
PLAN OPERAŢIONAL – AN ŞCOLAR 2019 – 2020 

PRIORITĂŢI, OBIECTIVE SPECIFICE ŞI ŢINTELE ŞCOLII 

 

Prioritatea 1. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii 

Obiectiv: Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii şi creşterea nivelului de calificare în sectoarele prioritare ale judeţului 

Ţinta:  Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor. 

Context: Şcoala trebuie să vizeze nu numai educarea şi formarea unor tineri bine instruiţi dar şi pregătirea de absolvenţi direct angajabili şi imediat 

productivi. Descreşterea constantă a ofertei de locuri de muncă necalificată sau slab calificată, dezvoltarea rapidă în plan tehnologic, diseminarea şi 

punerea în practică a noilor idei economice cer din partea şcolii o din ce în ce mai mare flexibilitate, capacitate de adaptare şi obţinerea unui nivel 

ridicat de educaţie si formare a viitoarei forţe de muncă. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului  

Rezultate aşteptate (măsurabile) Data până la 

care vor fi 

finalizate  

Persoana/ 

persoanele   

responsabile  

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare  

Realizarea documentației de 

evaluare externă ARACIP. 

Dosarul de evaluare externă. Noiembrie 

2019, 

conform 

calendarului 

ARACIP 

Director,  

Ursu Daniela 

Simona 

Director  adjunct,  

Slătian Faustina 

Responsabil 

CEAC,   

Roman Mariana 

MEN 

 

- 

 

- 

 

Vizita echipei ARACIP 

pentru evaluare externă. 

Evaluarea externă a școlii. Conform 

programării 

ARACIP, în 

perioada 

01.09.2020 – 

01.09.2024 

Director,  

Ursu Daniela 

Simona 

Director  adjunct,  

Slătian Faustina 

Echipa CEAC 

Agenţi 

economici 

Părinţi 

- - 

Creşterea relevanței ofertei 

de servicii educaţionale 

pentru fiecare categorie de 

elevi şi prognosticarea 

calificărilor solicitate pe 

Asigurarea unei mai bune corelări cu 

nevoile individuale ale comunităţii, 

cu interesele elevilor; respectiv 

încheierea a minim 25 de contracte de 

Martie 2020 Directori 

 

Consiliul 

Profesoral 

 

Agenţii 

economici 

 

ISJ 

- - 



domenii de formare iniţială, 

în contextul dezvoltării 

regionale. 

 

colaborare cu societăți comerciale din 

județ. Realizarea unor oferte relevante 

pentru segmentele vulnerabile, 

urmărind participarea acestora la 

educaţie; integrarea a cel puțin 80% 

dintre elevii cu CES și a elevilor 

rromi. 

Consiliul de 

Administrație 

Mediatizarea permanentă a 

ofertei educaţionale a şcolii. 

Broşuri, pliante cuprinzând oferta 

şcolii care vor fi popularizate în 

rândul elevilor din gimnaziu din Satu 

Mare și din județ; 

Editarea revistei școlii. 

Popularizarea activităților școlii pe 

pagina de socializare a liceului. 

Mai 2020 

Permanent  

Directori 

 

Consilier educativ 

Primăria 

Municipiului  

Satu Mare 

Agenţii 

economici. 

1200 

lei  

Primăria 

Municipiului  

Satu Mare 

Agenţii 

economici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prioritatea 2. Dezvoltarea parteneriatului social (pentru îmbunătăţirea calităţii în TVET) 

Obiectiv: Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei educaţionale la specificul pieţei muncii 

Ţinte: - Creşterea gradului de inserție profesională a absolvenților de liceu și școală profesională 

               - Creşterea gradului de implicare a partenerilor în procesul de instruire 

Context: Schimbul social este un factor determinant al dezvoltării evidenţiat prin forme relaţionale, parteneriate, dinamici colective care se constituie 

într-o sursă a progresului economic şi social. Interacţiunea socială devine eficientă atunci când strategiile de colaborare şi parteneriat au la bază 

obiective clare, nevoi reale şi relaţii de calitate care se construiesc în timp prin atitudini de încredere, loialitate, responsabilitate şi respectarea 

angajamentelor. Constituită ca un sistem deschis şcoala trebuie să răspundă necesităţilor sociale, exigenţelor comunităţii din care face parte, să 

dezvolte şi să menţină legăturile cu partenerii sociali şi autorităţile.  

Calificările propuse pentru școala profesională: mecanic auto, operator mașini cu comandă numerică, electrician întreținere și reparații, tinichigiu 

vopsitor auto și electronist aparate și echipamente sunt solicitate pe piața muncii din municipiu și județ. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate (măsurabile) Data până la 

care vor fi 

finalizate  

Persoana/ 

persoanele   

responsabile  

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare  

Îmbunătăţirea relaţiei şcoală 

– părinte – elev bazată pe 

deschidere şi încredere 

reciprocă. 

Implicarea părinţilor în activităţile 

şcolii. Realizarea a cel puțin două 

activități comune școală – părinte – 

elev. 

Permanent Director, 

Consilier 

educativ, diriginți 

Diriginţii 

Comitetul 

Reprezentativ  

al Părinţilor 

- - 

Identificarea potenţialilor 

parteneri din rândul 

agenţilor economici, 

sensibilizarea lor precum şi 

deschiderea lor faţă de 

problemele şcolii.  

Încheierea de contracte de colaborare 

cu agenţi economici pentru realizarea 

instruirii practice pentru toți elevii 

școlii.  

Octombrie  

2019 

Director,  

Ursu Daniela 

Simona 

Director  adjunct,  

Slătian Faustina 

Diriginţii 

clasele 

implicate 

Agenţii 

economici 

- - 

Realizarea CDL-urilor  

pentru toate calificările. 

Existența CDL-urilor. Octombrie 

2019 

 

 

Director, 

Ursu Daniela 

Simona 

Director  adjunct,  

Slătian Faustina 

Şef catedra 

tehnică 

Agenţii 

economici 

 

  

Continuarea colaborării în 

sistem dual pentru școala 

profesională, cu un număr 

cât mai mare de agenți 

economici. 

Încheierea de noi contracte de 

colaborare – învățământ DUAL – în 

vederea obținerii a cât mai multe 

beneficii pentru elevi și pentru 

școală. 

Noiembrie 

2019 

Directori 

Reprezentanți 

ai agenţilor 

economici 

Agenti 

economici 

- - 

 



Prioritatea 3. Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi adulţi 

Obiectiv: Consilierea şi orientarea elevilor în scopul conştientizării valorii personale pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea capacităţii de integrare în 

societate. 

Ţinte:  - Creşterea gradului de inserţie al absolvenţilor 

            -  Îmbunătăţirea abilităţilor în acordarea de consultanţă şi asistenţă pentru orientare. Asigurarea suportului informaţional adecvat pentru 

profesori  consilieri si diriginţi 

Context: Procesul de consiliere se asigură respectând traseul: profesori consilieri – diriginţi – elevi. Pe acest traseu s-au identificat o serie de 

probleme cum ar fi: lipsa de informaţii la dispoziţia profesorilor consilieri şi diriginţilor privind situaţia actuală a pieţei forţei de muncă: prognoze pe 

termen mediu şi lung; abilităţi relevante pentru afirmare corespunzătoare. 

Există elevi cu cerințe educaționale speciale și un număr important de elevi care frecventează cursurile școlii profesionale și ale liceului care au 

dificultăți de citire, scriere, efectuare de calcule matematice simple. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate (măsurabile) Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoane

le   responsabile 

Parteneri Cost Surse de 

finanțare 

Aplicarea chestionarului de 

interese ocupaţionale 

Holland. 

Cum îţi recunoşti 

aptitudinile? 

Testarea psihologică 

individuală BTPAC. 

Familiarizarea a 70% dintre elevii 

școlii cu metode de autocunoaştere şi 

formare a unor abilităţi specifice unei 

economii de piaţă. 

Septembire 

– noiembrie 

2019 

 

Diriginţii  

Psiholog şcolar 

CJRAE 

Diriginţii  

Elevii 

- - 

Pregătirea profesională: 

învăţare continuă şi 

orientarea în carieră. 

Elaborarea unui program 

personalizat de reuşită personală şi 

profesională. 

Februarie  

2020 

 

Directori  

Consilier educativ  

Psiholog şcolar 

Diriginţii 

Elevii 

 

- - 

Consilierea elevilor din 

clasele terminale de către 

AJOFM privind cererea de 

pe piaţa muncii. 

Consilierea tuturor elevilor din anii 

terminali. 

Iunie 2020 Directori 

Consilier educativ 

Agenţii 

economici 

AJOFM 

 Diriginţii 

claselor 

terminale 

- - 

 

 



Prioritatea 4. Creşterea calităţii în procesul educaţional şi egalitatea de șanse pentru asigurarea progresului școlar. 

Obiectiv: Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea metodelor moderne de predare-învăţare pentru asigurarea progresului școlar. 

Ţinte: -  Creşterea numărului de premii la olimpiadele judeţene și alte concursuri. 

            -  Reducerea numărului de absențe nemotivate a elevilor din grupul ţintă cu cel puțin 5 %/an, având ca finalitate creșterea ratei de absolvire. 

            -  Eficientizarea şi creşterea randamentului şcolar pentru un număr de 200 elevi  din clasele IX – XIII, pe parcursul fiecărui an din proiect. 

            -  Creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat cu cel puțin 3% pentru fiecare an de proiect, respectiv cu 12% la finalul proiectului.  

            -  Creșterea ratei de promovare la examenul de bacalaureat cu cel puțin 2 % pentru fiecare an de proiect, respectiv cu 8 % la finalul proiectului. 

Context: Calitatea activităţii didactice în şcoală este dată de capacitatea sa de a-şi multiplica efectele formative asupra elevilor şi de a evita acele 

situaţii în care învăţarea devine un proces de memorare a răspunsurilor date unor întrebări pe care elevii înşişi nu le-au pus niciodată 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate (măsurabile) Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoanele   

responsabile 

Parteneri Cost Surse de 

finanțare 

Stimularea şi încurajarea 

elevilor pentru participarea 

la olimpiade, concursuri. 

Atragerea de fonduri de la agentii 

economici pentru premierea  

elevilor rezultate deosebite: șef de 

promoție, participanți la olimpiade 

și concursuri școlare. 

Număr de elevi premiați. 

Mai – iunie  

2020 

Directori 

Cadre didactice 

Agenţi 

economici, 

Comitetul de 

părinţi,  

ISJ. 

- - 

Realizarea unei oferte 

educaţionale complexe 

adaptată cerinţelor 

comunităţii locale şi bazei 

materiale de care dispune 

şcoala. 

Planul de şcolarizare realizat 100%. Septembrie 

2020 

Director 

Consiliul de 

Administraţie 

Agenţii 

economici, 

Consiliul 

Local, ISJ, 

CLDPS, 

Consiliul 

Profesoral 

- - 

Implementarea și realizarea 

acțiunilor propuse în cadrul 

proiectului ROSE. 

Obiective atinse în totalitate. Perioada de 

desfășurare a 

proiectului 

Echipa de proiect 

Profesorii implicați 

în activitățile 

propuse 

 Conform 

datelor 

din 

proiect 

Proiect  

 

 


