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PLAN OPERAŢIONAL 2016-2017 

Ţinta 1–  Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pentru eficientizarea activităţii instructiv – educative 

Obiective:O1, O2, O4  

Argument: Proiectarea unui învǎţǎmânt modern şi eficient presupune o foarte bunǎ pregǎtire profesionalǎ a cadrelor didactice, acestea trebuind sǎ-şi 

actualizeze mereu informaţiile pentru a asigura lumii de mâine cunoştinţele şi deprinderile necesare. 

Calitatea activitǎţii didactice în şcoalǎ este datǎ de capacitatea sa de a-şi multiplica efectele formative asupra elevilor şi promovarea învǎţǎrii centrate pe 

elevi. 

Opţiune strategicǎ Acţiuni concrete de 

realizare  

Termen de 

finalizare 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse Rezultate aşteptate (indicatori de 

performanţǎ) 

Domeniu curricular 

 

1.Implementarea unui 

curs de formare  

pentru dezvoltarea 

competenţelor 

profesionale ale 

cadrelor didactice în 

parteneriat cu 

furnizori de formare 

acreditaţi 

 

 

 

 

 

 

- Analiza de nevoi de formare 

a cadrelor didactice la nivelul 

şcolii 

 

-Identificarea furnizorilor de 

nevoi de formare acreditaţi şi 

a ofertei de formare 

-  Încheierea unor contracte 

de parteneriat cu Centre de 

formare ,CJAP, CCD,CJRAE 

etc. 

-organizarea unui curs  de 

formare pentru familiarizarea 

cadrelor didactice cu 

strategiile moderne, 

motivaţionale de predare-

învǎţare 

Octombrie 

2016 

 

 

Nov. –dec. 

2016 

 

Ianuarie 

2017 

 

 

Martie 2017 

 

Director  

Responsabil 

formare 

continuă 

Rsponsabil 

formare 

continuă 

Director 

 

 

 

Director 

 

I.S.J.PH 

C.C.D 

CJRAE, 

ISE 

 

 

 

Centre de 

formare 

 

 

ISJ 

CCD 

Centru de 

formare 

 

Resurse 

strategice 

Formatori 

 

 

 

 

Oferte de 

formare 

 

 

Venituri 

extrabugetare 

100€ 

-50% profesori formaţi  

 

-încheierea parteneriatului între şcoală 

şi furnizorul de formare 

 

 

Desfăşurarea a cel puţin 50% din lecţii 

prin metode activ- participative 

 

 

80% din  cadrele didactice vor 

promova în lecţii învǎţarea centratǎ pe 

elev 
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2.Angrenarea cadrelor 

didactice pe arii 

curriculare în 

realizarea unor 

programe opţionale 

atractive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- analiza nevoilor pe baza 

unor chestionare adresate 

elevilor şi părinţilor  

-organizarea unor dezbateri 

pe arii curriculare pentru 

identificarea unor discipline 

opţionale atractive în 

concordanţă cu nevoile 

educabililor 

- consultarea elevilor şi 

părinţilor cu privire la  oferta 

de discipline opţionale 

- elaborarea Programelor de 

opţionale 

 

- avizarea programelor de 

opţionale de către ISJ 

-elaborarea curriculum-ului la 

decizia şcolii în raport cu 

opţiunile, aptitudinile şi 

interesele elevilor 

Septembrie- 

octombrie 

2016 

 

Noiembrie 

2016 

 

 

 

Decembrie 

2016 

 

Ianuarie- 

februarie 

2017 

Iunie 2017 

 

Sem II 

Comisia 

CEAC 

Director 

 

Responsabili 

comisii 

metodice 

 

 

Comisia 

CEAC 

 

Director 

Director adj 

 

Consiliul 

pentru 

curriculum 

Director 

 

C.C.D 

ISJ 

 

 

CJRAE, 

ISJ 

 

 

 

CJRAE, 

ISJ 

 

ISJ 

CJRAE, 

CSAP 

Boldeşti 

 

C.C.D 

ISJ 

Site-uri cu 

bibliografie 

de 

specialitate 

 

 

 

 

 

Venituri 

proprii 

 

Venituri 

proprii 

Diversificarea ofertelor de discipline 

opţionale cu 5 discipline noi la nivel 

primar şi 5 discipline la nivel 

gimnazial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel puţin câte 2 programe pentru 

disciplinele opţionale pe fiecare arie 

curricularǎ care sǎ vinǎ în acord cu 

interesele elevilor 

3 Extinderea învǎţǎrii 

informatizate şi a-

daptarea procesului 

didactic la noile 

cerinţe de comunicare 

şi informare 

 

 

-folosirea în cadrul orelor a 

tehnologiilor moderne de 

comuinicare şi informare 

(calculator,videoproiector, 

tablă interactivă) 

 

 

- utilizarea softurilor edu-

caţionale în cadrul lecţiilor 

 

 

Oct.2016 

 

 

 

 

 

 

Febr.2017 

Analist 

programator 

Prof. 

Informaticǎ 

 

 

 

Director 

Analist 

programator 

Prof. 

Informaticǎ 

 

I.S.J. 

Consiliul 

local 

 

 

 

 

I.S.J 

C.C.D 

Consiliul 

local 

Venituri 

proprii 

 

 

 

 

 

1500€ 

Buget local 

Venituri 

extrabugetare 

 

-10% din lecţii vor fi predate folosind  

platforme educaţionale  

 

-30% din lecţii se vor desfăşura 

utilizând tehnologii moderne 

(calculator,videoproiector, tablă 

interactivă) 

 

- Instalarea de softuri educaţionale pe 

cele 30 de calculatoare din laboratorul 

de informatică si calculatoarele din 

laboratoarele de fizică, chimie, 

biologie 
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- conectarea la internet a tuturor 

calculatoarelor existente  în sǎlile de 

clasǎ.  

-Creşterea interesului şi a rezultatelor 

elevilor 

- informatizarea  tuturor 

serviciilor din şcoalǎ 

feb.2017 Director 

Analist  

programator 

Consiliul 

local 

Comitet 

de pǎrinţi 

500€ 

Buget local  

 

Legarea la internet a tuturor 

calculatoarelor din compartimentele 

funcţionale ale şcolii 

 

- asigurarea accesului în 

laboratoarul de informaticǎ a 

fiecǎrui elev cel puţin o orǎ 

pe sǎptǎmânǎ. 

permanent Director Consiliul 

local 

Agenţi 

economici 

Venituri  

proprii 

Graficul desfăşurării orelor în 

laborator 

Fiecare elev şi cadru didactic va avea 

competenţe de operare pe calculator 

( inclusiv elevii din ciclul primar) 

- multiplicarea cǎilor de 

comunicare şi a noii forme de 

socializare 

Noiembrie 

2016 

Director 

Director adj. 

Analist 

programator 

Prof. 

Informaticǎ 

I.S.J. 150€ 

Buget local 

Imbunătăţirea site-ului şcolii pe care 

vor fi prezentate permanent informaţii 

noi din toate domeniile de activitate 

ale şcolii 

- mediatizarea imaginii şcolii 

utilizând noile tehnologii de 

informare şi comunicare 

-Îmbunăţăţirea site- ului şi 

popularizarea acestuia în 

rândul elevilor şi cadrelor 

didactice şi părinţilor 

August 

2017 

 

Director 

Director adj. 

Analist 

programator 

Prof. 

Informaticǎ 

I.S.J. 

 

100€ 

Buget local 

Venituri 

extrabugetare 

Realizarea unei baze de date pe site-ul 

şcolii cu situaţia şcolarǎ a elevilor la 

care sǎ poatǎ avea acces pǎrinţii. 
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Domeniul investiţiei 

în resursa umană 

4.Organizarea  unui 

simpozion naţional cu 

tematică legată de  

strategii de predare- 

învăţare- evaluare, 

metode inovative de 

predare- învăţare. 

 

-documentare pentru 

stabilirea tematicii 

 

-întocmirea unui proiect de 

simpozion şi avizarea 

acestuia 

-lansarea invitaţiei de 

participare la simpozion 

- organizarea simpozionului 

-Publicarea unor articole în 

presa locală 

 

Septembrie- 

octombrie 

2016 

Octombrie 

Decembrie 

 

Ianuarie 

2017 

Martie 2017 

Iunie 2017 

 

 

Responsabil 

cu proiecte şi 

programe 

educative 

Director 

 

Director adj. 

 

Director 

 

Consiliul 

local 

ISJ 

CCD 

CSAP 

Boldeşti 

 

Sponsorizări 

Fonduri 

Asociaţia 

parinţilor 

Venituri 

proprii 

1000€ 

 

-50 de participanţi la simpozion 

-articole în presa locală şi site-ul şcolii 

-un reportaj la ştirile locale 

 

5.Formarea 

profesorilor pentru 

utilizarea mijloacelor 

didactice moderne şi a 

tehnologiilor 

multimedia 

 

 

 

 

-încheierea unor parteneriate 

cu furnizori de mijloace 

didactice moderne pentru 

organizarea unor cursuri de 

formare 

 

-formarea profesorilor în 

domeniul IT şi instruirea 

acestora   pentru utilizarea 

softurilor educaţionale în 

procesul didactic  

 

Semestrial 

 

 

 

 

 

Conform 

calendarului 

CCD 

Director 

 

 

 

 

 

Responsabil 

formarea 

continuă 

Analist 

programator 

Prof.informa 

tică 

C.C.D. 

Firme de 

distribuţie 

a mijloace 

lor 

didactice 

C.C.D. 

Centre de 

formare 

 

Specialişti 

Formatori 

CCD 

Resurse 

informationa 

le  

Venituri 

proprii 

300€ 

50% profesori formaţi în utilizarea 

mijloacelor didactice moderne 

 

20% profesori formaţi în domeniul IT 

 

Cel puţin 2 Stagii de pregǎtire cu 

cadrele didactice din şcoalǎ pentru 

utilizarea T.I.C. şi platforme 

educaţionale pe parcursul anului  

 

Minim 2-3 ore pe lună se vor 

desfǎşura utilizând mijloace didactice 

moderne de învǎţare 

 

6.Formarea unei 

atitudini deschise în 

relaţiile profesor-elev 

pentru crearea unui 

climat favorabil 

obţinerii performanţei 

 

 

 

 

- proiectarea şi desfǎşurarea 

lecţiilor prin respectarea 

principiilor didactice 

-folosirea metodelor activ- 

participative în lecţie 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Director 

Dir.adj 

 

I.S.J, 

C.C.D 

 

Venituri 

extrabugetare 

 

 

Creşterea cu 50% a calitǎţii instructiv-

educative oferite de şcoalǎ  

80% din  cadrele didactice vor promo-

va în lecţii învǎţarea centratǎ pe elev 
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- crearea unui program de 

pregǎtire special pentru elevii 

cu performanţe deosebite 

Anual Comisia 

pentru 

evaluare şi 

examinare 

Director 

I.S.J. 

Agenţi 

economici 

Comitet 

de pǎrinţi 

500€ 

Venituri 

extrabugetare 

 

Creşterea cu 3 % a  numǎrului de elevi 

cuprinşi în clasele de excelenţǎ. 

Infiinţarea unui centru de pregǎtire 

pentru elevii cu rezultate deosebite la 

disciplinele de examen 

 

-stimularea şi participarea 

elevilor la concursuri şi 

olimpiade şcolare prin 

organizarea unor cercuri pe 

discipline de învǎţǎmant,şi 

ore de pregătire suplimentară 

Permanent Comisia 

pentru 

evaluare şi 

examinare 

Director 

Consiliul 

de 

administra

ţie 

Consiliul 

pentru 

curriculum 

Agenţi 

economici 

 

100€ 

Buget local 

Venituri 

extrabugetare 

Creşterea cu 10% a numǎrului de 

premianţi la concursurile şcolare 

Acordarea de premii în bani sau tabere 

gratuite  pentru 10 elevi cu rezultate 

deosebite la sfârşitul  anului  

 

Domeniul resurselor 

materiale 

7.Dotarea şcolii cu 

mijloace didactice 

moderne (video 

proiector smart, soft 

educaţional etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

- consultarea cadrelor 

didactice cu privire la nevoile 

de dotare cu mijloace 

didactice moderne(întocmirea 

notelor de fundamentare pe 

arii curriculare) 

-lansarea procedurilor de 

achiziţii publice a mijloa-

celor didactice selectate 

stabilirea celui mai bun raport 

între calitate şi preţ 

-achiziţionarea şi montarea 

mijloacelor didactice 

 

   

mai-iunie 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

iunie 

 2017 

 

Responsabil 

achiziţii 

publice 

Contabil şef 

 

 

 

 

 

 

Responsabil 

achiziţii 

publice 

Contabil şef 

 

Primarie  

Firme de 

specialita 

te 

 

 

 

 

 

 

Primarie  

Firme de 

specialita 

te 

 

Buget Local 

Venituri 

extrabugetare 

 

 

 

 

2000€ 

Investitie 

Primărie 

 

Achizitionarea a: 

-Un videoproiector  smart  

- Soft-uri educaţionale 

-4 laptopuri pentru sălile de clasa. 

-4videoproiectoare 

-1 imprimanta laser 

 

Domeniul relaţiilor 

comunitare 

8. Colaborarea şcolii 

cu diverşi parteneri 

-încheierea de contracte de 

sponsorizare cu firme de 

furnizare de materiale 

didactice 

 

Dec. 2016 

 

 

 

Director 

Director adj. 

 

 

Firme de 

specialita 

te 

Venituri 

extrabugetare 

 

 

2 contracte de sponsorizare anual 
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locali, judeţeni, 

naţionali în vederea  

asigurării resurselor 

necesare formarii 

cadrelor didactice şi 

creşterea gradului de 

implicare a acestora 

în procesul de 

instruire 

- atragerea unor donaţii şi 

sponsorizări în vederea 

achiziţionǎrii de calculatoare 

,softuri,videoproiectoare 

 

Permanent 

 

Februarie 

2017 

 

 

Resonsabil 

achiziţii 

publice  

Adminstrator 

financiar 

Asociaţia 

părinţilor 

Agenţi 

economici 

Venituri 

extrabugetare 

1400€ 

-contracte donaţii  

 

 

 

 

- încheierea de parteneriate cu 

furnizori de formare (CCD, 

CJRAE etc 

 

Anual 

 

Director  

 

C.C.D. 

C.J.A.P. 

 

Venituri 

proprii 

 

un parteneriat anual încheiat cu 

furnizori de formare 
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Ţinta 2- Reducerea ratei abandonului  şcolar sub 1% 

Obiective:O1, O2, O3,  

Argument: Creşterea ratei de abandon şcolar reprezintǎ una din cele mai stringente probleme cu care se confruntǎ fiecare şcoalǎ. În condiţiile accentuǎrii 

acestui fenomen este necesarǎ elaborarea unei strategii de acţiune şi a unor acţiuni specifice pentru prevenirea abandonului şcolar. 

Opţiune strategicǎ Acţiuni concrete de realizare  Termen de 

finalizare 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse Rezultate aşteptate 

(indicatori de performanţǎ) 

Domeniu 

curricular 

1.Implementarea 

unor programe de 

remediere a 

dificultăţilor la 

învăţătură  

- elaborarea unui program de 

consiliere şi de sprijinire a elevilor 

cu probleme la învǎţǎturǎ şi cu 

tendinţe de abandon şcolar 

-Consilierea elevilor în scopul 

conştientizării valorii personale şi 

dezvoltarea capacităţii de integra-

re activă în grupuri sociale diferite 

(familie, prieteni) 

permanet Consilir.  

Şcolar 

Profesori de 

sprijin 

Mediator 

şcolar 

Cabinet 

interşcolar de 

asistenţă 

psihopedagogică 

diriginţi, 

învǎţǎtori 

200€ 

Buget local 

Venituri 

proprii 

Şedinţe de consiliere 

individualǎ-minim 4/zi 

 

-urmǎrirea sǎptǎmânalǎ a 

rezultatelor la învǎţǎturǎ şi a 

frecvenţei la cursuri, identificarea 

elevilor cu probleme de adaptare, 

cunoaşterea mediului familial, 

implicarea familiei şi eventual a 

Poliţiei de proximitate sau a altor 

organisme specializate în 

depistarea cauzelor tendinţelor 

negative 

saptămânal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier 

şcolar 

Responsabil 

comisia de 

şcolarizare şi 

frecvenţă 

Mediator 

şcolar 

diriginţi, 

învǎţǎtori  

Asociaţia 

părinţilor 

Poliţia de 

proximitate 

150€/an 

Buget local 

Venituri 

proprii 

Realizarea unor fişe de 

observaţie pentru elevii cu 

probleme şi urmǎrirea 

evoluţiei acestora. 

Realizarea unei baze de date 

cu rata absenteismului. 

Scăderea sub 1% a ratei de 

abandon 

 

- constituirea unui grup de 

profesori şi de elevi în vederea 

preluǎrii, analizei şi soluţionǎrii 

unor probleme, propuneri sau 

sugestii ale elevilor 

Lunar Coordonator 

Proiecte  

Consilier sc. 

Responsabil 

CEAC 

Consiliul 

elevilor, 

Consilier rromi 

Asociaţia 

părinţilor 

Venituri 

proprii 

Forum de discuţii pe site-ul 

şcolii, întâlniri lunare cu 

consilierul şcolar şi 

profesorul de sprijin. 
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Opţiunea 

investiţiei în 

resursa umană: 

 

2. Implicarea şcolii 

în proiecte care au 

ca scop prevenirea 

discriminării, 

promovarea 

drepturilor 

copilului, facilitarea 

accesului la 

educaţie pentru 

copiii proveniţi din 

medii cu 

oportunităţi reduse 

 

- colaborare cu Asociaţia ARES- 

EL în cadrul Proiectului 

„Educaţia incluzivă în şcolile 

prahovene”-proiect Erasmus  plus 

început în 2015 

-Participarea unui numar de 25 

elevi la activităţile proiectului : 

caravana, seminarul şi laboratorul 

EDIS, elaborarea unei strategii  

Iunie 2017 

 

 

 

 

 

Consilier 

şcolar Director 

Coordonator 

programe şi 

proiecte 

Mediator 

şcolar 

Asociaţia 

ARES- EL 

Consiliul local  

Cabinetul şcolar 

de Asistenţă 

psihopedagogică 

 

 

 

 

Fonduri  

Proiect 

1500€ 

 

Venituri 

proprii 

 

-Dezvoltarea oportunităţilor 

de includere  pentru un 

număr de 25 de elevi cu 

oportunităţi reduse din şcoala 

prin participarea la 

activităţile proiectului 

Derularea programului „Scoală 

după şcoală” pentru ciclul primar 

şi gimnazial- perioada oct. 2016-

iunie 2017 

în cadrul Proiectului „Stop 

abandonului şcolar, promovează 

educaţia”finanţat de OMV Petrom  

 

1 oct.2016- 

24 iunie 

2017 

Director 

Consilier 

şcolar 

Mediator 

şcolar 

 

 

CERC Boldesti- 

Scaeni 

OMV Petrom 

Cabinetul şcolar 

de Asistenţă 

psihopedagogică 

Finanţare 

Petrom 

67827€ 

 

 

-participarea unui număr de 

30 de elevi din ciclul primar 

şi 30 elevi din ciclul  

gimnazial la activităţi de 

remediere şi efectuarea 

temelor(2 ore/zi) 

la disciplinele matematică şi 

limba română 

Derularea programului „Grădiniţa 

estivală” pentru40 preşcolari în 

cadrul Proiectului „Iniţiativă 

social-culturală pentru Boldeşti- 

Scăeni” 

finanţat de OMV Petrom  

Program de educaţie preşcolară 

incluzivă și interculturală-”9 pași 

spre copilul tău” în cadrul 

Proiectului 

„Stop abandonului şcolar, 

promovează educaţia”finanţat de 

OMV Petrom 

August 

2017 

 

 

 

Oct. 2016-

iunie 2017 

Educatoare 

Asistent 

educaţional 

Director  

Mediator 

şcolar 

Educatoare 

Asistent 

educaţional 

Director  

Mediator 

şcolar 

 

CERC Boldesti- 

Scaeni 

OMV Petrom 

 

 

CERC Boldesti- 

Scaeni 

OMV Petrom 

 

Fonduri 

Petrom 

500€ 

Fonduri  

Buget local 

Venituri 

proprii 

Sponsorizări 

Fonduri 

Petrom 

7000€ 

 

-40 de preşcolari beneficiari 

ai programului 

-frecvenţa şi rezultatele la 

învăţătură a elevilor rromi se 

va îmbunătăţi cu 20% 

- mai mare receptivitate şi 

apropiere din partea 

părinţilor acestor copii către 

grădiniţă 

-40 de preșcolari, rromi și 

nerromi, beneficiari ai 

educației preșcolare 

incluzive și interculturale; 

40 de preşcolari vor realiza 

progres în ceea ce priveşte 

respectarea unor reguli de 

igienǎ personală, de 
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comportament, socializare 

sau comunicare şi vor fi 

pregătiţi pentru clasa I 

 

Derularea în luna august a 

Clubului de vacanţa-program de 

dezvoltare personală ”la care 

participă 50 elevi – 5 grupe – (3 

grupa ciclul primar, 2 grupe ciclul 

gimnazial)–elevi  din programul 

”Şcoală după scoală” (2015-2018) 

În cadrul Proiectului „Iniţiativă 

social-culturală pentru Boldeşti- 

Scăeni” 

August  

2017 

 

 

Director 

Mediator 

şcolar 

Consilier 

şcolar 

educatoare 

 

CERC Boldesti- 

Scaeni 

 

OMV Petrom 

Cabinetul şcolar 

de Asistenţă 

psihopedagogică 

 

 

Fonduri 

Petrom 

1000€ 

 

 

-un progres calitativ şi 

cantitativ corespunzător 

fiecărui nivel de studiu. 

- 80% dintre elevi  

înregistrează progrese la 

disciplinele la care aveau 

dificultǎţi-limba română, 

matematică, ( promovează 

examenele de corigenţǎ 

- 50 de copii români şi romi 

vor învăţa dreptul la egalitate 

şi nondiscriminare prin 

formarea unei atitudini de 

toleranţă şi valorizare 

pozitivă a diferentelor 

- excursie pentru elevii cu rezultate 

deosebite în programele derulate 

August  

2017 

 

 

Mediator 

şcolar 

Consilier 

şcolar 

Profesori lb. 

romana, 

matematica 

OMV Petrom 

Cabinetul şcolar 

de Asistenţă 

psihopedagogică 

CERC Boldesti- 

Scaeni 

 

Fonduri 

Petrom 

 

12000€ 

 

-Participarea a 50 de elevi cu 

oportunităţi reduse, dar cu 

rezultate şcolare bune în 

excursie 

 

Domeniul resur-

selor materiale 

3. Organizarea unor 

acţiuni care să 

sprijine material şi 

financiar copiii din 

familii cu 

- organizarea unei campanii „Toţi 

diferiţi toţi egali” care are ca 

obiectiv toleranţa faţǎ de copii, 

comportamentul nediscriminator 

-Club de dezbateri pe tema 

diversităţii, prevenirii discriminării 

şi a promovării toleranţei 

Anual( în 

luna de-

cembrie) 

Diriginţi, 

consilier 

şcolar, director 

adj. 

Coordonator 

programe şi 

proiecte 

Cons. reprez. al 

pǎrinţilor, Cons. 

Local 

Primarie 

 

1000€ 

Venituri  

extrabugatare 

Sponsorizări 

-Expoziţie de desene pe tema 

„Drepturile copilului”. 

-Un numǎr din revista şcolii 

„Lumea Ta” va fi dedicat 

toleranţei şi va cuprinde 

articole scrise de elevii rromi 

-20%din elevii rromi sunt 
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oportunităţi reduse 

 

interculturale Comisia pri-

vind drepturile 

copilului 

implicaţi în aceste acţiuni 

- cooperarea permanentǎ între 

consilierul şcolar, profesor de 

sprijin, mediatorul şcolar şi 

diriginţi/învǎţǎtori pentru 

integrarea în colectiv a elevilor cu 

nevoi speciale 

Permanent Responsabil 

comisie 

diriginţi 

Mediator 

scolar 

C.J.A.P. 

CSAP   Boldeşti 

Consilier pe 

proble-me romi 

Resurse 

umane 

Venituri 

proprii 

Fişe de observaţie pentru 

fiecare elev. 

Şedinţe individuale şi de 

grup. 

 - organizarea unei campanii cu 

scop umanitar: „Dǎruind vei 

dobândi…”, pentru ajutorarea 

copiilor sǎraci, la care sǎ participe 

toţi elevii şcolii 

 

Semestrial 

Decembrie  

si aprilie  

Consilier 

şcolar, 

Director adj. 

Coordonator 

programe şi 

proiecte 

Responsabil  

Consilier rromi, 

Agenţi 

economici 

Asociaţia 

părinţilor 

Resurse 

umane 

Venituri 

extrabugetare 

200€ 

 

Bunurile donate vor fi oferite 

elevilor rromi din şcoalǎ. 

- 40 copii vor primi cadouri 

-Recompensarea elevilor rromi cu 

rezultate deosebite la învǎţǎturǎ şi 

acordarea de ajutoare materiale 

elevilor cu situaţie materiala 

precară 

 

 

semestrial 

 

 

 

Director,Dir. 

adj  

diriginţi, 

Consilier. 

şcolar 

Consiliul reprez. 

al pǎrinţilor, 

Consiliul local  

Agenţi 

economici 

medicul de 

familie 

500€ 

Buget local 

Venituri 

extrabugetare

donaţii, 

sponsorizǎri 

Petrom 

 5  premii anuale pentru 

elevii rromi cu rezultate 

deosebite 

Participarea a 10 copii cu 

oportunitati reduse, dar cu 

rezultate şcolare de exceptie 

în tabere gratuite 

Acordarea  de ajutoare 

pentru elevii cu situaţie 

materialǎ precarǎ 

(aprox.20elevi) şi rechizite 

tuturor elevilor de etnie 

rromǎ 

Domeniul relaţiilor 

comunitare 

 

4. Implementarea 

unor Programe 

-acordarea unui sprijin constant din 

partea cadrelor didactice elevilor cu 
probleme deosebite pentru integrarea 

în colectiv 

-club de dezbateri cu părinţii pe 

Permanent 

 
 

 

 

Director 

Cons. Şcolar 
Coordonator 

programe şi 

Proiecte 

Consiliul reprez. 

al pǎrinţilor, 
 C.J.A.P. 

Mediator şcolar 

Consilier rromi 

200€ 

Venituri 
extrabugetare 

 

 

Organizarea a două activităţi 

lunar de formare a 
pǎrinţilor(minim 10% din 

pǎrinţi consiliaţi) 

-o mai mare implicare a 



11 

 

destinate familiilor 

defavorizate, cu copii 

în risc de abandon 
şcolar 

probleme de viaţă, probleme legate de 

comportamentul copiilor şi propuneri 

pentru îmbunătăţirea colaborarii dintre 
comunitatea rromă şi şcoală 

semestrial Consilier şcolar Diriginţi. 

CSAP   Boldeşti 

Venituri 

proprii 

părinţilor în  problemele şcolii, 

participarea acestora la 

activităţile extraşcolare, -
implicarea directă în 

organizarea unor activităţi la 

nivelul şcolii 
 -10%părinti rromi implicaţi în 

problemele şcolii; 

-părinţii cunosc mai bine 

problemele copiilor lor; 
-copiii frecventează mai des 

şcoala, sunt mai receptivi , unii 

dintre ei şi-au înbunătăţit 
situaţia şcolară 

- reducerea cu 20% a numărului 

de absenţe nemotivate 
- scăderea abandonului sub 

1%); 

- o mai bună comunicare între 

părinţii români şi rromi şi copiii 
români şi rromi; 

- organizarea unei campanii de 

educaţie sanitară ex. „Pǎrinţi 

sǎnǎtoşi copii sǎnǎtoşi” care va 

consta în organizarea de întâlniri cu 

medicul şcolar, asistentul medical  şi 

asistenta socialǎ cât şi în prezentarea 
de produse de igienǎ personalǎ şi a 

modului de folosire a acestora 

Decembrie 

2016 

Director 

Director adj. 
Diriginti  

Consilier şcolar 

Consiliul reprez. 

al pǎrinţilor, 
agenţi economici 

locali, medicul 

şcolar 

500€ 

Venituri 

extrabugetare 

Bugetul local 

35% din elevii şi pǎrinţii rromi 

vor participa la aceastǎ acţiune 
Crearea unor structuri formale 

şi informale de comunicare 

eficientă cu părinţii( consilieri 

săptămânale, şedinte lunare, 
lectorate, comunicare pe site-ul 

şcolii)  

Organizarea unor programe de 

educaţie civică pentru pǎrinţi 

- lectorate: dreptul de a 

participa,calitatea de pă-

rinte,avantajul frecventării 

şcolii,comunicare,implicare în 

comunitatea locală 

Semestrial Consilir şcolar  

Consilier pe 

proiecte şi 

programe 

 Director adj. 

Cons. reprez. al 

pǎrinţilor, firma 

Colgate, agenţi 

economici 

locali, 

300€ 

Fonduri 

Petrom 

Fonduri 

Asociaţia 

parniţilor 

-şedinţe de consiliere 

săptămânale 

-35% din părinţi vor 

participa la aceste acţiuni 

acestia schimbându-şi 

percepţia faţă de valorile 

promovate de şcoală 
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Ţinta 3 Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul promovǎrii imaginii şcolii  

Obiective: O5, O6, O7 

 Argument: Constituitǎ ca un sistem deschis, şcoala trebuie sǎ rǎspundǎ necesitǎţilor sociale, exigenţelor comunitǎţii din care face parte, sǎ dezvolte şi sǎ 

menţinǎ legǎturile cu parteneri sociali şi autoritǎţile. Managementul relaţional considerǎ partenerii educaţionali drept o soluţie optimǎ pentru problemele cu 

care se confruntǎ învǎţǎmântul. 

Opţiune strategicǎ Acţiuni concrete de realizare  Termen 

de 

finalizare 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Costuri Rezultate aşteptate (indicatori de 

performanţǎ) 

1Opţiune 

curricularǎ: 

1.Abilitarea cadrelor 

didactice pentru o 

comunicare eficientă 

cu părinţii 

 

 

 

Domeniul resursei 

umane 

2 Promovarea unor 

strategii de 

diseminare a 

rezultatelor şcolii şi 

de reprezentare a 

şcolii în comunitate 

 

- 1nformarea şi motivarea 

personalului pentru promovarea 

unei atitudini deschise faţǎ de 

comunitate 

 

permanent 

 

Director 

Consilier 

şcolar 

 

 

Asociaţia 

pǎrinţilor 

Comisia de 

asistenţă 

socială 

500€ 

Venituri 

extrabuget

. 

 

Program de consultaţii cu pǎrinţii 

acordat de învǎţǎtori şi diriginte, cel 

puţin o orǎ/ săptămână. 

 

 

-elaborarea de programe de 

asistenţă pentru crearea în 

familie a unui mediu favorabil 

învăţării 

Sep.2016 

 

Director 

Consilier 

scolar 

 

Consiliul 

reprezentativ 

al părinţilor 

Buget 

local 

 

Sedinţe de consiliere pentru elevi şi 

părinţi, una pe săptămână 

 

 

Proiectarea unor forme de 

comunicare cu părinţii privind 

programa şcolară ,progresul 

elevilor. 

Organizarea de seminarii 

metodice cu participarea 

cadrelor didactice ,părinţilor şi a 

liderilor de opinie din 

comunitate 

Publicarea unor articole în presa 

locala şi site-ul şcolii 

Realizarea unor materiale 

promoţionale despre şcoală 

pliante, prezentări PPT) 

semestrial 

 

 

 

 

 

 

semestrial 

 

 

Director 

Consilier 

scolar 

 

 

 

 

Consilier 

scolar 

Responsabil 

p[roiecte si 

programe 

educative 

 

Asociaţia 

pǎrinţilor 

CSAP 

Boldeşti 

 

 

 

Asociaţia 

pǎrinţilor 

CSAP 

Boldeşti 

 

Venituri 

proprii 

 

 

 

 

 

Venituri 

proprii 

200€ 

Crearea unor structuri formale şi 

nonformale de comunicare eficienta cu 

părinţii 

 

 

 

 

-prezentari PPT 

- 1 articol în presa locala şi site-ul 

şcolii semestrial 
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2Opţiunea relaţiilor 

comunitare: 

3  Atragerea 

pǎrinţilor şi a 

comunitǎtii locale,  

în participarea şi 

susţinerea vieţii 

şcolare ca parteneri 

educaţionali 

 

- redimensionarea parte-

neriatului şcoalǎ-pǎrinte-elev, 

bazat pe spiritul cooperant, 

pragmatic, deschis spre ceea ce 

înseamnǎ valoare 

Sept-

Nov.2016 

 

 

Director 

Director adj. 

Coordonator 

proiecte şi 

programe 

Asociaţia 

părinţilor 

 

 

Resurse 

umane 

Implicarea a cel puţin 40% din pǎrinţi 

în activitǎţile extracurriculare şi în 

rezolvarea problemelor administrative 

la nivelul şcolii. 

-identificarea nevoilor de 

educaţie ale comunităţii 

-elaborarea ofertei şcolare în 

acord cu nevoile de educaţie şi 

consultarea părinţilor în alegerea 

opţionalelor 

Dec.2016-

Feb.2017 

 

 

Consiliul 

pentru 

curriuculum 

Consiliul 

reprezentativ 

al părinţilor 

 Participarea la alcǎtuirea ofertei 

educationale 

Implicarea a cel puţin2/3 din părinţi în 

adoptarea CDS, la fiecare clasă. 

4Creşterea gradului 

de implicare a 

partenerilor în 

procesul de instruire 

 

- atragerea unor donaţii şi 

sponsorizǎri 

iunie.2017 Director 

Director adj. 

Consiliul 

local 

Comitet de 

pǎrinţi 

Agenţi 

economici 

300€ 

Venituri 

extrabuget 

Buget 

local 

15 burse de merit si de performanţă 

acordate de Primărie şi cel puţin 3 

burse acordate de agenţii economici 

din zonǎ elevilor cu rezultate deosebite 

-Realizarea unor programe 

comune de formare a cadrelor 

didactice, părinţilor şi alţi 

reprezentanţi ai comunitătii 

pentru comunicare,negociere şi 

participare 

 

Semestrial 

 

Director 

Coordonator 

de proiecte şi 

programe 

CSAP- 

Boldesti 

 

Consiliul 

local 

Agenţi 

economici 

Consiliul 

reprezentativ 

al pă-rinţilor 

150€ 

Buget 

local 

Venituri 

extrabuget 

 

Se va realiza cel puţin o acţiune pe 

semestru 

Îmbunătăţirea comunicării, a încrederii 

şi a înţelegerii, a solidarităţii şi a 

toleranţei reciproce interetnice  

-implicarea a cel puţin 10 părinţi rromi 

în organizarea activităţilor 

5Constituirea de 

parteneriate formale 

şi informale în 

vederea rezolvării 

unor probleme 

comunitare şi pentru  

oferirea de servicii 

comunitare 

 

Elaborarea şi derularea unor 

proiecte în parteneriat(cel puţin 

unul pe an): 

-Partenereiat cu Teatrul Toma 

Caragiu Ploieşti 

Oct.2016 

 

Director 

Coordonator 

de proiecte şi 

programe 

Consiliul 

Local 

Primărie 

 

Venituri 

proprii 

- facilitatea accesului liber la educaţie 

şi la exprimare a copiilor şi tinerilor 

prin intermediul activităţilor multi-

culturale şi educative în spiritul 

respectului faţă de valorile culturale 

- Derularea Proiectului „Stop 

abandonului şcolar- 

Promovează educaţia”  perioada 

2016-2017 în parteneriat cu 

Septembri

e 2016- 

iunie.2017 

 

Director 

Consilier 

şcolar 

Coordonator 

CERC 

Boldeşti- 

Scăeni 

OMV Petrom 

Sponsori 

zări 

2000€ 

 

- 60 de elevi beneficiari ai 

programului de remediere şcolară 

- frecvenţa şi rezultatele la învăţătură a 

elevilor rromi se va îmbunătăţi cu 20% 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Promovarea 

parteneriatului 

educaţional şcoală- 

familie- comunitate 

prin proiecte educa-

ţionale 

OMV Petrom şi CERC Boldeşti- 

Scăeni 

 programe şi 

proiecte 

Poliţist de  

Proximitate 

 

Consiliul 

Local 

 - Frecvenţa elevilor din ciclul primar 

se va îmbunǎtǎţii cu 30% 

- 40 de preşcolari vor realiza Progres 

în ceea ce priveşte respectarea unor 

reguli de igienǎ personală, de 

comportament, socializare sau 

comunicare 

 

-Proiecte de educaţie ecologică  

- Proiectul naţional „Tara lui 

Andrei” 

 

2016-2017 Director 

Director adj. 

Coordonator 

proiecte şi 

programe 

Firma 

VEOLIA 

SA. 

OMV Petrom 

Venituri 

proprii 

 

 

Responsabilizarea elevilor şi a 

comunităţii locale faţă de mediu, 

curăţenie 

Cel puţin 30% dintre elevi vor fi mai 

responsabili faţă de mediul 

înconjurător 

Proiectul educaţional 

”Trăieşte de nota 10!” derulat 

în partenriat cu Asociaţia 

RESPIRO 

Bucureşti(2015-2017) 

Oct.2016-

iunie 2017 

Director 

Director adj. 

Coordonator 

proiecte şi 

programe 

 

Asociaţia 

Respiro 

Sponsoriz

ări 

 

Responsabilizarea elevilor şi a 

comunităţii locale privind grija pentru 

sănătate(200 elevi participanţi) 

Promovarea şi formarea unui stil de 

viaţă sănătos în rândul copiilor şi 

tinerilor 

-Realizarea în parteneriat cu 

Poliţia oraşului  a unor programe 

de prevenire a deligvenţei 

juvenile,” Copilul şi legea” 

,planuri de acţiune în vederea 

asigurării securitătii elevilor şi 

personalului şcolii,a educaţiei 

rutiere, civice,întărirea stării de 

disciplină şi de reducere a 

abandonului şcolar 

Sep.2016-

aug.2017 

 

Director 

Director adj. 

Coordonator 

proiecte şi 

programe 

 

 

Consiliul 

local  

 

Poliţie localǎ 

Poliţia de 

proximita 

te 

 

200€ 

 

-Diminuarea cu50% a numărului de 

comportamente violente sau a 

gravităţii acestora 

- Incheierea unui parteneriat cu Poliţia 

 

-Colaborarea cu Casa de cultură 

Boldeşti-Scăeni, Palatul copiilor 

Anual Director 

Director adj. 

 Casa de 

cultură Mihai 

100€ 

Venituri 

Pregătirea formaţiilor artistice: echipa 

de dansuri populare şi trupa de dans 
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Ploieşti în vederea revigorării 

formaţiilor artistice: dansuri 

populare,grup folcloric, trupa de 

dans modern, dans sportiv 

Coordonator 

proiecte şi 

programe 

 

Eminescu 

Boldeşti- 

Scăeni 

Palatul 

Copiilor 

Ploieşti 

extrabuget 

Buget 

local 

Sponsoriz

ări 

modern pentru participarea la 

Festivaluri şi concursuri judeţen-  

Incheierea unui parteneriat  cu Casa de 

cultură 

 

 

Ţinta 4 – Modernizarea  bazei materiale a şcolii şi dotarea cu echipamente de ultimă generaţie pentru a asigura 

un învăţământ de calitate 

Obiective:O1, O2, O5 

Argument: Pentru ca şcoala sǎ fie realmente un factor de progres social, ea trebuie sǎ ţinǎ pasul cu viaţa care înseamnǎ evoluţie, schimbare şi înnoire astfel 

încât ceea ce era bun în sistemul de învǎţǎmânt acum 20 de ani nu mai putem crede cǎ va fi bun şi azi. Pentru a face învǎţǎmânt de calitate este nevoie de o 

dotare adecvatǎ. 

Opţiune 

strategicǎ 

Acţiuni concrete de realizare  Termen de 

finalizare 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse Rezultate aşteptate (indicatori de 

performanţǎ) 

Domeniul 

relaţiilor 

comunitare 

Implicarea 

comunităţii locale 

în acţiuni de 

modernizare a 

bazei materiale a 

şcolii 

 

 

Colaborarea cu autorităţile 

locale în ceea ce priveşte 

repartizarea şi utilizarea 

fondurilor pentru amenajarea 

spatiilor  şcolare , funcţionarea 

şi întreţinerea acestora 

-realizarea studiului de  

fezabilitate  în vederea 

extinderii corpului de şcoală 

din PJ cu încă 4  săli de clasă 

pentru ciclul primar 

August 

2017 

 

 

 

 

August 

2017 

 

 

Consiliul de 

administraţie 

al şcolii 

Director 

Cotabil şef 

Responsabil 

achiziţii 

publice 

Consiliul 

Local 

Primărie 

 

 

 

Firme de 

proiectare  

 

Buget local 

25000€ 

Venituri 

proprii 

 

 

Buget local 

Fonduri 

europene 

 

- înlocuirea centralei temice din 

Şcoala „Mihai Viteazul” 

-procese verbale recepţie lucrări 

igienizare, întreţinere 

 

  

-prevederi bugetare, în bugetul 

Consiliului local  pentru  efectuarea 

studiului de fezabilitate în vederea  

construcţiei  corpului  de clădire cu 4 

săli de clasa pentru ciclul primar 
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Domeniul resur-

selor materiale 

Crearea unui 

mediu educaţional 

modern prin 

utilizarea unor 

resurse materiale şi 

informaţionale de 

calitate 

- realizarea unei biblioteci 

moderne, cu spaţiu de lecturǎ 

Iunie 2017 Responsabil 

achizitii 

publice 

Administrator 

financiar 

Director 

Bibliotecar 

Consiliul 

local 

Comitet 

de pǎrinţi 

Agenţi 

economici 

500€ 

Buget local 

Venitur 

extrabugetare 

Donaţii 

Sponsorizǎri 

Îmbunǎtǎţirea fondului de carte al 

bibliotecii cu cel puţin 300 de volume. 

Dotarea sǎlii de studiu cu calculator şi 

mobilier adecvat. 

- amenajarea la standarde 

superioare a cabinetelor de 

istorie,geografie pentru a 

asigura o pregǎtire teoreticǎ şi 

practicǎ de calitate. 

Studierea a cel puţin trei oferte 

şi stabilirea celui mai bun 

raport calitate/ preţ 

 

-schimbarea uşilor din lemn cu 

tâmplărie tip PVC sala de sport 

şi corpul laboratoarelor 

 

 

 

Schimbarea mobilierului  în   

sala de consiliu 

 

 

 

Montare sisteme de aer 

condiţionat în 4săli de clasă de 

la etajul I 

 

Amenajarea curţii şcolii în 

colaborare cu copiii şi parinţii 

 

Sept.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Sep.2017 

 

 

 

 

 

Nov. 2016 

 

 

 

 

Ian. 2017 

 

 

 

martie 2017 

Cons.de 

administraţie 

Director 

Responsabil 

achizitii 

publice 

Administrator 

financiar 

 

Responsabil 

achizitii 

publice 

Administrator 

financia 

 

Responsabil 

achizitii 

publice 

 

 

Administrator 

financiar 

 

Responsabil 

achizitii 

publice 

Consiliul 

local 

Agenţi 

economici 

Asociaţia 

părinţilor 

 

 

 

Consiliul 

local 

 

 

 

 

Agenţi 

economici 

 

 

 

Asociaţia 

parinţilor 

 

 

Asociaţia 

parinţilor 

4000€ 

Buget local şi 

judeţean 

Venituri 

extrabuget. 

Venituri 

proprii 

 

 

 

3000€ 

Buget local 

 

 

 

 

1000€ 

Venituri 

proprii 

Buget local 

 

1500€ 

Venituri 

proprii 

 

Sponsorizari 

Achiziţionare mobilier adecvat 

Achiziţionarea a: 

-2 videoproiectoare 

-softuri educaţionale 

-calculatoare conectate la internet 

-materiale didactice( hărţi, planşe) 

 

 

 

- sala de sport, laboratoare cu usi lemn 

stratificat 

 

 

 

 

mobilier modern si modular în  sala de 

consiliu 

 

 

 

- 4 Sali de clasa dotate cu aer 

condiţionat 

 

 

-7Banci noi, 

- plante,picturi ale elevilor 
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 MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat  prin: 

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral şi al Consiliului 

de Administraţie; 

 activităţi de control intern; 

 corectare periodică şi actualizare. 

1. a) Monitorizarea 

Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anului şcolar 2016 – 2017  urmărindu-se 

mobilizarea eficientă a resurselor umane (profesori, elevi, părinţi) şi non-umane în vederea 

realizării indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv. 

În procesul de monitorizare se urmăreşte : 

– comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor; 

– mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor; 

– analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor. 

Ca instrumente de monitorizare se folosesc : 

– observaţiile; 

– discuţiile cu elevii; 

– asistenţa la ore; 

– sondaje scrise şi orale; 

– întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, Consiliu de administraţie, Consiliu 

profesoral  etc. 

1. b) Evaluarea 

Evaluarea  se va face atât pe parcursul anului cât şi  la finele anului şcolar  2016- 2017  când 

se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se vor face corecturile necesare pentru un plan 

de acţiune al şcolii viitor adaptat evident situaţiilor ce se impun la momentul potrivit. 

- Se vor prezenta Rapoarte privind progresele realizate semestrial 

- Rapoarte privind evaluarea de parcurs a PDI 

- Se va prezenta la sfârşitul anului şcolar , în CA , o analiză a performanţelor şcolii 

comparativ cu ţintele propuse indicând zonele cu performanţe bune şi cele cu 

performanţe sub cele planificate. 

Instrumente de evaluare 

Evaluarea acestui proiect îşi propune proceduri prin care să se poată stabili următoarele : 
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 raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate; 

 acţiuni corective în situaţii când performanţa este mai mică decât aşteptările. 

Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, folosind ca 

instrumente de evaluare următoarele: 

 autoevaluare; 

 interevaluări; 

 declaraţii de intenţii; 

 interviuri de evaluare; 

 observaţii folosind ghiduri de observaţie; 

 fişe de apreciere; 

 diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului. 

 

 

 

 

Profesor Petcu Ioana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


