Liceul Teoretic ,,Nicolae Bălcescu’’
Medgidia
PLAN OPERAŢIONAL
AN ŞCOLAR 2015-2016
I. Curriculum
Nr
crt
1.

Obiective specifice
Asigurarea calită ii
procesului de predare –
învă are, evaluare şi a
serviciilor educa ionale în
vederea promovării unui
învă ământ centrat pe elev.
( intele 1,2,3 şi 4 din PDI)

Activită i

Instrumente/
Resurse

Asigurarea programelor şcolare în
vigoare pentru toate disciplinele de
învă ământ

Planuri cadru
Programe şcolare
Grafic de predare

Elaborarea ofertei de CDŞ în parteneriat
cu beneficiarii educa iei.

Op iunile elevilor
Chestionare
Analiza de nevoi

Alegerea şi procurarea manualelor şi a
auxiliarelor didactice pentru anul şcolar
în curs.
Proiectarea activită ii didactice, pe baza
testării ini iale.

Teste ini iale
standardizate la nivel
de catedră.

Responsabili

Termene

Modalită i de
evaluare

Indicatori de
performan ă

Director,
Director
adjunct,
Comisia de
curriculum
Şefii comisiilor
metodice
Profesorii

15 septembrie
2015

-Planificările
anuale şi
semestriale;
- CDŞ
aprobate/avizate;
-Rapoartele
comisiilor
metodice;
-Raport al
comisiei de
curriculum

-100% din cadrele
didactice întocmesc şi
predau planificările
anuale şi semestriale
conform graficului.
-Numar CDŞ

Director
Şefii ariilor
curriculare

1 octombrie
2015

-Rezultatele
testelor ini iale.
-Situa iile
statistice si
rapoartele ariilor
curiculare

-80% din cadrele
didactice aplică teste
ini iale.
-100% din cadrele
didactice respectă
termenul de predare
al planificarilor
calendaristice

Profesori
dirigin i
Consilier cu
probleme
educative
Directorii

26 septembrie
2015

Număr şi tipuri de
activită i realizate;
Raportul comisiei
dirigin ilor
Chestionare
Fise de asistentă
Fişe de progres
şcolar,
teste sumative,
chestionare

-100% dirigin i şi
elevi implica i

Planificări
calendaristice

Stabilirea tematicii orelor de dirigen ie

Plan de activitate al
Comisiei dirigin ilor

Diversificarea metodelor de predareînvă are-evaluare în activitatea
didactică.
Utilizarea echipamentelor performante
şi a softurilor educa ionale.
Realizarea băncilor de date la nivelul
catedrelor/ ariilor curriculare şi a testelor

Ore metodice ale
catedrelor
Utilizarea AEL,
Moodle etc.
Teste
Dosare catedre, arii

Responsabili
arii curriculare

Permanent

Rezultate teste,

-Fişele de achizi ii
manuale

-Toate cadrele
didactice folosesc
metodele moderne de
predare-învă areevaluare
-Fişe de observare a
lec iei;

statistici

25 % din cadrele
didactice folosesc
blended learning

Octombriesem I
Februariesem II

Promovabilitate,
rata de abandon
şcolar

Directorii şi
psihologul
şcolar

Permanent

Monitorizarea
activită ii

-Creşterea cu 25% a
procentului de
promovabilitate fa ă
de anul precedent,
lipsa abandonului
şcolar
-Existen a unei
statistici întocmite de
psihologul şcolar

Metodologie BAC
2015
Programe de
bacalaureat
Teste propuse de
MEN
Grafic de pregătire
şi desfăşurare a
examenului de
bacalaureat

Comisii
metodice,
şefii de
catedră,
Profesorii
dirigin i

Noiembrie
2015

Grafic de desfăşurare
a pregătirii şi
desfăşurarii
concursurilor şcolare

Comisia pentru
concursuri
şcolare

standardizate.

curriculare

Adaptarea curriculumului şi dezvoltarea
lui la condi iile oferite de şcoală.

Teste ini iale,
studii de necesitate,
documenta ie
specifică

Director,
Comisia de
curriculum

Baza de date a şcolii
Chestionare aplicate
de psihologul şcolar

Proiectarea unor dezvoltări curriculare
de calitate, în raport cu condi iile
concrete din şcoală
Asigurarea egalită ii de şanse în educa ie
prin sprijinirea elevilor din grupuri
sociale defavorizate.
Consilierea elevilor de clasa a XII-a,
prelucrarea noii metodologii şi a
programelor de bacalaureat.
Stabilirea unui program de pregătire
suplimentară.

Pregătirea elevilor dota i în vederea
participării la concursurile şcolare şi
olimpiade.

Planuri OSP
Teste
Chestionare

Directori
Dirigin ii
claselor a XII-a
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-100 %
promovabilitate la
examenul de
bacalaureat;

Prezen a elevilor
la orele de
pregătire
suplimentară
Participarea
elevilor la
concursuri
Rezultatele
ob inute
-Baza de date cu
op iuni
-Lectorate cu
părin ii

-Creşterea cu 25% a
procentului de
participare la
olimpiade şi
concursuri

Cadre didactice

Noiembrie
2014

Comisiile
metodice

Organizarea si desfăşurarea unor
activită i de consiliere şcolară, orientare
şi formare profesională, consiliere
psihopedagogică

Rezultate la
examenul de
bacalaureat

Aprilie 2016

-Creşterea cu 20% a
numărului de elevi
consilia i.
-Procese-verbale

2

Diversificarea şi
eficientizarea metodelor de
evaluare şi monitorizare în
vederea ob inerii
progresului şcolar
( intele 2 şi 3 din PDI)

Organizarea comisiilor metodice şi a
comisiilor de lucru.

Documente
Legisla ia în vigoare
ROI, ROFUIP

Director,
Director
adjunct

12 Septembrie
2015

Ini ierea de programe de formare a
elevilor pentru realizarea unor proiecte
în beneficiul comunită ii.

Proiecte comunitare

Directori,
preşedintele
CE

Noiembrie

Organizarea unei conferin e/simpozion
jude ean sau na ional

-umane: Comisia de
proiecte;
- financiare: 5000
lei;
- timp: un an şcolar

Directori,
Responsabil
Proiecte

Monitorizarea parcurgerii curriculumului aprobat

Planificări
calendaristice

Monitorizarea rezultatelor şcolare şi a
progresului realizat de elevi.
Monitorizarea rezultatelor la examenul
de bacalaureat şi inser ia absolven ilor.

Cataloage
Traseul absolven ilor

Propunerea unor ac iuni eficiente pentru
îmbunătă irea rezultatelor, realizabile.
Completarea Manualului institu ional al
calită ii cu proceduri necesare şi
revizuirea procedurilor anterioare.
Monitorizarea planului de îmbunătă ire
şi a indicatorilor prevăzu i.

Deciziile primite
de fiecare
membru al
comisiilor din
LTNB
Număr proiecte,
număr
participan i.

-Dosarele comisiilor

An şcolar
2015-2016

Proiectul realizat
şi aprobat.

-Monitorizarea
proiectului conform
planului.

Directori,
Responsabilul
Comisiei
pentru notare
ritmică și
parcurgerea
materiei
Director,
Directorul
adjunct
Dirigin ii
claselor a XII-a

Permanent

Grafice de
asisten e la ore

-Fişe de observare a
lec iei;
-100 % din cadrele
didactice sunt asistate
la ore şi respectă
programa.

Permanent

Rezultate la
examene

Fişa de monitorizare
internă la 3 luni

Director,
Şefi arii
curriculare

Permanent

Raport analiza
semestrial
comisii/ arii
curriculare

-Fişe de observare a
lec iei;
-Creşterea cu 15% a
numărului de
absolven i integra i în
forme superioare de
învă ământ
-Îmbunătă irea
rezultatelor şcolare

Proceduri noi,
Proceduri revizuite

Director,
CEAC

Permanent

Existen a
procedurilor
Fişe de
monitorizare

Fişe de monitorizare
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-Creşterea cu 20% a
numărului de
proiecte.

-Realizarea tuturor
procedurilor din
normele ARACIP

3

Creşterea calită ii
serviciilor oferite de şcoală
prin diversificarea ofertei
educa ionale şi adaptarea
acesteia la cerin ele pie ei
muncii inând cont de
opiniile tuturor persoanelor
implicate în procesul
educa ional.

( intele 2,4 şi 5 din PDI)

Elaborarea ofertei educa ionale prin
particularizarea curriculumului na ional
la rute educa ionale şi profesionale
atractive şi adecvate profilului liceului şi
cererilor pie ei muncii la nivel local
Înfiin area unui nou nivel de învă ământ
– nivel postliceal

Planuri cadru,
curriculum na ional

Directori,
membrii C.A.

Octombrie
2015-Ianuarie
2016

Proiect - plan de
şcolarizare viabil
şi realist

Planuri cadru,
curriculum na ional
umane: colectivul
LTNB;
- materiale: coli,
imprimantă etc.;
-financiare: 4400 lei;
Oferta educa ională,
programul IŞJ, siteul LTNB, presă

Directorii

An şcolar
2015-2016

Autorizare
ARACIP

C.A.
Responsabilul
Comisiei de
promovare a
imaginii şcolii

AprilieMai 2016

Număr
participan i,
număr institu ii
implicate

Optimizarea ofertei de CDŞ prin
corelarea op iunilor/nevoilor elevilor cu
rezultatele înregistrate.

Metodologii de
stabilire şi elaborarea
a CDŞ.
Monitorizarea
eficien ei CDŞ

Directorii,
Comisia de
curriculum,
profesori

Decembrie –
ianuarie

- Plan proiect de
şcolarizare.
-Listă cu CDŞurile din LTNB;

Întocmirea programului de activită i
extracurriculare atractive si eficiente.

Programul IŞJ.
Propunerile
Consiliului Elevilor.
Legisla ia în vigoare

Director
Comisia
dirigin ilor.

Octombrie

Calendarul
activită ilor
extraşcolare

Dezvoltarea parteneriatelor.

Parteneriate
încheiate

Director

An şcolar
2015-2016

Contractul de
parteneriat

Promovarea ofertei educa ionale prin:
-respectarea programului fixat de IŞJ
Constan a;
-participarea cadrelor didactice la
emisiunile posturilor de televiziune
locale şi la Conferin e de Presă.

CEAC

Director
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-Realizarea planului
de şcolarizare:
- 6 clase de a IX-a:
3real, 3 uman
-2 clase de a V-a
-Realizarea planului
de şcolarizare:
- 2 clase –postliceal,
asisten i de medicină
generală

-Participarea tuturor
cadrelor didactice la
promovarea ofertei
educa ionale.
- Procese-verbale ale
comisiei;
- Articole în ziare;
- Apari ii la
televiziunile locale.
-Procedură CDŞ;
-Listă cu CDŞ-urile
din LTNB aprobate
în CP;
- Procese-verbale cu
op iunile elevilor şi
ale părin ilor.
-Creşterea cu 10% a
numărului
activită ilor
extraşcolare;
-Programul
activită ilor;
- Procese-verbale ale
comisiei.
-Monitorizarea
activită ilor prevăzute
în contrctul de
parteneriat

Deschiderea şcolii către o
educa ie la nivel european
care să permită accesul
elevilor la facultă ile din
această comunitate şi şanse
egale cu ceilal i membri.
( intele 4 şi 5 din PDI)

Consultarea tuturor persoanelor
implicate în activitatea şcolii, cu privire
la oferta şcolară şi programele de
învă are .
Organizarea şi realizarea activită ilor
educative şcolare şi extraşcolare care să
faciliteze accesul elevilor la facultă ile
europene prin :
1. Încheierea unor parteneriate cu şcoli
din străinătate.
2. Implicarea şcolii în Programe,
Erasmus +
3. Aplicarea unui proiect din Fondul
Europa

Chestionare
Interviuri
Documente şi
instruc iuni ISJ şi
MEN.
Protocoale de
colaborare cu diverse
institu ii implicate.
Parteneriate
încheiate cu facultă i
din Uniunea
Europeană

Directorul
adjunct,
Coordonatorul
Comisie de
proiecte şi
programe
educative
şcolare şi
extraşcolare

Semestrul I

Întâlniri, audien e,
chestionare
aplicate

-100% din persoanele
implicate in via a
şcolii sunt consultate

Semestrial

Corelarea
planurilor de
activitate
educativă cu
specificul şcolii.

-Creşterea cu 25% a
numărului de elevi
participan i;
-programul
activită ilor;
- Procese-verbale ale
comisiei;
- Articole în ziare;
- Apari ii la
televiziunile locale.

Semestrul II

Discu ii de inten ii,
vizite

-1 proiect european
realizat.
Semestrul II

-Existen a şi
derularea proiectului

4. Participarea elevilor la cursuri de
ob inere a certificatelor interna ionale
DELF, Cambridge, a Permisului
european de conducere a computerului ECDL etc.)

II. Managementul şcolar

Nr
crt
1

Obiective specifice
Întărirea capacită ii
institu ionale prin
implementarea
cadrului legislativ
privind calitatea
educa iei la nivelul

Activită i
Revizuirea PDI 2012-2017

Instrumente/
Resurse
-Raport de activitate
pe anul şcolar 20142015;
-Chestionare;
-Site-ul liceului
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Responsabili

Termene

Directorii,
Consiliul de
administra ie,
membri ai
comisie de
lucru

Serptembrie
-Octombrie
2015

Modalită i de
evaluare
Gradul de realizare
a obiectivelor
propuse

Indicatori de
performan ă
-Existen a PDI-ului
2012-2017, revizuit
pentru în anul şcolar
2015-2016

2

institu iei şcolare şi
a procesului
educa ional

Elaborarea unor instrumente opera ionale
(fişa postului, fişa de evaluare, criterii de
selec ie, proceduri) şi aplicarea lor în
evaluare

( intele 2, 3 şi 4
din PDI)

Revizuirea Regulamentului de Ordine
Interioară
Prelucrarea în cadrul şedin elor cu
părin ii a ROI

Întărirea capacită ii
institu ionale
pentru asumarea
responsabilită ilor
care decurg din
descentralizarea

-Semnarea de către
întregul personal a
fişei postului.
- Existen a
procedurilor în
dosarul CEAC-ului
(originalele)
Existen a ROI

- Fişa postului pentru
fiecare angajat;
-Tot personalul şcolii
cunoaşte şi aplică
procedurile existente.

Legea 128
Legea 84
Contractul colectiv de
muncă.
Regulamente şi
metodologii în
vigoare.
Regulamente
Normative în vigoare
Propuneri ale cadrelor
didactice

Directori, CA,
CEAC

Octombrie
2014

Directori, CA

Septembrieoctombrie
2015

Asigurarea cadrului institu ional pentru
participarea personalului la procesul
decizional.

Metodologii şi
proceduri specifice

Directorii,
C.A.

Anul şcolar
2015-2016

Întâlniri CP,CA,
Consiliul Părin ilor,
Consiliul Elevilor

Constituirea organismelor pentru
evaluarea internă a calită ii în educa ie şi
realizarea unei strategii de implementare
a princiiilor calită ii şi evaluare a
indicatorilor.
Monitorizarea implementării planurilor
de activitate şi a planurilor de
îmbunătă ire
Analizarea şi valorificarea concluziilor
inspec iilor şcolare în consiliile
profesorale pentru eliminarea
disfunc ionalită ilor şi creşterea
performan elor şcolare
Dezvoltarea sistemului de gestionare a
informa iilor, de înregistrare, prelucrare
şi utilizare a datelor şi informa iilor în
regim de siguran ă şi confiden ialitate.
Dezvoltarea unui sistem de comunicare
eficient în rândul organiza iei prin
respectarea procedurii de comunicare
internă / externă.
Întocmirea documenta iei în vederea
aplicării finan ării per elev

Documenta ia
ARACIP, Legea 87;
OUG 75

Director, CP
şi
coordonatorul
CEAC

Septembrie
2015

- Existen a şi
func ionarea CEAC

Planurile de activită i

Directorii

Permanent

Procese-verbale

-Fişele de
monitorizare

Procese verbale,
rapoarte de inspec ie.

Director

Permanent

Plan opera ional;
Rapoarte inspec ii

-Procese-verbale ale
CP.

Procedura de
gestionare şi utilizare
a informa iilor

Director,
CEAC

Permanent

Monitorizarea
aplicării procedurii,
fişa de monitorizare

Respectarea
procedurii

Procedura de
comunicare internă /
externă

Director,

Permanent

Chestionare

-Respectarea
procedurii

Norme metodologice
Legisla ia în vigoare

Directori,
CA.

Ianuarie

Situa ii întocmite
conform normelor
metodologice în
vigoare

-Aplicarea
documenta iei de
finan are per elev
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Dirigin ii

Procese-verbale

-Tot personalul şcolii
cunoaşte şi respectă
ROI;
-To i elevii şi părin ii
au semnat în
procesele-verbale.
-Procese verbale CA,
CP, Consiliul
Parintilor, Consiliul
Elevilor
-Documente CEAC.

3

administrativă,
financiară şi
educa ională.
Crearea condi iilor
optime de siguran ă
şi securitate a
muncii
( intele 1, 3 şi 6
din PDI)

Îmbunătă irea condi iilor igienicosanitare

Materiale de
cură enie

Directorii

Permanent

Îndrumarea, controlul şi evaluarea
activită ii Comisiei de Sănătate şi
Securitate a Muncii şi PSI

Planul managerial al
comisiei
Legisla ia în vigoare

Directorii,
Coordonatorul
comisiei

Permanent

Combaterea fenomenului de violen ă în
şcoală prin:

Plan de activită i

Directorii,
Consilierul cu
probleme
educative,
profesori
dirigin i,
Psihologul
şcolar

Analiza gradului de satisfac ie a elevilor,
profesorilor, părin ilor şi a altor parteneri
implica i în activitatea şcolii

Chestionare ARACIP

Men inerea în unitate a unui climat de
lucru favorizant activită ii eficiente prin
minimalizarea disfunc ionalită ilor între
departamente şi gestionarea eficientă a
conflictelor.

-Chestionare,
interviuri

-asigurarea pazei corespunzatoare în
timpul programului
-tematica orelor de dirigen ie cu
participarea unor invita i: psihologul
şcolar, Poli ia etc.

Grupuri sanitare
func ionale;
Observa ia directă
-Fişe de protec ia
muncii semnate de
peronalul şcolii;
-plan de securitate;
-procedură PSI;
-procese-verbale cu
semnăturile elvilor.

-Cres erea cu 25 % a
condi iilor igienicosanitare
-Tot personalul şcolii
cunoaşte şi respectă
normele de securitate
în muncă, planul de
securitate şi
procedura.

Conform
unui grafic
de întâlniri
şi de
activită i

Rapoarte lunare

-Reducerea cu 100%
a actelor de violen ă
în LTNB

Directorul,
coordonatorul
CEAC

Semestrul al
II-lea

Raport de analiză a
chestionarelor
aplicate.

- Peste 60% din
beneficiarii direc i şi
indirec i sunt
mul umi i de modul
în care se desfăşoară
activitatea în LTNB.

Directorii

Permanent

Asigurarea
condi iilor optime
de lucru.

-75 % din peronalul
şcolii este mul umit
de atmosfera de
lucru.

-identificarea elevilor problemă şi
consilierea lor de către psihologul şcolar.
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III. Resurse umane

Nr
crt
1

Obiective specifice
Armonizarea ofertei
de servicii
educa ionale şi
formare permanentă
cu nevoile specifice
identificate în
şcoală şi
comunitatea locală.
( intele 3,5 şi 6 din
PDI)

Activită i
Întocmirea planului de şcolarizare

Elaborarea proiectului de încadrare în
conformitate cu planul de şcolarizare şi
planurile cadru de învă ământ,
întocmirea documentelor şi parcurgerea
etapelor prevăzute în metodologia de
mişcare a personalului didactic.
Func ionarea Asocia iei de Părin i LTNB
pe baza normativelor în vigoare şi a unei
strategii în concordan ă cu interesele
şcolii.

Reorganizarea Consiliului Elevilor şi
întocmirea uni Plan de activită i
realizabil şi integralist.

Instrumente/
Resurse

Responsabili

Termene

Modalită i de
evaluare

Indicatori de
performan ă

PDI, studii, analize –
diagnostic privind
dinamica popula iei
şcolare şi a pie ei
muncii, op iunile
elevilor
Metodologii în
vigoare
Plan de şcolarizare
aprobat

Directorii,
Consiliul de
administra ie.

Octombrie
-decembrie
2015

-Proiectul plan de
şcolarizare realist

-Realizarea planului
de şcolarizare

Directorii,
secretariat

Conform
calendarul
ui MECS

Proiect de încadrare
corect şi realist

-100% personal
angajat calificat

ROFUIP
ROI

Directorii,
Preşedinte
Asocia ia de
Părin i

Decembrie
2015

Numărul de părin i
antrena i,
componen a
consiliului.
-Site-ul AP LTNB

ROUIFP
ROI;
-alegeri libere în
LTNB;
-afişe, pliante etc.

Coordonator-ul
Comisiei de
proiecte şi
programe,
dirigin ii,
responsabilul
Comisiei
dirigin ilor

Octombrie
2015

Numărul de elevi
antrena i,
componen a
consiliului.

-Părin ii elevilor din
LTNB sunt 100%
membri ai AP.
-Creşterea cu 20% a
numărului de părin i
participan i la
activită ile derulate în
şcoală şi în afara ei;
-100% elevi
participan i la
activită ile derulate
de LTNB;
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2

Transformarea
nevoii de formare
continuă în valoare
a culturii
organiza ionale a
şcolii.
( intele 2 şi 3 din
PDI)

3. Îmbunătă irea
activită ii ştiin ifice
în rândul
personalului
didactic, didactic
auxiliar şi elevilor
( intele 2 şi 3 din
PDI)
4

Antrenarea cadrelor
didactice în
activitatea de
formare a adul ilor

Organizarea Zilelor Liceului

Programul
activită ilor

Directorii

6
decembrie
2015

-Activită i concrete,
ecouri în presă, siteul liceului.

-Implicarea 100% a
cadrelor didactice,
elevilor şi a
Comitetului de părin i

Evaluarea anuală a personalului didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic din şcoală

Fişele de evaluare

August
2016

Fişe de evaluare
completate

Identificarea nevoilor de formare a
managerilor, a cadrelor didactice şi a
celor din didactic auxiliar inând cont de
interesele şcolii.

Interviu
Chestionare

Octombrie
2015

Plan managerial al
Comisiei de
formare şi
perfec ionare

-100 % din
personalul şcolii
ob ine calificativul
FB
-Rezultatele
interviului şi analiza
chestionarelor

Diseminarea informaşiilor ob inute la
cursurile de formare, în cadrul institu iei.

Consilii profesorale
Întâlniri tematice

Semestrial

-Activită i concrete,
ecouri în presă, siteul liceului

-Informa iile ajung la
beneficiari în timp
util

Monitorizarea şi evaluarea activită ilor
/personalului ce utilizează cunoştin ele
dobândite prin perfec ionare şi cursurile
de formare.
Participarea profesorilor şi a
personalului didactic auxiliar la activită i
de cercetare, conferin e, simpozioane
na ionale şi interna ionale.
Participarea elevilor la conferin e şi
simpozioane na ionale şi interna ionale.

Fişe de monitorizare
Fişe de evluare

Directorii,
Consiliul de
Administra- ie,
şefii de catedră
Directorii,
Responsabi-lul
Comisiei de
formare şi
perfec ionare
Responsabi-lul
Comisiei de
formare şi
perfec ionare
Responsabi-lul
Comisiei de
formare şi
perfec ionare
Directorii
Responsabilul
Comisiei de
formare şi
perfec ionare

Semestrial

Fişe de
monitorizare şi
evaluare completate

-Creşterea cu 20% a
numărului de
participan i

Octombrie
2015august
2016

-Diplome, procese
verbale, fotografii,
lucrarile prezentate la
conferin e şi
simpozioane
- Proiectele de
activitate, analiza
rezultatelor la
concursuri şi
olimpiade

Director,
responsabilul
Comisiei de
formare şi
perfec ionare

Conform
programului
institu iilor
ofertante

-30  dintre
profesori participă
la cel pu in un
simpozion na ional;
-40 de elevi
implica i;
-programe de
activitate ale
cercurilor pe
discipline, rezultate
concursuri şi
olimpiade
Număr participan i,
rezultate, diplome,
adeverin e

-Plan de activită i
-elevi şi profesori de
toate specialită ile;

Îmbunătă irea activită ilor pe discipline
şi pregătirea pentru performan ă a
elevilor

Stimularea şi sus inerea participării la
examenele / formele de dezvoltare
profesională şi evolu ie în carieră.

Oferta de formare
continuă
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-Creşterea cu 20% a
numărului de
participan i

IV. Resurse materiale
Nr
crt
1

2

3

Activită i

Obiective specifice

Instrumente/
Resurse
Documenta ia specifică

Responsabili

Termene

C.A.
Contabilitate

Decembrie
2015

Directorii
Contabilitate
Directori
Contabilitate

Trimestrial

Modalită i de
evaluare
Corelarea
proiectului cu
analiza de
nevoi.
Procese-verbale
ale CP şi CA.
Respectarea
legisla iei
Respectarea
listei de
priorită i
Asigurarea
circula iei
informa iilor
Corelarea
reparti iei
bugetare cu lista
de priorită i
Respectarea
listei de
priorită i

Indicatori de
performan ă
- Ob inerea de fonduri
extrabugetare de la
administra ia locală
(70% din sumele
cerute)

Utilizarea ra ională
şi eficientă a
resurselor
materiale

Elaborarea proiectului de buget al
unită ii şcolare.

( intele 1,3 şi 6 din
PDI)

Realizarea execu iei bugetare

Documente specifice

Realizarea planului de achizi ii

Oferte

Asigurarea transparen ei elaborării şi
execu iei bugetare

Documente financiare

Directorii
Contabilul şef

Acoperirea
necesarului de
echipamente didactice
moderne şi soft
educa ional pentru
toate domeniile
curriculare.

Achizi ionarea materialelor conform
bugetului alocat pentru dotare, conform
legii, pe capitole şi articole bugetare

Analiza de nevoi
Necesarul minim de
dotare

Directorii
Contabilul şef

Conform
alocării
bugetare

Dezvoltarea fondurilor şi repartizarea
lor conform priorită ilor

Documenta ia specifică

Directorii,
CA

Când este
cazul

( intele 1,3 şi 6 din
PDI)

Repartizarea mijloacelor fixe şi a
obiectelor de inventar achizi ionate,
conform planificării.

Formulare de inventar

Directorii,
C.A.

Când este
cazul

Asigurarea
condi iilor
optime pentru
un învă ământ
de calitate

-Existen a inventarului

-Studiu de fezabilitate;
-Cerere de nevoi adresată
Consiliului Local

Directorii,
CA

Permanent

Reabilitarea a
încă 25% din
sala de
festivități

-Existen a contractelor
şi parteneriatelor;

Între inerea şi
dezvoltarea bazei
materiale

Continuarea
festivități

reabilitării

sălii

de

10

Conform
alocărilor de
fonduri
Permanent

-Realizarea execu iei
bugetare
Achizi iile în sine
-Informa iile ajung la
beneficiari în timp util
-Materiale
achizi ionate,
-Documente de
achizi ii
-Procese verbale ale
CA

( intele 1,3 şi 6 din
PDI)

Întocmirea documenta iei pentru
repara ii

Documenta ia specifică

Directorii,
Contabilul şef

Când este
cazul

Respectarea
legisla iei în
vigoare

-Efectuarea
repara iilor: anexe ale
sălii de sport

Între inerea şi dezvoltarea
patrimoniului şcolar pentru crearea
unui ambient favorabil procesului de
învă are

Documenta ia specifică

Directorii,
Dirigin ii

Permanent

Autoriza ia de
func ionare

-Existen a autoriza iei
de func ionare

Reabilitarea/ Amenajarea spa iilor
auxiliare

Documenta ia specifică

- Directorul
şcolii

An şcolar
2015-2016

Reabilitarea
75% a spa iilor
auxiliare
nefunc ionale.

-liste de inventar,

-CL, CA

-liste de achizi ii

Func ionalitatea
tuturor spa iilor
auxiliare din
LTNB.
Asigurarea programului de repara ii
curente

Documenta ie specifică

Directorii,
CA

Conform
alocării de
fonduri

Asigurarea func ionării conexiunii la
INTERNET în toate compartimentele
func ionale

Echipament IT
Abonamente

Director

Permanent

Modernizarea laboratorului de fizică.

Echipament IT
Documenta ie specifică

Crearea unui cabinet multimedia

Echipament IT
Documenta ie specifică

Laborantul
şcolii,
director,
contabil,
Asocia ia de
Părin i
- Directorul
şcolii
- CA
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Procent de
repara ii din
necesarul
proiectat
Conexiune
permanentă

-Creşterea cu 30% a
repara iilor

An şcolar
2015-2016

Aparatură şi
dotare
corespunzatoare
normelor
europene.

-Fişe de observare a
lec iilor.
-Rezultatele elevilor.

An şcolar
2015-2016

-Existen a şi
func ionarea
cabinetului;
-Aparatură şi
dotare
corespunzatoare
normelor
europene.

-Fişa de observare;
-respectarea procedurii
legale;
-devizele de plată;
-monitorizarea
activită ii.

-Tot personalul şcolii
are acces la internet

4

Identificarea
posibilită ilor de
asigurare a unor
venituri
extrabugetare
( intele 1,4 şi 6)

Asigurarea condi iilor necesare privind
iluminatul, încălzirea, alimentarea cu
apă, canalizare şi pază

Referate necesare
Plan de pază

Director
AP,
CEAC,
Comisia PSI

Permanent

Negocierea celor mai avantajoase
contracte de sponsorizare şi condi ii
pentru ob inerea fondurilor
extrabugetare

-Asocia ia de Părin i

Director

Permanent

-Spa ii pentru închiriere,
-Tonomate de ceai,
-Balul Bobocilor,
-Zilele liceului,
-Balul Liceului,
-Expozi ie cu vânzare
handmade

Director,
Contabilul
şef,
profesori
organizatori

Permanent

Director,
Prof. Marius-Ştefăni ă Furtună
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-existen a
planului de
pază, proceduri,
state de plată a
paznicilor,
plata catre
utilită i
Respectarea
legisla iei în
vigoare
Veniturile
extrabugetare
ob inute

-Lipsa oricăror
reclama ii.

-Creşterea cu 50% a
contractelor de
sponsorizare
comparativ cu anul
şcolar precedent
-Creşterea cu 20 % a
cuantumului veniturilor
extrabugetare

