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PLAN OPERATIONAL  

 
                                    a Clubului Sportiv Şcolar Vatra Dornei în perioada  anului scolar  2016- 2017 

 

 
Obiective 

generale 

Obiective  

specifice 
Acţiuni Responsabilităţi Termen Evaluare 

I. Reconsiderarea 

managementului 

unitatii în scopul 

formării la elevi a 

unor atitudini şi 

comportamente în 

spiritul valorilor 

democratice 

     

1. Măsuri de 

eficientizare a frecvenţei 

elevilor şi a 

comportamentului 

acestora 

- Tinerea unor  evidente  stricte  

a tuturor  elevilor înscrişi la 

Clubul Sportiv 

Şcolar,completarea cataloagelor 

de grupa,a registrului matricol şi 

a cererilor de înscriere pentru 

elevii noi înscrişi. 

 - Sondaje privind frecvenţa 

elevilor şi luarea de măsuri în 

colaborare cu părinţii acestora 

- În scopul respectării codului 

de conduită şi a Regulamentului 

intern, organizarea de interviuri 

cu elevii, dezbateri, studii de caz 

privind comportamentul 

neadecvat 

Director 

Antrenorii si 

profesorii  

 

 

 

 

 

 

 

Antrenorii şi 

profesorii  

 

permanent 

 

lunar 

 

 

 

conform 

planificărilor 

Responsabilizarea părinţilor 

şi a elevilor. 
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3. Dezvoltarea 

extracurriculară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Extinderea învăţării 

informatizate. 

Organizarea  de intruniri si  

festivităţi de rămas bun cu 

absolvenţii clubului nostru 

Director 

Antrenorii şi 

profesorii  

 

20.06.2017 Intrunire festiva 

 

Participarea la competitiile interne  

si internationale ale elevilor pe 

baza de reciprocitate 

 

Director 

Şefii de catedră 

Conform 

planificărilor 

Competiţie 

- promovarea sistematică a unor 

metode şi tehnici moderne de 

studiu, precum şi practicarea de 

metode şi stiluri eficiente de „a 

învăţa cum să înveţi”, de „a 

învăţa pentru a şti să faci” şi „ a 

învăţa permanent”. 

- acces la Internet pentru elevii 

şi profesorii şcolii; 

- comunicarea prin căsuţele 

poştale personale între echipa  

managerială  şi cadrele 

didactice. 

 

Responsabilii de 

catedre 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Asigurarea 

calităţii procesului 

de predare şi 

învăţare.Creşterea 

performanţelor 

sportive 

1. Rezultate  deosebite la 

Campionatele Naţionale 

şi la Concursurile 

Internaţionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conceperea eficientă în echipă 

a  planificărilor calendaristice , a 

planificărilor activităţilor  în 

comisii metodice şi catedre în 

comisii pe domenii. 

- Organizarea de verificări sub 

formă de concurs a sportivilor 

-Diversificarea şi adecvarea 

metodelor şi tehnicilor de 

evaluare care încurajează 

creativitatea, participarea activă, 

lucrul în echipă. 

- asigurarea permanentă a unei 

Director 

Consiliul pentru 

curriculum 

 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

Responsabilii 

 

octombrie 

2016 

 

 

 

conf. plan. 

noiembrie 

2016 

 

 

decembrie 

2016  

Creşterea  numarului 

sportivilor nominalizaţi 

pentru loturile naţionale 

 

 

 

 

Obţinerea de rezultate 
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2. Îmbunătăţirea 

evaluării performanţelor 

şcolare. 

comunicări eficiente profesori – 

elevi- părinţi, urmărindu-se 

constant progresul şcolar. 

- utilizarea calculatorului în 

procesul de evaluare al elevilor 

şi de comunicare a rezultatelor 

evaluării 

- Activitatea de selecţie, 

preselecţie şi de organizare a 

tuturor grupelor va marca 

perioada de început a 

semestrului 

- Calendarul  competiţional  va 

fi  alcătuit  de fiecare catedra   

în parte care va  cuprinde:  

competiţiile oficiale de 

verificare a stadiului de 

pregătire ,cupe festive, 

cantonamente, materiale  si  

echipament sportiv precum si 

alimentaţie de efort pentru 

sportivii loturilor naţionale, 

susţinătoare de efort. 

catedrelor, 

comisiilor, director 

 

- profesorii şi 

antrenorii 

 

 

 

 

ianuarie 

martie, aprilie 

2017 

 

permanent 

 

 

 

 

 

III. Creşterea 

competenţelor  

cadrelor didactice 

în scopul 

optimizării 

performanţelor şi 

menţinerii 

prestigiului şcolii 

1. Asigurarea 

posibilităţilor de formare 

pentru fiecare cadru 

didactic în funcţie de 

nevoile identificate 

- Participarea cadrelor didactice 

la diferite cursuri de formare 

prin CCD sau alte programe. 

Director  

 

conf. ofertelor 

de formare 

3 cadre didactice formate în 

didactici noi prin colaborarea 

cu CCD 

- participarea activă a cadrelor 

didactice la dezbaterilor din 

comisiile metodice şi catedre, la 

cercurile pedagogice şi sesiuni 

de comunicări ştiinţifice 

Director  

Responsabilii 

catedrelor şi 

comisiilor metodice 

lunar Portofoliu de activitate. 

Susţinerea unei lecţii de 

antrenament 

demonstrativă/lună la fiecare 

catedră şi comisie. 

1cadre didactice la sesiunile 

de comunicări 



Clubul Sportiv Şcolar  Vatra Dornei 

 4 

2. Consilierea  

profesorilor în 

activitatea didactică 

- Organizarea de  activităţi de 

consiliere pedagogică: 

dezbateri, discuţii informale  

- Participarea echipei 

manageriale la şedinţele 

catedrelor şi 

comisiilor(evaluarea şi 

autoevaluarea cadrelor 

didactice) 

Director  

Echipa managerială 

 

 

 

 

 

lunar 

Formarea de abilităţi în 

întocmirea documentelor 

şcolare, creşterea ataşamen 

tului faţa de instituţie im- 

primarea spiritului de muncă 

în echipă. Portofolii de 

activitate 

- Schimb de experienţă-lecţii 

demonstrative, dezbateri  

Director 

Responsabilii de 

catedre, comisii 

 

lunar 

 

Discuţii informale. Portofoliu 

de activitate 

 

 

3. Diseminarea în 

comunitate a 

experienţelor şi 

rezultatelor pozitive ale 

şcolii 

- Organizarea de întâlniri cu 

reprezentanţi ai mass-mediei, 

cu  reprezentanţi ai autorităţilor 

locale pentru prezentarea 

rezultatelor unor activităţi ale 

şcolii.  
Director lunar 

Feed-back din partea 

comunităţii, atragerea de 

sponsori 

IV. Facilitarea 

comunicării 

interculturale şi 

comunitare 

1. Realizarea 

parteneriatului pentru 

educaţie şi a 

parteneriatului social cu 

familiile elevilor şi cu 

comunitatea locală 

- Dezbaterea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a înv. 

preuniversitar şi a 

Regulamentului intern cu 

personalul şcolii, elevii şi 

părinţii şi semnarea acordului de 

parteneriat cu aceştia 

 

Director 

Responsabilii de 

catedre 

 

 

 

 

 

 

 

septembrie 

2017 

 

conform 

programei 

 

 

 

Semestrial 

Semnarea contractelor de 

parteneriat în proporţie de 

100% şi responsabilizarea 

părinţilor în actul 

educaţional. 

Participarea elevilor la actul 

decizional în proporţie de 

25%. 
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- Identificarea de noi relaţii de 

colaborare cu Primăria, Poliţia, 

Biserica, Direcţia de Sănătate 

Publică, ONG  în scopul 

realizării unor obiective 

educaţionale. 

 

 

 

Director 

 

 Participarea reprezentanţilor 

comunităţii la luarea 

deciziilor în cadrul 

Consiliului de Administraţie 

2.Realizarea 

parteneriatului 

educaţional extern 

- Derularea proiectelor cu alte 

şcoli sportive de la noi din ţară 

sau străinătate 

Director  

Responsabilul cu 

activitatea de 

colaborare 

internaţională 

Conform 

planificării 

comisiei 

pentru 

parteneriate 

 

V. Retehnologizarea 

bazei materiale a 

şcolii şi obţinerea de 

fonduri 

extrabugetare 

1. Reamenajarea 

spaţiilor  de 

antrenament 

 

 

 

 

- Dotarea  cu echipament si 

materiale sportive competitive  

 

Director 

Contabil  

Administrator 

 

 

Permanent  

- amenajarea  spaţiilor de 

antrenament 

2. Achiziţionarea de 

echipamente şi mijloace 

de învăţământ moderne 

- Achiziţionarea de material 

didactic şi mijloace de 

învăţământ 

Director 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

Administrator  

 

 

oct.-nov. 

2017 

Materiale sportive specifice 

fiecarei sectii in parte 

3. Atragerea de resurse 

financiare extrabugetare 

- Cazarea în căminul sportiv 

- Atragerea de sponsori 

 

Director 

Contabil şef 

Anual Se vor realiza anual aprox. 

35000 RON  
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VI. Evaluarea 

conţinutului 

procesului 

instructive-educativ 

Diversificarea analizei 

activităţilor pe diferite 

compartimente 

- Analiza activităţii la nivel de 

comisii metodice în cadrul 

Consiliului de Administraţie ; 

- Elaborarea graficului de 

asistenţe la ore ; 

- Consilierea comisiei de 

asigurare a calităţii activităţii din 

şcoală; 

- Elaborarea programului 

managerial şi a rapoartelor de 

analiză semestriale / anuale şi 

discutarea lor în consiliul prof. 

- Realizarea unei baze de date 

 

 

 

 

Director 

 

Semestrial 

 

 

 

3-4 asistenţe 

pe săpt.. 

 

 

Semestrial 

 

 

Decembrie 

2017 

Fişe de evaluare 

 

 

 

Fişe de asistenţe la ore 

 

 

Raport de analiză 

Plan managerial 

 

Baza de date cu evid. elevilor 

şi a cadrelor didactice 

 

          

Comisia , 


