiza doc com
monitorizare frecvenţă/
rapoarte de monitorizare,
inexistenţa situaţiilor
neconforme
Analiza doc financiar
contabile/volum fonduri
realizate
Analiza doc
manageriale/existenta
proiectelor aprobate
Dos cons ed/existenţa
dovezilor de desfăşurare a
activităţilor, volum de sume
realizate
Analiza doc. Cons
ed./existenţa pv de la
şedinte şi a materialelor
prezentate
Analiza doc. Cons
ed./existenţa pv de la
şedinte şi a materialelor

Site
Reactualizarea site-ului WEB al liceului şi popularizarea lui
în rândul elevilor şi al celorlalţi beneficiari

Fonduri
proprii

Încheierea de parteneriate cu agenţi economici, alte autorităţi
locale
Promovare
a imaginii
liceului în
comunitate

Organizarea de activităţi de promovare a rezultatelor obținute
de elevii colegiului la competițiile școlare

Materiale
specifice

Păstrarea unui contact permanent cu reprezentanţii massmedia din judeţ

Reflectarea
momentelor
semnificative din
viaţa
comunităţii

Fonduri
proprii

Fonduri
proprii,
sponsorizări,
granturi
Fonduri
proprii

gog

gog

Inginer
sistem,
membrii
catedrei de
informatică
Cadre
didactice,
directori
Cadre
didactice,
elevi

Specialişti IT

Responsabil
imagine

Directori

permanent

Directori
permanent
Directori

Materiale
specifice

Fonduri
proprii

Cadre
didactice

Coord. col de
catedră

Sărbătorirea Zilei Liceului prin manifestări organizate în
clase şi cu toată şcoala

Materiale
specifice

Fonduri
proprii

Consilier
educativ

Materiale
specifice

Fonduri
proprii

Cadre
didactice,
elevi
Cadre
didactice,
elevi

Director,
Prof. Manuela Iacob

Conform
programului
aprobat
permanent

Organizarea de expoziţii pe panourile din şcoală pentru
fiecare zi cu semnificaţii deosebite

Sărbătorirea unor evenimente importante în istoria poporului
român manifestări organizate în clase şi cu toată şcoala

prezentate

Consilier
educativ

permanent
24 Ianuarie 2022

permanent

Stoica G, Zugravu
A

Iacob Manuela

Iacob Manuela
Săcăleanu Costel
Adumitroaei
Diana
Coord. col de
catedră
Talaşman Elena
Iacob Manuela

Clit C

Existenţă site/ număr de
accesări
Analiza doc
manag./existenţă
parteneriate
Analiza mapelor
activităților desfăşurate
Analiza mapa cons
imagine/număr de apariţii în
presă
Analiza mapei cons
ed/imagini ale expoziţiilor,
mape de impresii
Analiza mapei cons ed.
/portofoliul de activităţi
dedicate evenimentului
Analiza mapei cons ed.
/portofoliul de activităţi
dedicate evenimentului

