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PLAN OPERAȚIONAL SEMESTRIAL  
AN ȘCOLAR 2019-2020 

 
1. Creșterea  calității actului educativ prin organizarea de activități curriculare și extracurriculare care să asigure dezvoltarea competențelor cheie la elevi. 

Activitatea 
Resurse 

Responsabili 
Indicatori de 
performanță financiare materiale umane Termene 

Aplicarea de chestionare pentru 
stabilirea  nevoii de formare continuă, 
perfecționare și consiliere a cadrelor 
didactice și  a personalului didactic 
auxiliar din școală. 

Surse bugetare Chestionare 
Cadre didactice, 
personalul 
didactic auxiliar 

Octombrie  2019 

Responsabilul cu 
dezvoltarea 
profesională și 
evoluție în cariera 
didactică 
Director 

Analiza de nevoi 
pentru formarea 
profesională a 
personalului 
didactic și didactic 
auxiliar din școală 

Întocmirea Planului managerial al 
Comisiei pentru dezvoltare 
profesională și evoluție în cariera 
didactică, în funcție de nevoile 
identificate. 

Nu necesită 
Legislația în 
vigoare 

Cadre didactice, 
personalul 
didactic auxiliar 

Semestrial 

Responsabilul cu 
dezvoltarea 
profesională și 
evoluție în cariera 
didactică 
Responsabilii 
comisiilor metodice 

 
Participarea 
întregului personal 
la 1-2 cursuri de 
formare 

Inițierea, în calitate de coordonatori, 
sau participarea, în calitate de 
colaboratori, la proiecte la nivel local 
și județean ce au ca scop promovarea 
și valorificarea cercetării și inovației 
pedagogice  

Surse bugetare și 
extrabugetare 

Proiecte 
educative 

Cadre didactice 
Elevi 

Semestrial 

Responsabilul cu 
dezvoltarea 
profesională și 
evoluție în cariera 
didactică 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 

Derularea a 1-2 
proiecte educative 
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Întocmirea de situații școlare pentru 
identificarea elevilor capabili de 
performanță școlară 

Nu necesită Situații școlare 
Cadre didactice 
Elevi 

Octombrie-
Noiembrie 2019 

Responsabilii 
comisiilor metodice 

20% din elevii 
școlii vor fi 
pregătiți pentru 
concursuri școlare 

Întocmirea  planului de măsuri 
necesar pregătirii pentru performanță 
a elevilor 

Nu necesită Plan de măsuri 
 
Cadre didactice 
 

Octombrie 2019 
Responsabilii 
comisiilor metodice 

20% din elevii 
școlii vor fi 
pregătiți pentru 
concursuri școlare 

Afișarea rezultatelor obținute de elevi 
și cadre didactice la concursurile 
școlare pe site-ul școlii, pagina de 
facebook, articole în presa locală 

Surse bugetare și 
extrabugetare 

Site-ul școlii, 
pagina de 
facebook, 
articole în presa 
locală 

Cadre didactice 
 

Lunar 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Informatician 

 
Articole publicate 

Identificarea surselor financiare și 
materiale pentru recompensarea 
elevilor și cadrelor didactice care au 
obținut rezultate de excepție la 
competițiile școlare 

Propuneri la 
întocmirea 
bugetului 
Venituri proprii 
Sponsorizări 

Buget 
Legislația în 
vigoare 

Cadre didactice 
C.R.P. 

Decembrie 2019 
Director 
Contabil 
Consilier educativ 

1-2 activități de 
premiere 

Întocmirea ofertei educaționale a 
școlii. 

Propuneri la 
întocmirea 
bugetului 
Venituri proprii 
Sponsorizări 

Legislația în 
vigoare 

Cadre didactice 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Ianuarie - 
Februarie 2020 

Director 
Consilier educativ 
 

Pliantul ce 
cuprinde oferta 
educațională a 
școlii 

Demararea acțiunii de realizare a 
pachetelor opționale (CDȘ) pentru 
anul scolar 2020/2021. Vor fi parcurse 
toate etapele acestui demers: 
aplicarea de chestionare elevilor, 
părinților, analiza rezultatelor 
chestionarelor, consultarea cu C.R.P., 
propunerea unor cursuri opționale, 
semnarea de către părinți/elevi a 
fișelor de opțiuni, procesarea fișelor, 
definitivarea și aprobarea 
programelor specifice, aprobarea 
cursurilor opționale. 

Propuneri la 
întocmirea 
bugetului 
Venituri proprii 
Sponsorizări 

Legislația în 
vigoare 

Cadre didactice 
C.R.P. 

Noiembrie 2019-
Martie 2020 

Director 
Responsabilii 
Comisiilor 
metodice 
 

Obținerea 
aprobării pentru 
CDȘ-urile care au 
întrunit 
semnăturile 
părinților/elevilor 
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Elaborarea programelor și a 
planificării activităților din cadrul CDȘ 
în concordanță cu cerințele elevilor/ 
părinților și resursele școlii. 
Asigurarea bazei logistice necesare. 

Propuneri la 
întocmirea 
bugetului 
Venituri proprii 
Sponsorizări 

Legislația în 
vigoare 

Cadre didactice 
 

Noiembrie 2019-
Martie 2020 

Responsabilii 
Comisiilor 
metodice 

Programele 
cursurilor 
opționale 
Suporturile de curs 

Discutarea cursurilor opționale în 
colectivele de catedră, aprobarea 
acestora în Consiliul Profesoral și 
Consiliul de administrație. 

Nu necesită 
Legislația în 
vigoare 

Cadre didactice 
Comisia pentru 
Curriculum 
 

Decembrie 2019- 
Ianuarie 2020 

Director 
CEAC 
CA 
CP 

Fișe semnate cu 
CDȘ-urile 

Asigurarea documentelor 
curriculare, alegerea manualelor și 
stabilirea auxiliarelor curriculare. 
Programele specifice ale cursurilor 
opționale vor fi avizate de ISJ Galați, 
prin inspectorii de specialitate. 

Propuneri la 
întocmirea 
bugetului 
Venituri proprii 

Sponsorizări 

Plan de măsuri 
privind 
pregătirea pentru 
performanță a 
elevilor 

Responsabilii 
Comisiilor 
metodice 

Martie – 
Aprilie 2020 

Director 
Comisia pentru 
curriculum 
ISJ Galați 

Portofoliile 
comisiilor 
metodice 
Avizele 
inspectorilor 
de specialitate 

Achiziționarea  materialelor didactice 
necesare desfășurării orelor de CDȘ. 

Propuneri la 
întocmirea 
bugetului 
Venituri proprii 
Sponsorizări 

Buget 
Proces-verbal 
donație 

Cadre didactice 
C.R.P. 

Decembrie 2019 

Director 
Contabil 
Responsabilii 
Comisiilor 
metodice 

Lista de achiziții 

Identificarea resurselor financiare 
necesare achiziționării a trei 
calculatoare și videoproiectoare 
pentru trei săli de clasă 

Propuneri la 
întocmirea 
bugetului 
Venituri proprii 
Sponsorizări 

Buget 
Proces-verbal 
donație 

Cadre didactice 
C.R.P. 

Decembrie 2019 
 

 
 

 
Director 
Contabil 
 

Lista de achiziții 

Identificarea resurselor financiare 
necesare achiziționării de softuri 
educaționale 

Propuneri la 
întocmirea 
bugetului 
Venituri proprii 
Sponsorizări 

Buget 
Proces-verbal 
donație 

Cadre didactice 
C.R.P. 

Decembrie 2019 
 

 
 
Director 
Contabil 
 
 

Lista de achiziții 

Monitorizarea situației școlare pentru 
identificarea elevilor cu note scăzute 
ce pot deveni corigenți 
 

Nu necesită Cataloage 
Cadre didactice 
 

Lunar 
Director 
Diriginți 
 

Fișe de progres 
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Întocmirea planului de măsuri 
remediale pentru îmbunătățirea 
rezultatelor școlare ale elevilor aflați 
în situație de corigență 

Nu necesită Plan de măsuri 
Cadre didactice 
 

Semestrial 

Director 
Responsabilii 
Comisiilor 
metodice 

Plan de măsuri la 
disciplinele la care 
mai mult de 20% 
din elevi au note 
de 5 și sub 5 

Organizarea de activități de sprijin 
pentru elevi aflați în situație de risc 
educațional 

Propuneri la 
întocmirea 
bugetului 
Venituri proprii 
Sponsorizări 

Plan de 
intervenție 
pentru elevii 
aflați în situație 
de risc 
educațional  

Cadre didactice 
C.R.P. 

Lunar 
Psihologul școlar 
Consilierul educativ 

3-4 activități de 
consiliere/ 
semestru 

Sprijinirea materială a familiilor 
elevilor cu situație materială precară 

Donații 
Sponsorizări 

Legislația în 
vigoare 

Cadre didactice 
C.R.P. 

 
Semestrial 
 

Director 
Consilier educativ 

2-3 activități de 
colectare și 
donare/semestru 

Identificarea resurselor financiare 
necesare participării elevilor proveniți 
din familii cu situație materială 
precară la activități extracurriculare 

Donații 
Sponsorizări 

Legislația în 
vigoare 

Cadre didactice 
C.R.P. 

Semestrial 
Director 
Consilier educativ 

Identificarea a 15-
20 de elevi care 
vor fi sprijiniți 
pentru a participa 
la activitățile 
extracurriculare 

Întocmirea situației cu elevii ai căror 
părinți sunt la muncă în străinătate și 
persoanele în grija cui se află 

Nu necesită 
Chestionare  
 

Cadre didactice Septembrie 2019 
Diriginți 
Psiholog școlar 

Lista cu elevii ai 
căror părinți se 
află în străinătate 

Întocmirea unui program de sprijin 
pentru elevii ai căror părinți sunt 
plecați la muncă în străinătate 

Nu necesită 

Plan de măsuri 
pentru elevii ai 
căror părinți sunt 
plecați la muncă 
în străinătate 

Cadre didactice Septembrie 2019 
Director 
Psiholog școlar 
Diriginți 

2-3 activități de 
sprijin/semestru 

 
 
2. Asigurarea resurselor umane și materiale necesare promovării educației care să favorizeze dezvoltarea intelectuală, culturală și morală a elevilor. 

Activitatea 
Resurse 

Responsabili 
Indicatori de 
performanță financiare materiale umane de timp 

 
Organizarea în parteneriat cu instituții 
acreditate a cursurilor de formare 

Surse bugetare și 
extrabugetare 

Oferta cursuri de 
formare 

Cadre didactice Semestrial 
Director 
Responsabilul cu 
dezvoltarea 

1-2 cursuri de 
formare 
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pentru personalul școlii  profesională și 
evoluție în cariera 
didactică 

Asigurarea cu personal calificat în 
vederea desfășurării activităților cu 
elevii cu CES. 

Surse bugetare și 
extrabugetare 

Legislația în 
vigoare 

C.C.D. Galați Septembrie 2019 

Director 
Responsabilul cu 
dezvoltarea 
profesională și 
evoluție în cariera 
didactică 
Psiholog școlar 
 

80% din cadre 
didactice participă 
la cursuri de 
formare 

Organizarea de work-shop-uri 
susținute de psihologul școlar pe 
teme privind îmbunătățirea relației 
elev-profesor 

Surse bugetare și 
extrabugetare 

Materiale 
informative 

C.J.R.A.E. Semestrial 
Director 
Psiholog școlar 

1-2 activități/ 
semestru 

Semnarea de parteneriate cu 
instituțiile de cultură, O.N.G.-uri care 
să sprijine activitatea educativă din 
școală. 

Surse bugetare și 
extrabugetare 

Parteneriate 
Cadre didactice 
O.N.G.-uri 

Semestrial 
Director 
Consilier educativ 
 

2-3 acorduri de 
parteneriat 

Consolidarea parteneriatului cu 
Comitetul Reprezentativ al Părinților 
în vederea susținerii activităților 
educative. 

Surse bugetare și 
extrabugetare 

Parteneriat cu 
C.R.P. 

Cadre didactice 
C.R.P. 

Semestrial 
Director 
Consilier educativ 

2-3 activități/ 
semestru 

Afișarea informațiilor despre 
activitatea școlii pe site-ul școlii, 
pagina de facebook, în presă. 

Surse bugetare și 
extrabugetare 

Site-ul școlii, 
pagina de 
facebook, 
articole în presa 
locală 

Cadre didactice 
 

Lunar 

 
Consilier educativ 
Informatician 
 

 4-5 articole 

Desfășurarea de activități cu caracter 
interdisciplinar in-door și out-door. 

Surse bugetare și 
extrabugetare 

Planul 
activităților 
extracurriculare 

Cadre didactice 
C.R.P. 

Lunar 

Director 
Consilier educativ 
Responsabilii 
comisiilor metodice 

4-5 activități/ 
semestru 

Identificarea resurselor financiare 
necesare achiziționării de softuri 
educaționale pentru trei discipline  

Propuneri la 
întocmirea 
bugetului 
Venituri proprii 

Legislația în 
vigoare 

Cadre didactice 
C.R.P. 

Decembrie 2019 

Director 
Contabil 
Responsabilii 
comisiilor metodice 

Achiziționarea de 
softuri 
educaționale  
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Sponsorizări 

Încheierea de parteneriate cu instituții 
abilitate care să sprijine activitatea 
școlii în pregătirea elevilor cu C.E.S. 

Surse bugetare și 
extrabugetare 

Legislația în 
vigoare 

C.J.R.A.E. Galați 
C.C.D. Galați 
O.N.G.-uri 

Semestrial 
Director 
Psiholog școlar 
Cadre didactice 

1-3 parteneriate  

Sprijinirea elevilor cu C.E.S. în 
implicarea activă în activitățile 
educative din școală. 

Surse bugetare și 
extrabugetare 

Planul 
activităților 
extracurriculare 

Cadre didactice 
C.R.P. 

Semestrial 
Consilier educativ 
Psiholog școlar 
Cadre didactice 

1-2 proiecte în 
care să fie 
implicați elevii cu 
C.E.S. 

Întocmirea de programe școlare 
adaptate lucrului cu elevi cu C.E.S. 

Nu necesită 
Legislația în 
vigoare 

C.J.R.A.E.Galați Septembrie 2019 
Psiholog școlar 
Cadre didactice 

Programe școlare 
adaptate pentru 
fiecare elev 

Asigurarea mijloacelor materiale 
necesare lucrului cu elevi cu C.E.S. 

Propuneri la 
întocmirea 
bugetului 
Venituri proprii 
Sponsorizări 

Legislația în 
vigoare 

C.J.R.A.E.Galați Decembrie 2019 
Psiholog școlar 
Cadre didactice 

Lista achiziții 

 
 
3. Valorificarea experiențelor dobândite în cadrul proiectelor și parteneriatelor locale, județene, naționale și internaționale prin implementarea și adaptarea de 
strategii eficiente care să asigure succesul școlar. 

Activitatea 
Resurse 

Responsabili 
Indicatori de 
performanță financiare materiale umane de timp 

Implementarea în parteneriat cu 
Primăria Municipiului Galați a 
proiectului: Reabilitare și Modernizare 
Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie 
Teologul” în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 10 – Îmbunătățirea 
infrasctructurii educaționale, 
Prioritatea de investiții 10.1 – 
Investițiile în educație și formare, 
inclusiv în formare profesională, 
pentru dobândirea de competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții prin 

Programul 
Operațional 
Regional 2014-
2020, Axa 
prioritară 10 – 
Îmbunătățirea 
infrasctructurii 
educaționale 

Dotările înscrise 
în proiect 

Director 
Reprezentanții 
Primăriei 
Municipiului 
Galați 

2019-2021 

Primăria  
Municipiului Galați 
Consiliul de 
administrație al 
Școlii Gimnaziale 
„Sfântul Grigorie 
Teologul” 

 
 
 

Implementarea 
Proiectului: 
Reabilitare și 
Modernizare 
Școala Gimnazială 
„Sfântul Grigorie 
Teologul” în cadrul 
Programului 
Operațional 
Regional 2014-
2020, Axa 
prioritară 10 
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dezvoltarea infrastructurilor în 
educație și formare, Obiectiv specific 
10.1 –Creșterea gradului de 
participare la nivelul educației timpurii 
și învățământului obligatoriu, în 
special pentru copiii cu risc crescut de 
părăsire timpurie a sistemului, Apel de 
proiecte nr.POR/10/2017/10/10.1b/7 
regiuni în valoare de 4.867.568,46 lei 

 Implicarea în  proiecte e-Twinning sau 
cu finanțare europeană prin 
programul Erasmus + 

Fonduri 
nerambursabile 
Prin programul 
Erasmus+ 
Donații 

Proiecte  
e-Twinning sau 
cu finanțare 
europeană prin 
programul   
Erasmus + 

Cadre didactice 
Semestrial 

Consilier educativ 
Comisia pentru 
programe și 
proiecte europene 
Cadre didactice 

1-2 parteneriate 
internaționale 

Derularea demersurilor pentru 
realizarea unui centru de pregătire și 
evaluare în vederea susținerii 
examenelor Cambridge 

Sponsorizări 

Parteneriat  cu 
European 
Examinations  
Centre   

Cadre didactice 
C.R.P. 

Noiembrie 2019 

Director 
Responsabil 
Comisia pentru 
programe și 
proiecte europene 
 

Organizarea 
centrului de 
pregătire și 
examinare 
vederea susținerii 
examenelor 
Cambridge 

Dezvoltarea capacității de 
cooperare a școlii cu alte instituții de 
învățământ, organizații ale societății 
civile, autorității publice, instituții de 
cultură. 
a) Pe plan local: 
Biblioteca„V.A.Urechia”, Primăria 
Municipiului Galați, C.C.D. Galați, cu 
Biserica Sfânta Treime; Poliția-Secția 4; 
cu Jandarmeria; Direcția pentru 
Protecția Copilului; ONG-uri; cu școli, 
licee, centre de plasament  etc. 
b) Pe plan național: școli din țară; 
ONG-uri; instituții de cultură etc. 

Nu necesită 

Parteneriate cu 
instituții de 
învățământ,  
instituții de 
cultură, Biserica, 
Poliție, O.N.G.-uri 

Cadre didactice 
C.R.P. 
C.Ș.E. 
 

 
Semestrial 
 
 

Director  
Consilier educativ  
Comisia pentru 
Programe şi 
Proiecte Educative 
Şcolare şi 
Extraşcolare 

2-3 parteneriate 
cu instituții de 
învățământ,   
instituțiile de 
cultură, Biserica, 
Poliție, O.N.G.-uri 
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Derularea unor evenimente 
importante în viața școlii: 
Săptămâna Porților deschise 
Activități dedicate zilelor de  5 
octombrie, 30 noiembrie, 1 
Decembrie, 1 și 8 martie, 
Serbări școlare 

Propuneri la 
întocmirea 
bugetului 
Venituri proprii 
Sponsorizări 

Proiectul 
activităților 
școlare și 
extrașccolare 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
Cadre didactice 
C.R.P. 
 

Semestrial 
 

Consilier educativ 
 Comisia pentru 
Programe şi 
Proiecte Educative 
Şcolare şi 
Extraşcolare 

4-5 activități/ 
semestru 

Elaborarea proiectului activităților 
educative școlare și extrașcolare  

Nu necesită 

Proiectul 
activităților 
școlare și 
extrașccolare 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
Cadre didactice 
C.R.P. 

Septembrie 2019 

Consilier educativ  
Comisia pentru 
Programe şi 
Proiecte Educative 
Şcolare şi 
Extraşcolare 

4-5 activități/ 
semestru  

Participarea la proiecte educaționale 
pe următoarele teme:  educație 
pentru  sănătate, educaţie ecologică şi 
de protecţie a mediului, educație 
pentru dezvoltare personală, educaţie 
pentru o societate democratică, 
educație privind prevenirea violenței, 
educație privind combaterea traficului 
de persoane 

Propuneri la 
întocmirea 
bugetului 
Venituri proprii 
Sponsorizări 

Proiectul 
activităților 
școlare și 
extrașccolare 

Cadre didactice 
 

Semestrial 

Consilier educativ  
Comisia pentru 
Programe şi 
Proiecte Educative 
Şcolare şi 
Extraşcolare 

4-5 activități/ 
semestru 

Asigurararea dotării cu mijloace 
necesare desfășurării de activități 
educative. 

Propuneri la 
întocmirea 
bugetului 
Venituri proprii 

Proiectul 
activităților 
școlare și 
extrașccolare 

Cadre didactice 
C.R.P. 

Decembrie 2019 

Director 
Contabil 
Consilier educativ  
 

Lista achizițiilor 

Realizarea parteneriatelor cu 
instituțiile abilitate care să sprijine 
cadrele didactice în pregătirea elevilor 
cu cerințe speciale. 

Surse bugetare și 
extrabugetare 

Parteneriate cu 
instituții 
acreditate 

C.J.R.A.E. Galați 
C.C.D. Galați 
O.N.G.-uri 

Semestrial 

Director 
Responsabilul cu 
dezvoltarea 
profesională și 
evoluție în cariera 
didactică 

1-2 cursuri de 
formare 

 
DIRECTOR,   

PROF. GINA ALCEA 


