PLAN OPERAȚIONAL
anul școlar 2018-2019
1. Monitorizarea și evaluarea modului de aplicare a politicilor educaționale M.E.N. în L.P.S. "Nicolae Rotaru" Constanța

ACȚIUNI
1.1. Verificarea existenței și respectării
legislației nou apărute și implementarea
preveverilor acesteia în R.O.I.,
respectarea metodologiilor pentru
diferite articole din Legea Educației nr.
1/2011 în măsura apariției acestora ca și
Ordin de Ministru.

1.2. Achiziționarea actelor normative
noi în domeniul punerii în aplicare a
Legii Educației și a desfășurării
activităților în învățământul
preuniversitar.

RESPONSABILI
COORDONATORI

RESURSE

Director
Directori adjuncți

Legislație în
vigoare

Director
Directori adjuncți

-Abonament
Legis, abonamente
RAABE,
-abonament
Tribuna
Învățământului
- abonamente
LBW

TERMEN

INDICATORI
PERFORMANȚĂ

- Absența unor
Septembrie - sesizări/reclamații
Octombrie legate de lipsa sau
2018
nerespectarea
prevederilor

Permanent

- Completarea
dosarelor cu
legislația în vigoare
pentru toate
compartimentele

EVALUARE

Asistențe tematice
Inspectii tematice

- Corectitudinea
actelor emise și a
hotărârilor Consiliului
Profesoral și a
Consiliului de
Administrație

1.3. Aplicarea legislației MEN corelat cu
prevederile regulamentelor COSR, MTS
și al Federațiilor Naționale pe ramură de
sport în toate comportimentele.

Director
Administrator
financiar Șefi
comisii metodice

Legislație în
vigoare

Permanent

- Refacerea tuturor
actelor, deciziilor și
formularelor de lucru

Lipsa reclamațiilor

2. Optimizarea conducerii operaționale la nivelul L.P.S. "Nicolae Rotaru" Constanța

ACȚIUNI

RESPONSABILI
COORDONATORI

2.1. Realizarea diagnozei și a analiza
activității desfășurate în anul școlar
2017/2018 - cultură generală +
activitate sportivă.

Director
Directori adjuncți
Șefi comisii și catedre

2.2. Elaborarea strategiei de organizare/
dezvoltare activității școlare/sportive,
gestionare a resurselor umane,
materiale financiare pentru 2018/2019
în funcție de noutățile legislative.

Director
Directori adjuncți
Șefi comisii metodice
Administrator
financiar

2.3. Elaborarea documentelor de
planificare și organizare a activității la
nivelul Consiliului profesoral, Consiliului
de Administratie,compartimentelor
(administrativ, financiar, cămin, cantină,
baze sportive).

Director
Directori adjuncți
Șefi servicii
compartimente
Consiliul de
administrație

RESURSE
Rezultate
competiții
naționale și
internaționale
Rezultate
examene
naționale
Rezultate situații
statistice
Rezultatele
analizei SWOT
Modificările
legislative

TERMEN

INDICATORI
PERFORMANȚĂ

EVALUARE

Septembrie Octombrie
2018

Plan măsuri pentru
anul şcolar 2018/2019
pe fiecare domeniu

Septembrie - Rezultatele școlare /
Octombrie sportive în anul
2018
școlar 2017/2018

Rapoarte de activitate
școlare/sportive

Legislație în
vigoare Acte
normative pentru Septembrie organizarea și
Octombrie
funcționarea
2018
activității
compartimentelor

Plan activitati CA,
Plan activitati
C.P.,Planuri
manageriale pentru
compartimente

Îmbunătățirea
activității pe
compartimente

2.4. Organizarea formală a activității:
-compartimente funcționale
-interrelaționare, comunicare
-monitorizare, evaluare a
compartimentelor.

Director
Directori adjuncți
Consiliul de
administrație
Șefi catedră

Proceduri R.O.I.

Septembrie - Fișe ale postului
Octombrie reactualizate
2018
R.O.I. reactualizat

Fucționare a activității
sportive și școlare
-Inspecții pe tematici
date I.Ș.J.

3. Implementarea strategiilor de evaluare cu scop de orientare și optimizare a învățării

ACȚIUNI

RESPONSABILI
COORDONATORI

RESURSE

TERMEN

INDICATORI
PERFORMANȚĂ
Conceperea testelor,
aplicarea,
corectarea,
interpretarea datelor

EVALUARE
Procese verbale ale
catedrelor, comisiilor,
Cons. prof., Cons. de
Adm.

3.1. Organizarea evaluărilor inițiale ca
reper de adaptare a procesului de
învățare la particularitățile elevilor.

Director
Șefi arii curriculare
Comisii metodice

Legislația în
vigoare

Septembrie
Octombrie
2018

3.2. Analiza rezultatelor obținute la
testările inițiale și comunicarea
confidențială beneficiarilor.

Comisii metodice
Șefi catedră
Profesori/Antrenori

Legislația în
vigoare

Septembrie
Octombrie
2018

Centralizatoare
situații statistice

Rapoarte sintetice
Rapoarte ședințe cu
părinții

3.3. Proiectarea unor planuri
operaționale în urma "evaluării inițiale"
în scopul remedierii deficiențelor
asigurării progresului.

Director
Șefi catedră
Profesori/Antrenori

Legislația în
vigoare
Curriculum
național

Septembrie
Octombrie
2018

Planurile de acțiune
pentru fiecare clasă/
discipline de studiu

Rapoarte scrise
Procese verbale

Elaborarea și
aplicarea testelor pe
discipline

Procese verbale ale
catedrelor, comisiilor,
Cons. prof., Cons. de
Adm.

Graficul de inspecții /
asistențe

Rapoarte scrise
Procese verbale după
asistențe

3.4. Optimizarea evaluărilor finale și
analiza comparativă a celor două teste
(inițială/finală).

Director
Șefi catedră

Curriculum școlar
Programe școlare

3.5. Organizarea asistențelor la ore de
către Directori, parcurgerea adaptată a
programei și evaluarea obiectivă a
elevilor.

C.A./C.P.
Directori
Mentori

Programul școlar
Graficul
Inspecțiilor

Iunie 2019
iulie 2019
august 2019

Anul școlar
2018/2019

4. Monitorizarea, prevenirea și reducerea absenteismului

ACȚIUNI

RESPONSABILI
COORDONATORI

RESURSE

4.1. Inițierea unui program de
monitorizare a absenteismului, analiza
cauzelor împreună cu familiile elevilor,
creșterea rolului familiei în eradicarea
absenteismului.

Director
Directori adjuncți
Diriginți

Legislația în
vigoare
Cataloage
R.O.I.

4.2. Inițierea unor acțiuni de colaborare
cu prof/antrenori de la cluburile
sportive constănțene cu privire la
regimul scutirilor.

Directori
Șefi catedră
activitate sportivă
Profesori/Antrenori

R.O.F.U.Î.P.
R.O.I.

Director
Directori adjuncți
Diriginți
Profesori/antrenori

Legislația în
vigoare
Parteneriate cu
instituţii şcolare,
ONG-uri,cluburi
şcolare ,cluburi
sportive

4.3. Identificarea unor strategii privind
măsurile concrete de reducere a
absenteismului şi abandonului şcolar şi
sportiv.

TERMEN

INDICATORI
PERFORMANȚĂ

EVALUARE

Permanent

Rapoarte lunare
Evidența pentru
fiecare clasă/lună

Raportări statistice

Octombrie
Noiembrie
2015

Rapoarte de ședințe
Situații statistice cu
nr. de absențe

Evoluția absențelor
făcute de sportivi/
cluburi

Permanent

Scăderea cu cel puţin
10% a numărului de
absenţe la nivelul
LPS-ului

Raportări comparative
lunare/semestriale pe
şcoală/clasă

5. Implementarea curriculum-ului naţional cu accent pe formarea de competențe cheie;asigurarea corelaţiei optime dintre acesta şi curriculum local

ACȚIUNI
5.1. Aplicarea documentelor de politică
educațională în domeniul curriculumului și a finalităților pe nivele de
școlarizare, respectând legislația.

RESPONSABILI
COORDONATORI

RESURSE

TERMEN

Director
Directori adjuncți

Legislația în
vigoare

Anul școlar
2018/2019

INDICATORI
PERFORMANȚĂ
Existența planurilor
cadru, a programelor
la toate disciplinele,
ramurile sportive.

EVALUARE
Procese verbale ale
inspecțiilor

5.2. Monitorizarea planificării
organizării și derulării procesului
didactic, cu respectarea curriculum-ului
național.
5.3. Diseminarea, organizarea și
monitorizarea programelor
educaționale speciale: educația pentru
sănătate, rutieră, ecologică, prin și
pentru mediu, educaţie pentru
cetăţenie democrată,a activităţilor ce se
vor desfăşura sub genericul ,,SĂ ŞTII
MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN ,,.

5.4. Dezvoltarea spiritului și a
competențelor organizatorice prin
angrenarea elevilor în organizarea
activităților sportive, competiții locale,
zonale, naționale.

5.5. Coordonarea şi monitorizarea
activităţii la clasa pregătitoare

5.6. Organizarea de acţiuni care să
asigure dezvoltarea de competenţe de
lectură utilizând biblioteca

Anul școlar
2018/2019

Existența planurilor
operaționale pentru
activitatea școlară
/sportivă proiectarea
didactică la toate
disciplinile

Rapoarte scrise ale
inspecțiilor tematice

Anul școlar
2018/2019

Numărul de
clase/elevi care sunt
angrenați

Opțiunile elevilor
Activități derulate
Proiecte/parteneriate

Director
Șefi catedre sportive
Profesori/Antrenori

Calendarul
competițiilor
școlare
Calendarul
competițional
național
Legislația în
vigoage

Anul școlar
2018/2019

Organizarea
competițiilor școlare
locale cu elevii L.P.S.
Număr elevi cuprinși
în organizarea
Campionatelor
Naționale - etape
finale

Competiții locale
Competiții zonale
Competiții naționale

Director
Directori adjuncți
Șefi catedre

Planul cadru
pentru clasa
pregătitoare,
Legislaţia în
vigoare

Permanent

Existenţa condiţiilor
corespunzătoare
derulării activităţii

Rapoarte periodice de
monitorizare

Director
Directori adjuncți
Diriginți , Profesori
pe discipline

Biblioteca LPSului, Biblioteca
Judeţeană

Permanent

Numărul elevilor
abonaţi la bibliotecă

Rapoarte ale
bibliotecii / sem

Director
Directori adjuncți
Șefi catedre

Legislația în
vigoare
Curriculum
național

Directori adjuncți
Șefi catedră
Profesori

Programele
școlare
Oferte C.D.Ș.

6. Dezvoltarea la nivelul L.P.S. "Nicolae Rotaru" a unei oferte curriculare personalizate în acord cu nevoile comunității, conform sintagmei "L.P.S.
ÎN, PRIN ȘI PENTRU COMUNITATE"

ACȚIUNI

RESPONSABILI
COORDONATORI

6.1. Ofertă curriculară fundamentată pe
nevoile educaționale ale elevilor sportivi
și interesele comunității constănțene.
Fundamentarea C.D.S.-urilor pe
rezultatele analizei de nevoi.

Director
Directori adjuncți

6.2. Diversificarea conținuturilor
prevăzute prin curriculum opțional,
transdisciplinar, conform cerințelor
exprimate de elevi și nevoilor din
comunitate.

Cons. Profesoral
Cons. de
Administrație
Profesori

RESURSE
Planul cadru I-XII
Analiza de nevoi
Metodologiile de
elaborare C.D.S.uri, plan
școlarizare

Analiza de nevoi
C.D.S. - uri

6.3. Indrumare, sprijin, consiliere pentru Dir Adj.
cadrele didactice in vederea respectarii Sefi catedra
legislatiei referitoare la CDS

Legislatie in
vigoare

6.4. Concordanta intrte CDS resurse
existente, logistica didactica si optiunile
elevilor

Evidenta
resurselor
materile optiunile
elevilor

Director
Directori adjuncți

TERMEN

ianuarie
2019

Perioada de
întocmire a
Planurilor de
școlarizare și
a noilor
oferte
educaționale
Perioada de
intocmire a
planului de
scolarizare si
oferta
educationala
sem II an
scolar 20182019

INDICATORI
PERFORMANȚĂ

EVALUARE

Respectarea
legislației specifice
Programe avizate

Opțiunile
beneficiarilor

Numărul și tipologia
C.D.Ș.-urilor

Nr. C.D.Ș.
Nr. clase mozaic
pentru alte discipline
decât L.P.S.

Corelatie intre
nevoile identificate si
oferta

Analize comparative

Raportari CDS- nr
elevi cu optiuneresurse materiale

Analize comparative
pe CDS oferite si CDS
alese

7. Realizarea unui cadru instituţional privind asigurarea calităţii educaţiei şi dezvoltarea sistemului de control managerial intern

ACȚIUNI

RESPONSABILI
COORDONATORI

7.1. Dezvoltarea și funcționarea
sistemului de control managerial intern.

Director
Directori adjuncți
Șefi catedre
Catedre

7.2. Proiectarea activităţilor
manageriale, pe baza unei diagnoze, cu
obiective care să vizeze PROCEDURI de
asigurare a calităţii şi de dezvoltare a
sistemului de control managerial intern.

Directori
C.A.
C.E.A.C.

Legislația
specifică

Anul școlar
2018/2019

Director
Responsabil C.E.A.C.

Legislația
specifică

7.3. Organizarea activităţii C.E.A.C.
conform legislaţiei în vigoare şi,
monitorizarea acesteia.

RESURSE
Legislația
specifică

TERMEN

INDICATORI
PERFORMANȚĂ

EVALUARE

Implementarea
planului de aplicare a
SCMI- Proceduri

Proceduri
Rapoarte ale
comisiilor
Evaluare internă
semestrială, anuală

Anul școlar
2018/2019

Reducerea nr. de
sesizări şi reclamaţii
privind respectarea
legislaţiei
Comisie C.E.A.C.
conform legislaţiei
programe
manageriale

Proceduri
Rapoarte ale
comisiilor
Evaluare internă
semestrială, anuală

TERMEN

INDICATORI
PERFORMANȚĂ

Anul școlar
2018/2019

8. Creşterea calităţii serviciilor educaţionale din L.P.S. "Nicolae Rotaru" Constanţa

ACȚIUNI
8.1. Accentuarea dimensiunii formative
a învăţării/evaluării, vizând competenţe
cheie.
8.2. Modernizarea demersului didactic
şi centrarea lui pe elev.

RESPONSABILI
COORDONATORI
Directori
Diriginţi

RESURSE

Nr. de elevi
Anul școlar
Legislaţie
promovaţi la final de
2018/2019
specifică
an şi la examene
Conform
Tematici adecvate
naţionale
metodologiei
Respectarea

EVALUARE
Raportări statistice
Proceduri de evaluare
şi autoevaluare
Raportări periodice /
semestriale / anuale

standardelor
naţionale de
evaluare/promovare
de la un nivel valoric
la altul
Îmbunătăţirea
climatului din şcoală
/ club / cămin prin
diminuarea
conflictelor

8.3. Generalizarea metodelor de
evaluare ce vizează dezvoltarea
creativităţii, adaptabilităţii şi
transferabilităţii cunoştinţelor şi a
achiziţiilor din ore / antrenamente în
situaţii noi.
8.4. Verificarea periodică a formării
competenţelor cheie / cunoştinţe /
priceperi / deprinderi prin aplicarea
standardelor MEN/Federaţiilor
Naţionale pe ramură de sport.
8.5. Evaluarea obiectivă a prestaţiei
profesionale a cadrelor didactice,
conform noilor norme metodologice.
8.6. Asigurarea unei comunicări
eficiente profesori-elevi-părinţi pentru o
diagnoză reală şi o motivare pozitivă.
8.7.Pregatirea elevilor cu rezultate
modeste la clasa- stagii indelungate de
pregatire sportiva prin organizarea de
programe de remediere- pregatire
suplimentara/ Proiect ROSE

Directori
Director adj,
diriginti, sefi de
catedra, prof.
antrenori

Programa scolara

8.8.Eficientizarea activitatii cabinetului
de asistenta psihopedagogica cu scopul
de a oferi servicii de calitate in
domeniul consilierii orientarii scolare si
profesionale

Directori,
responsabili CEAC
Prof. Psiholog

8.9.Implementarea unui program de
pregatire suplimentara a elevilor din
clasele terminale in vederea
examenelor nationale

Directori
Director adj,
Programa scolara
diriginti,Prof
Programa de
discipline de examen examen

Baza materiala a
cabinetului de
asistenta
psihopedagogica

Permanent

Gradul de
inbunatatire a
rezultatelor elevilorsportivilor

Rapoarte statistice
semestriale-anuale

Permanent

Scaderea numarului
de conflicte si
cresterea
performantelor
scolare ale elevilor

Rapoarte de
monitorizare a
activitatii cabinetului

Permanent

Cresterea
procentului de
promovabilitate la
examenele nationale

Rapoarte statistice
comparative

9. Cultivarea respectului pentru performanţa înaltă şi excelenţă

ACȚIUNI
9.1. Asigurarea participării elevilor/
grupelor/ echipelor la etapele locale /
zonale / naţionale / ale concursurilor /
campionatelor / olimpiadelor.

RESPONSABILI
COORDONATORI

RESURSE

TERMEN

9.2. Stimularea elevilor cu performanţe
sportive / şcolare prin susţinerea
materială în căminul / cantina L.P.S.
9.3. Mediatizarea şi diseminarea
exemplelor de bună practică şi a
performanţelor înalte la nivel de şcoală,
comunitate locală, mass-media - atât
profesori / antrenori / elevi.
9.4. Recompensarea performanţei
sportive la nivel, european, mondial
conform normativelor în vigoare.
9.5. Elaborarea şi trimiterea unor
scrisori de mulţumire către profesorii şi
şcolile din mediul rural care au
promovat sportivi cu rezultate
deosebite europene / mondiale.
9.6. Asiguraea unei comunicări eficiente
profesori-elevi-părinţi pentru o diagniză
reală şi o motivare pozitivă.

Director
Consiliu de Administ.
Şefi de catedre

Legislaţie în
vigoare
Buget de venituri
extrabugetare
Mass media scrisă
şi audiovizuală

Conform
calendarelor
competiţ. pe
ramură de
sport
Anul şcolar
2018/2019

INDICATORI
PERFORMANȚĂ

Rezultatele la
olimpiade şcolare,
Campionate
Naţionale, Şcolare,
Balcanice, Europene,
Mondiale
Număr de elevi /
profesori cu rezultate
deosebite la nivel
internaţional şi
naţional

EVALUARE

Respectarea
prevederilor
regulamentelor
competiţiilor
Evidenta acţiunilor
Premieri la nivel de
şcoală, comunitate
locală

10. Creşterea importanţei activităţilor educative şi extraşcolare în vederea formării complete a personalităţii elevilor

ACȚIUNI
10.1. Educarea elevilor în spiritul
cunoaşterii şi a conservării specificului
naţional, în contextul globalizării.

RESPONSABILI
COORDONATORI

RESURSE

TERMEN

INDICATORI
PERFORMANȚĂ

EVALUARE

10.2. Proiectarea activităţilor educative
formale şi nonformale în concordanţă
cu calendarul M.E.N. si cel local
10.3. Diversificarea activităţilor
extracurriculare, în concordanţă cu
interesele şi aptitudinile elevilor, în
cadrul unor parteneriate educaţionale
cu toţi factorii care pot influenţa pozitiv.
educaţia tinerilor

Director
Consilieri pentru
proiecte şi programe
educative
Responsabili cu
programe şi proiecte
comunitare
Diriginţi
Profesori-antrenori

10.4. Realizare în parteneriat cu Poliţia,
jandarmeria, a acţiunilor de informare
asupra situaţiilor de risc şi a formelor de
agresivitate, monitorizarea şi prevenirea
acestora.
10.5. Educarea în spiritul "fair-playului", a respectului faţă de colegi şi
adversari.
10.6. Monitorizarea activitatilor de
Directori, Diriginti
consiliere si orientare
CPPE

Planuri
operaţionale
Resurse bugetare
din fonduri atrase

Conform
calendarului
naţional,
judeţean şi
al şcolii

Număr de proiecte
educative
Număr
de activităţi de
diseminare a
exemplelor de bune
practici
Număr de activităţi
organizate de
Consiliul Elevilor

Rapoarte semestriale/
anuale
Rapoarte asupra
monitorizării
frecvenţei elevilor
Rapoarte de
monitorizare a
violenţei

Semestrial

Nr de ore/clasa/
semestru

Rapoarte sintetice

11. Recrutarea, selecţia şi încadrarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic, cât şi asigurarea personalului didactic, conform metodologiilor în
vigoare

ACȚIUNI
11.1 Asigurarea încadrării cu personal
didactic - cultură generală şi activitate
sportivă - în conformitate cu
metodologia şi calendarul mişcării
personalului didactic.
11.2. Asigurarea încadrării cu personal
didactic auxiliar şi nedidactic în limitele
numărului de posturi aprobate de
M.E.N.

RESPONSABILI
COORDONATORI
Director
Consiliu de
Administr.
Inspectoratul Şcolar
Judeţean
Facultatea de
Educație Fizică și
Sport

11.3. Asigurarea încadrării L.P.S.
"Nicolae Rotaru" cu directori adjuncţi
conform normativelor în vigoare.

RESURSE

Metodologii
M.E.N.
Comisii de
concurs şi
mobilitate

TERMEN

Conform
calendarului
M.E.N.
Anul şcolar
2018-2019

11.4. Menţinerea în limitele permise de
lege a personalului didactic suplinitor cu
rezultate FOARTE BUNE în activitate pe
baza CONTINUITĂŢII.

INDICATORI
PERFORMANȚĂ

Bază de date cu
personal didactic
auxiliar şi nedidactic
Bază de date cu
posuri vacante sau în
curs de vacantare
Gradul de motivare
pentru stabilitate a
personalului didactic
din club

EVALUARE

Acoperirea tuturor
normelor didactice
Acoperirea tuturor
posturilor de personal
didactic auxiliar şi
nedidactic
Acordarea de
continuităţi în
activitate

12. Evaluarea periodică a personalului didactic, didactic auxiliar şi nediidactic, conform fişelor de evaluare, în vederea acordării calificativelor şi
stimulării performanţei

ACȚIUNI
12.1. Respectarea prevederilor legale
pentru evaluarea cadrelor didactice.

RESPONSABILI
COORDONATORI
Director
Şefi catedre

RESURSE
Legislaţie
Metodologii

TERMEN
Conform
graficului de

INDICATORI
PERFORMANȚĂ
Evaluarea obiectivă
conform fişei prin

EVALUARE
Rapoarte de (auto)
evaluare

12.2. Adaptarea fişelor de evaluare în
funcţie de fişa postului pentru
activitatea sportivă de performanţă.

Consiliu de Admin.
Şefi compartimente

evaluare

12.3. Acordarea calificativelor anuale
pentru activitatea desfăşurată.
12.4. Analizarea în cadrul catedrelor,
Consiliului de Administraţie, a situaţiei
cadrelor didactice/ didactic auxiliar /
nedidactic cu calificative NS/S.
12.5. realizarea demersului privind
acordarea calificatifelor anuale pentru
activitatea manageriala a dir. adjuncti

Director Consiliul
de Administratie

metodologia de
Evaluare

Conform
graficului de
evaluare

autoevaluare,
evaluare colegială şi
evaluarea
directorului
Număr de calificative
FB/B/S/NS

Rapoarte statistice
Planuri de măsuri
pentru personalul cu
calificatine NS/S

Fise evaluare
Raport de
autoevaluare
Calificative

13. Formarea personalului didactic - evoluţie în carieră, eficientizarea activităţii la catedră şi în lucrul cu elevii
ACȚIUNI
13.1. Identificarea nevoilor de formare a
personaluluididactic în vederea corelării
formării şi dezvoltării profesionale cu
nevoile şi interesele beneficiarilor şi cele
ale furnizorilor de formare.
13.2. Identificarea ofertanţilor de
formare şi informarea cadrelor didactice
privind oferta curentă de programe de
formare acreditate.

RESPONSABILI
COORDONATORI
Director
Director adjunct
Responsabil formare
şi dezvoltarea
resurselor umane
Serviciul secretariat
Consiliul Profesoral

RESURSE
Chestionare
Proceduri
Legislaţie
Parteneri de
formare
Resurse bugetare
şi extrabugetare

TERMEN

INDICATORI
PERFORMANȚĂ

Număr de
chestionare aplicate
Număr de dosare
Semestrul I
întocmite şi depuse
Conform
pentru grade
graficului şi
didactice Număr de
metodologiei
ofertanţi identificaţi
Număr de cadre
didactice care

EVALUARE
Bază de date
actualizată
Bază de date cu cadre
didactice înscrise la
grade didactice
Organizarea comisiilor
metodice

urmează cursuri de
formare

13.3. Diseminarea informaţiilor utile
legate de gradele didactice,
monitorizarea întocmirii dosarelor de
înscriere şi depunerea acestora la I.Ş.J.
conform metodologiei.
13.4. Selecţia, stabilirea
responsabilităţilor de comisii metodice,
a graficului de activitate a acestora.
13.5. Iniţierea de demersuri pentru
realizarea unui proiect în vederea
formării cadrelor didactice pe tematica
managementului proiectelor (echipă de
consultaţii).

Directori
Parteneri
Responsabil cu
dezvoltarea
profesională

Spaţii de
învăţământ
Metodişti
acreditaţi în
managementul de
proiect

Semestrul I

Nr. de cadre
didactice
atrase/formate
Nr. de consultaţii
acordate

13.6. Stabilirea graficului de inspecţii şi
interasistenţă pentru cadre didactice
debutante sau cu "probleme" de lucru
cu clasa.

Directori
Şefi de catedră
Profesori mentori

Orarul şcolar
Metodologia şi
legislaţia
activităţii prof.
mentor

Anul şcolar
2018-2019

Nr. de asistenţe
Planuri de măsuri
adoptate

13.7. Popularixarea ofertantilor de
formare si informnarea cadrelor
didactice privind oferta care cuprinde
programe de formare continua

Responsabil formare
continua

Oferte ale
furnizorilor

Anul şcolar
2018-2019

Graficul inspecţiilor
Evaluarea finală a
cadrelor didactice şi a
claselor "problemă"

Baza de date ale
ofertantilor de
formare

14. DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE, INFORMARE ȘI COMUNICARE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII
FENOMENULUI DE VIOLENȚĂ ÎN ȘCOALĂ, AL ASIGURĂRII SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII ELEVILOR
ACȚIUNI
14.1. Popularizarea și aplicarea
prevederilor Legii nr. 35/2007 privind
siguranța în unitățile de învățământ,
asigurarea siguranței elevilor și
personalului didactic.
14.2. Realizarea acordurilor de
parteneriat educațional familie-școală,
semnate de toți părinții elevilor noi
veniți (cl. I, V, IX) în L.P.S.
14.3. Realizarea acordurilor de
parteneriat cu Secția 3 Poliție,
Jandarmeria, firmă autorizată de pază și
alte autorități publice cu atribuții în
prevenirea violenței.

RESPONSABILI
COORDONATORI
Director
Directori adjunct
Consilierul
psihopedagogic
Diriginți
Responsabil cu
proiecte și programe
educative
Consiliul
Reprezentativ al
Elevilor și al
Părinților
Asociația de Părinți
”Viitorii Campioni”

14.4. Implementarea obligativității
purtării uniformei școlare, ca mijloc de
monitorizare a accesului persoanelor
străine în școală.

RESURSE

Legislația în
vigoare
Planuri
operaționale
Proceduri
Firmă de pază

TERMEN

Anul şcolar
2018-2019

INDICATORI
PERFORMANȚĂ

Existența planului
operațional conform
O.M.E.C.T.S.
1409/2007 Acorduri
de parteriat
educaționale
încheiate cu părinții
Număr de activități
de consiliere a
elevilor

14.5. Optimizarea comunicării cu familia
în vederea prevenirii violenței în școală.

Nr. lectorate
Corespondență cu
familia

14.6. Intensificarea și diversificarea în
școală a măsurilor și acțiunilor de
organizare internă pentru prevenirea și
educarea elevilor în vederea asigurării
ordinii și siguranței.

Consemnarea
evenimentelor
Nr. de sancțiuni
pentru acte de
violență fizică și
verbală

Profesor servici pe
școală/etaj
Diriginți

EVALUARE
Raportări sintetice
Rapoarte de
monitorizare
Grafice ale
lectoratelor cu părinții

14.7. Monitorizarea siguranței elevilor
în L.P.S. Și popularizarea exemplelor de
bună purtare sau a celor cărora li s-au
aplicat sancțiuni.

Profesor diriginți
Consilier cu proiecte
și programe
educative
Cons. Elevilor

Fișe de semnalare în
cataloage
Panou de
popularizare

15. Monitorizarea fundamentării bugetului, a derulării execuției bugetare, a accesării de fonduri extrabugetare, venituri proprii

ACȚIUNI
15.1. Fundamentarea corectă a
bugetului de venituri / cheltuieli.
15.2. Gestionarea eficientă a creditelor
alocate de la bugetul MECȘ și cel local
cât și a resurselor extrabugetare.
15.3. Evidența și inventarierea
patrimoniului, în conformitate cu
legislația în vigoare.
15.4. Atragerea de venituri
extrabugetare, sponsorizări, sprijin
financiar și material pentru secțiile
L.P.S.
15.5. Asigurarea necesarului de bani
pentru susținerea servirii mesei de elevii
din internat.

RESPONSABILI
COORDONATORI

Director
Serviciu contabilitate

RESURSE

TERMEN

Resurse bugetare
Resurse
extrabugetare
Resurse MEN
resurse Consiliul
Local

Serviciu contabilitate

Documentație
specifică

Director
Șefi catedre
Profesori
Consiliul Părinților

Activități prestări
servicii
Contracte
colaborare duble
legitimări
Parteneriate

Director
Profesori/Antrenori
Serviciu contabilitate

Venituri
extrabugetare

INDICATORI
PERFORMANȚĂ
Note de
fundamentare
conform legislației în
vigoare

EVALUARE
Note de
fundamentare

Execuție bugetară
conform planificării
Conform
termenelor
legale
Anul școlar
2018/2019

Inventar conform
legislației

Nr. elevi care
primesc masă de la
L.P.S./secții

Total sumă lunară
pentru masă

15.6. Acordarea de asistență de
specialitate în derularea proiectelor de
colaborare și finanțare, achiziții.

Directori
Serviciu contabilitate

Legislație în
vigoare

Proiecte derulate
Achiziții

Nr. dosare licitație

16. Modernizarea infrastructurii și a bazei didactico-materiale a L.P.S. "Nicolae Rotaru" pentru desfășurarea activității intructiv-educative la
parametrii optimi
ACȚIUNI

RESPONSABILI
COORDONATORI

16.1. Realizarea lucrărilor de reparații
curente, igienizare, curățenie,
aprovizionarea cu materiale de
Director
curățenie, obținerea autorizației de
Directori adjuncți
funcționare, procurarea manualelor
Serviciu administrativ
clasele I-XII și a rechizitelor școlare în
vederea derulării optime a anului școlar.
16.2. Procurarea și dotarea cu
ambarcațiuni pentru competiții a secției
de canotaj.
16.3. Realizarea lucrărilor în vederea
reabilitării internatului și cantinei+
construire de centrală pe gaze si
dotarea cu mobilier a căminului și
cantinei, conform Hotărârii Consiliului
Local
16.4. Amenajarea în curtea liceului a
unui balon cu 2-3 terenuri sintetice
(iarbă sintetică fotbal, tenis) cu
dimensiuni de 40/20m și 25/17 m pe
baza unui contract de colaborare.

RESURSE

TERMEN

INDICATORI
PERFORMANȚĂ

Legislație
specifică
Resurse MEN
Consiliul Local
Extrabugetare

Autorizații sanitare
pentru clădirilor
L.P.S.
Manuale pentru
elevii claselor I-XII

Director
Șef catedră canotaj

Consiliul Local

Procurarea a 4-5
ambarcațiuni de
concurs

Director
Directori adjuncți

Buget Consiliu
Local
Venituri
extrabugetare

Asigurarea de
mijloace didactice

Primăria Mun.
Constanța
F.R.T.

Spații de
antrenament și
desfășurare a orelor
de ed. fizică și sport
pe timp friguros

Director
Primăria Mun.
Constanța
F.R.T.

Anul școlar
2018/2019

EVALUARE

Nr. ore antrenamente
și ed. fizică
desfășurate

16.5. Procurarea de echipament sportiv
de competiție pentru secțiile de rugby,
tenis de masă, canotaj, kaiac-canoe,
haltere.

Director
Director adjunct
Serviciu administrativ
Șefii catedră

Venituri
extrabugetare
Venituri proprii

Proiecte derulate
Achiziții

Nr. de seturi
echipament

17. Comunicare instituțională, relații interinstituționale și relații cu comunitatea locală/județeană

ACȚIUNI
17.1. Aplicarea principiului
transparenței informațiilor MEN - IȘJ MTS - DJST - Consiliul Local, Consiliul
Județean.

17.2. Implementarea unei strategii de
promovare a imaginii școlii, a
rezultatelor sportive naționale și
internaționale în mass-media.

RESPONSABILI
COORDONATORI

RESURSE

Director
Director adjunct
Responsabil operare
FORUM
Secretariat

Internet
Abonamente
RAABE
Abonament LEGIS

Director
Director adjunct
Șefi catedre
Diriginți

Abonamente
Cuget Liber,
Telegraf
Televiziune,
Publicații de
specialitate ale
federațiilor

TERMEN

INDICATORI
PERFORMANȚĂ
Nr. accesări FORUM
Actualizări baze de
date pe teme de
legislație /
metodologii

Anul școlar
2018/2019
Nr. articole în presa
scrisă locală /
centrală

EVALUARE

17.3. Coordonarea, promovarea de
parteneriate cu unități școlare, cluburi
sportive din localitate și din țară, cu
prevederi și termene precise.

Director
Director adjunct
Profesori diriginți
Șefi de catedră
Profesori/Antrenori

Legislație în
vigoare
Contracte de
parteneriat

Evidența
parteneriatelor cu
cluburi din localitate
și din țară
Evidența
protocoalelor de
duble legitimări,
transferări

17.4. Creșterea rolului comunității
locale în activitatea școlară și sportivă
din L.P.S. "Nicolae Rotaru" plecând de la
sintagma "L.P.S. - ÎN, PRIN, ȘI PENTRU
COMUNITATE" .

Director
Director adjunct
Consilier pentru
proiecte și programe
educative
Diriginți
Profesori/Antrenori

Legislația în
vigoare
Proiecte și
programe ale
comunității
Calendar
competițional
școlar și de
performanță

Nr. programe în care
este implicat L.P.S.
Nr. de concursuri pe
care le organizează la
diferite niveluri

DIRECTOR,
Prof. ANDREI

SZEMERJAI

Nr. parteneriate
Nr. sportivi cu duble
legitimări
Nr. sportivi transferați

