LICE o ^TEORIî TIC ’ ION GH. ROŞCA” OSICA I>E SUS
Str Vlatiu Nxa. Nr 2. Oştea do Sus. Judeţul Olt
Tel /Fax 0249/418 240.
E-m aii bceul_osica_do_susţţiyahoo corn
web: www.liceulosica.ro

'W
§p

MINISTERUL
EDUCAŢIEI
MAŢION*' c

PLAN OPERAŢIONAL
AN ŞC O LA R 2017-2018
OBIECTIVE
SPECIFICE

ACTIVITĂŢI

RESURSE
UMANE

FINANCIARE

DE TIMP

TERMENE

RESPONSA
BILI

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ

MONITORIZARE
SI EVALUARE

1 oct.

Director,
profesori.

Grafic.

Caiete de
prezenta

INFORM A
ŢIONALE

Ţinta 1. "împreună pentru o scoală de calitate" - creşterea calităţii activităţilor desfăşurate în şcoală;
Ol.Sa se
incurajeze
performanta la
elevi si cadre
didactice

02. Sa se
incurajeze
participarea
personalului
didactic, didactic
auxiliar la
cursuri de

1 Ore de pregătire
suplimentara.

Cadre
didactice
Elevi

2.Popularizarea
rezultatelor
obţinute de cadrele
didactice cu elevii.

Cadre
didactice

1.Diagnosticarea si
identificarea
nevoilor de
formare
profesionala a
personalului

Cadre
didactice

Calculator
Imprimanta
Hârtie

Calculator
Imprimanta
Hârtie
auxiliare
Videoproiect
o r , site liceu
-

An şcolar

Grafic de
pregătire,
auxiliare.

Fise

2 şedinţe
ale
Consiliului
profesoral

Postări pc site-ul
liceului

2 săpt.

Dosarele
personale
cadrelor
didactice

Sf.sem.l si
II

Director

Creşterea
performantei
şcolare cu 30%

Testare finala
Nr postări pe
site

scăderea cu 50%
a numărului de
corigenţi

Fisele
formare

2 sapt.
ale

Directori
Responsab
il cu
perfectio

de
________________

Adeverinţe,
diplome
participarea
cadrelor
didactice in
proporţie de 40%
la cursurile de

Nr. de
participări

/

perfecţionare

didactic din şcoală
şi a activităţilor de
perfecţionare
desfăşurate în
ultimii ani;
2.Stimularea
participării cadrelor
didactice la
perfecţionări prin
grade didactice, la
cursurile de
formare continua,
cursuri
postuniversitare în
vederea extinderii
de specialitate.
3.Valorizarea
informaţiilor
conţinute în
rapoartele
responsabililor de
comisii, asistenţe,
inspecţii pentru
creşterea calităţii
procesului de
învăţământ pe baza
conlucrării cu
principalii factori
implicaţi

formare

continua

Cadre
didactice

Cadre
didactice

Decontarea
transportului
si a cursurilor

Birotica

Sem.l si
sem.ll

Oferta CCD si
posta electronica
a liceului

La
propune
rea
furnizorului

Directori
CA

Finalizarea
cursurilor 100%

Sem.l si
sem.ll

Bibliografie
cursuri, internet

Conform
calendarul
ui

Responsab
il
Comis.for
m.
Cont.
Responsab
il comisie
metodica

- utilizarea
inproportie de
80%
a metodelor
insusite;

___ _____ ____________

ŢINTA 2: "Şcoala ca o familie" - prevenirea şi combaterea violenţei, dezvoltarea relaţiilor de partenerîat cu familia
Membrii
Noul ROFUIP,
Directori
5 sâpt.
30 oct.
01. Sa se
1. revizuirea si

Aplicarea ROFUIP

Raport comisie

asigure un
climat de
siguranţa civica
si psihosociala

02. Creşterea
implicării
părinţilor in
activitatile scolii

-ţ

100%
Inbunatatirea
ROI cu 25%

vechiul ROI

adaptarea ROI la
particularităţile
scolii noastre

Comisiei
pentru
revizuirea
ROI

2. constituirea la
nivel de şcoala a
Comisiei de
prevenire si
combatere a
violentei

Cadre
didactice

3. Stabilirea unei
strategii de
prevenire si
combatere a
violentei centrata
pe elev

Membrii
Comisiei
de
prevenire
si
combatere
a violentei

Birotica

Şedinţa
Comisiei

Legislaţia in
vigoare

1
noiembrie

Responsab
il comisie,
director
adjunct

1. popularizarea
activitatilor si
nevoilor scolii in
rândul părinţilor

Cadre
didactice

Birotică,
calculator,
videoproiecl
or

Permanen
t

Postări pe site,
prezentări PPT,

Conform
graficului

Directori,
profesori
diriginti

70% din părinţi

Nr postări
Procese
verbale

2. eficientizarea
colaborării cu ONGul părinţilor

Director,
preşedinte
ONG

1
noiembrie

Director

Implicarea
părinţilor in
proporţie de 50%
in acţiuni de
promovare a
imaginiii şcolii;

Procese
verbale
întâlniri

-

Şedinţa
Consiliului
Profe-soral

permanen
t

Legislaţia in
vigoare

2
saptamani

Director,
responsabi
1comisie

Scăderea
violentei in
şcoala cu 25%

Portofoliu
comisie
Raport anual

ŢINTA 3: Liceul Teoretic "Ion Gh. Roşea" Osica de Sus^şl jlă europeană
Ol.Accesarea
proiectelor
europene si
incurajarea
scimburilor
şcolare
internaţional
e

02.
Modernizarea
bazei
materiale

1. Constituirea
Comisiei pentru
proiecte si
programe
europene

Cadre
didactice

Calculator
Imprimanta
Hârtie

An şcolar

Grafic de
pregătire,
auxiliare.

1 octomb
rie

Director,
sef comisie

Grafice
Fise

Sf.sem.l si
II

Portofoliul
comisiei
Raport anual

Chestionare

-

2. Identificarea
proiectelor in
concordanta cu
nevoile scolii

Comisiei
pentru
proiecte si
programe
europene

Calculator
Imprimanta
Hârtie
Auxiliare

2 şedinţe ale
Comisiei

Site-uri
educaţionale,

3. Participarea la
proiectele obţinute

Cadre
didactice,
elevi

50000 lei

1 an şcolar

1. Realizarea
unor proiecte cu
finanţare de la
bugetul local
pentru
imbunatatirea
bazei materiale

Director,
Cadre
didactice,
contabil

BL
Bugetul
MECTS

Sem 1

Platforme
educaţionale,
portofolii ale
proiectelor
Internet
Site-ul ISJ
Site-ul MEN

2. Valorizarea
colaborării cu
ONG-ul părinţilor

Cadre
didactice,
părinţi

Statutul ONG,
legislaţia
şcolara

permanent

Director,
responsabil
comisie

Adeverinţe de
participare

Nr. De proiecte
identificate

După
grafic

Director,
responsabil
comisie

Participarea a
40% dinte elevi
si 15 cadre
didactice

Certificate
participare.
produse finale

Sem 1

Directori
CA

Modernizarea
şcolilor in
proporţie de
60%

Raport finaciar
contracte

1 oct

Directori
CA

Creşterea
implicării ONGului cu 15%

Contracte
raport

ŢINTA 4: Prevenirea eşecului şcolar, creşterea perfornl
Ol.Creşterea
implicării
elevilor in
activitatile
şcolare si
extrascolare

02.
Eficientizarea
colaborării cu
consilierul
şcolar si cu
instituţiile
specializate

ţelor elevilor şi includerea lor într-o formă supei toară de şcolarizare

1.Realizarea unui
plan de activitati
şcolare si
extrascolare

Consilierul
educativ,
cadre
didactice

Birotica

1 luna

Oferta de
proiecte, site-ul
ISJ

15
octombrie

Directori
Consilierul
educativ

Creşterea
implicării
elevilor cu 30%

2.Participarea
activa la activitatile
propuse

Cadre
didactice,
elevi

Birotica,
Calculatoare,
internet,
camera foto,
diplome
participare

Un an şcolar

Documente
specifice
activitatilor

După
grafic

Directori
Diriginti,
invatatori

Implicarea
elevilor in
procent de 100%

3.Monitorizarea si
evaluarea
activitatilor
desfăşurate

Director,
cadre
didactice

permanent

Chestionare,
fise de
observaţie

Sfârşitul
sem 1, II

Directori,
consilier
educativ

Chestionare,

1. Activitati de
consiliere
individualizată în
cabinetul de
consiliere şcolara

Consilierul
şcolar, elevi

Birotica,
calculator

permanent

Dosare
individuale

Sem 1

Consilierul
şcolar

Creşterea
numărului de
consultaţii cu
15%

2. Realizarea de
parteneriate
menite să reducă
fenomenul
abandonului
şcolar, cu
instituţiile locale
(Jandarmeria,
Poliţia locală)

Cadre
didactice,
reprezentan
tii
instituţiilor
şcolare

Birotica

Sem. 1si
sern.ll

Legislaţia in
vigoare

1 oct.

Directori
CA

Reducerea
absenteismului
cu 50%

-

Procese
verbale

Rapoarte de
activitate

Fise
individuale

Nr
parteneriate

ŢINTA 5: îmbunătăţirea rezultatelor şcolare
01. Utilizarea
unor practici
de predare
eficienta

02.
Sprijinirea din
timp a
elevilor cu
rezultate
slabe la
invatatura

1. Monitorizarea
activitatii didactice
de către
responsabilii
comisiilor metodice

responsabili
comisii
metodice

2. Stimularea
participării cadrelor
didactice la
cursurile de
formare

Cadre
didactice

1.Identificarea
elevilor cu
rezultate slabe la
invatatura

Cadre
didactice,
elevi

2.Realizarea unui
program de
pregătire
suplimentara cu
elevii cu rezultate
slabe la invatatura

Cadre
didactice
Elevi

-

permanent

Documente
comisii

-

Auxiliare,
birotica

Sem 1,11

Directori
responsabil
i comisii
metodice

2 asistente la ora
pentru fiecare
cadru didactic

Grafice
asistente
Fise
Rapoarte
semestriale

Directori,
Responsabi
1comisia
perfecţiona
re

Participarea a
30% dintre
profesori

Nr diplome

august

8 luni
-decontarea
transportului
si a cursurilor

1 oct.

Oferta CCD si
posta
electronica a
liceului

După
graficul
furnizorilor
de cursuri

Finalizarea
cursurilor 100%

2 luni

Teste iniţiale

15 nov

Cadre
didactice

teste
grile

Chestionare
Teste

Sem 1,11

Materiale
auxiliare

15 nov

Cadre
didactice

Imbunatatirea
rezultatelor
şcolare la 60 %
dintre elevii slabi

Orar
Raport
Fise observaţie

Director,
Tanislav Lavinia Jeni

