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                ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „PETRU PONI” CUCUTENI 

                        Localitatea CUCUTENI, Judeţul  IAŞI 

                                Tel./fax: 0232/717074 

                        Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com 

                             Web site: www.scoalacucuteni.ro  

                                                                             
                                                                      PLANUL OPERAŢIONAL ANUAL DE ACTIVITATE 

pentru anul şcolar 2014 - 2015 

 

Nr. 

crt. 

ŢINTE 

STRATEGICE 
OBIECTIVE RESURSE TERMENE 

RESPONSAB

ILI 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1. 

 

 

Asigurarea 

creşterii calităţii 

în educaţie pen-

tru toate dome-

niile şi toţi indica-

torii din standar-

dele de acreditare 

şi evaluare 

periodică a unit. 

de învăţământ 

 

 

 

 

- elevii şi părinţii să cunoască 

noua legislaţie şcolară, 

programele reformei; 

- auxiliare, programe 

curriculare 
 

- învăţători  

- diriginţi 

- „rezonanţa" 

părinţilor cu 

problematica şcolii 

- elevii să participe real şi activ 

în funcţie de vocaţie, la 

alcătuirea programului de 

activităţi extracurriculare; 

- programul de activităţi 

al Consiliului elevilor 

15 sept. - 

oct. 2014 

- consilier 

educ. 

- învăţători  

- diriginţi  

- CA 

- CP 

- alcătuirea 

documentaţiei pentru 

avizarea programului 

de activităţi 

- echipa de întocmire a orarului 

şcolii va alterna disciplinele (pe 

cat este posibil) în funcţie de 

cerinţele şi principiile pedagogiei 

moderne; 

- materiale 

administrative; 

- tehnică (calculator, 

imprimantă) 

02 sept -15 

sept. 2014 

- director  

- comisia de 

alcătuire a 

orarului 

- conturarea 

individualităţii şcolii 

- profesorii să îmbine evaluarea 

performanţelor individuale cu 

evaluarea performanţelor de 

grup; 

- programe şcolare 
An şcolar 

2014-2015 

- învăţători  

- profesori 

- creşterea capacităţii 

de autoevaluare  a 

elevilor  

- calitatea testelor  

- rezultate teste 
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- elevii şi părinţii să cunoască 

potenţialul uman (echipa de cadre 

didactice) şi material (dotare, 

laboratoare, tehnică); 

- materiale de analiză a 

activităţii Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor 

An şcolar 

2014-2015 

- director 

- Consiliul de 

Administraţie 

- creşterea numărului 

elevilor înscrişi în 

anul şcolar următor 

- profesorii să ofere la început de 

semestru o planificare a orelor de 

consultaţii cu părinţii conform 

normelor elaborate de MEN; 

- săli de clasă  
02 - 16 sept. 

2014 

- profesori 

- diriginţi 

- învăţători 

- colaborarea între 

şcoală şi familie 

- profesorii să realizeze planificări 

calendaristice în concordanţă cu 

cerinţele programelor şcolare şi 

cu specificul fiecărei clase în 

parte; 

- carte şcolară (manuale 

alternative, programe) 

02 - 27 sept. 

2014 

- şefii de 

comisii 

- directorul 

- evaluarea în grupa 

planificărilor (analiza  

ritmică) 

- asistenţe, 

interasistenţe 

2. Prevenirea 

eşecului şcolar şi 

creşterea 

performanţei 

elevilor prin 

reforma şi 

personalizarea 

procesului 

instructuv-

educativ 

- scăderea nr. de elevi care sunt 

predispuși eşecului şcolar şi a 

numărului de elevi repetenți spre 

zero  

- stilurile de învățare 
An şcolar 

2014-2015 

- învăţători şi 

profesori  

-membri 

CEAC 

- rezultatele școlare 

  - elevii să participe la toate 

acţiunile şcolii, având 

posibilitatea de afirmare, de a 

menţine legături spirituale, de 

exprimare a dorinţelor 

inovatoare; 

- articole la gazeta de 

perete / afişier 

An şcolar 

2014-2015 

- diriginţi  

- bibliotecară  

- Consiliul 

Elevilor 

- menţinerea legăturii 

între elevi şi CA. 
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- profesorii să asigure dezvoltarea 

iniţiativei, a responsabilităţii, a 

gândirii libere; 

- materiale şi tehnici din 

dotarea şcolii 

An şcolar 

2014-2015 

- tot personalul 

din şcoală 

- formarea şi 

dezvoltarea 

personalităţii 

elevilor 

- elevii să obţină rezultate bune la 

teze şi la Evaluarea Naţională; 

- teste pentru simulare 

- programe pentru teze 

An şcolar 

2014-2015 

- director 

-CA.  

- resp comisii 

- depăşirea mediei de 

anul trecut pe şcoală 

3. Asigurarea 

finalitaţilor 

educaţionale  

 

 

 

Formarea  elevilor în spiritul 

cunoaşterii şi respectării 

drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, al 

comunităţii locale 

- articole la gazeta de  

perete / afişier 

- Site-uri Internet 

An şcolar 

(program pe 

etape) 

- director 

- consilier 

educativ 

- învăţători 

- diriginţi 

- creşterea 

populaţiei 

şcolare 

- elevii să participe la diferite 

proiecte educaţionale şi de 

parteneriat şcolar; 

 

- informaţii I.S.J.  

-- Internet 

 

An şcolar 

2014-2015 

- director  

- prof. lb. 

străine – 

învăţători 

- profesori 

- încheierea de 

parteneriate şcolare 

  
- elevii să cunoască noţiuni de 

drepturi ale copilului; 
- studii de cultură civică Semestrial 

- profesor de 

istorie şi cult. 

civică 

- încrederea în 

protecţia oferită de 

şcoală 

4. Formare resurselor 

umane 
- promovarea ofertelor de 

formare continuă ale CCD şi ale 

altor instituţii abilitate 

- Internet, adrese oficiale 
An şcolar 

2014-2015 

- director 

- resp Comisii 

metodice 

- responsabil 

cu formarea 

cont. 

- folosirea 

informaţiilor la 

clasă 
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- monitorizarea formării continue 

a cadrelor didactice 

- certificate, atestate, 

adeverinţe 

An şcolar 

2014-2015 

- director 

- resp Comisii  

metodice 

- analiză în CA 

- identificarea de parteneri pentru 

proiecte de colaborare internă şi 

judeţeană 

- Internet, Site-uri 

oficiale, adrese ISJ 

Iaşi 

An şcolar 

2014-2015 

- director  

- consilier 

educativ 

- analiză în CA 

5. Păstrarea şi 

modernizarea 

bazei tehnico-

materiale şi 

generalizarea 

accesului la 

informaţia 

electronică  
 

- elevii să beneficieze de cele mai 

bune condiţii tehnice pentru 

desfăşurarea activităţilor 

- materialele din dotarea 

laboratoarelor 

- materiale obţinute prin 

resurse proprii 

An şcolar 

2014-2015 

- director  

- comitetul de 

părinţi  

- comunitatea 

locală 

- îmbunătăţirea 

bazei materiale 

- dotarea sălii de clasă pentru 

grupa pregătitoare cu mobilier 

şi mijloacele de învăţământ 

pentru buna desfăşurare a 

activităţilor didactice 

- din fonduri de la 

bugetul MEN, local şi 

din fonduri extrabugetare 

An 

financiar 
- director 

- folosirea la 

standardele cerute a 

sălii de clasă 

-conectarea la internet a 

tuturor calculatoarelor din 

clase 

-din finanțarea de bază 
An şcolar 

2014-2015 
-director 

-numărul de săli de 

clasă cu acces la 

internet 

 

Director, 

Prof. Raluca Mariana CIUDIN 

 

 


