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III. 4 Plan operaţional / Anul școlar 2017 – 2018

ŢINTA

OPŢIUNE STRATEGICĂ RESURSE
1. Aplicarea
prevederilor
curriculumului
preșcolar de către
toate cadrele didactice
din unitate cu accent
pe educaţia timpurie.

1. CREŞTEREA CALITĂŢII
ACTULUI EDUCAŢIONAL

RESPONSABIL

ORIZONT DE
TIMP

INDICATORI DE PERFORMANTA

Director
Financiare: nu
necesită
Umane: cadre
didactice

2. Întocmirea corectă a
planificărilor (anuale și
calendaristice) a
proiectelor / schițelor Financiare: nu
de activitate de către necesită
toate cadrele didactice
Umane: cadre
din unitate.
didactice
instituțională.

AUTORITATE

Grădiniţa cu
Cadre didactice
program
prelungit „Micul Comisia pentru
Prinț” Baia Mare curriculum

Abilităţi şi aptitudini individuale
Permanent

Director
Grădiniţa
Cadre didactice
Grădiniţa cu
program
Comisia pentru
prelungit „Micul curriculum
Prinț” Baia Mare

Gestionarea resurselor
materiale

Proiecte model de activitate
Portofolii personale
Permanent
Studiu individual
Portofoliul copilului

3. Utilizarea metodelor
și mijloacelor didactice Financiare: nu
moderne centrate pe necesită
copil de către toate
Umane: cadre
cadrele didactice.
didactice

4. Utilizarea setului de
instrumente pentru
stimularea,
monitorizarea și
aprecierea pregătirii
pentru școală a
copilului preșcolar.

5. Întocmirea graficului
de asistențe la
activități al
directorului, respectiv
tematica asistențelor
la activități

2. FORMAREA ŞI
PERFECŢIONAREA

Director
Grădiniţa
Cadre didactice
Grădiniţa cu
program
Comisia pentru
prelungit „Micul curriculum
Prinț” Baia Mare

Lecţii deschise
Permanent

Materiale didactice
confecţionate de către
educatoare

Director
Financiare: nu
necesită
Umane: cadre
didactice

Grădiniţa cu
Cadre didactice
program
prelungit „Micul Comisia pentru
Prinț” Baia Mare curriculum

Permanent

Fișa pentru aprecierea
progresului individual al
copilului înainte de înscriere în
clasa pregătitoare – Anexa 3

Grafic de asistenţe la activități
Nr. 672 / 27. 09. 2017
Financiare: nu
necesită
Umane: cadre
didactice

1. Elaborarea corectă a
Financiare: nu
documentelor

Grădiniţa cu
Director
program
prelungit „Micul
Prinț” Baia Mare

Anul școlar
2017-2018

Grădiniţa cu
program

Anul școlar

Director

Tematica asistențelor la grupe
Nr. 674/ 28.10.2017
Fişa de observare a lecţiei din
scrisoarea metodică pentru
învățământul preșcolar 20142015, Anexa 2a
Plan managerial al directorului

PERSONALULUI
INSTITUŢIEI

manageriale: planuri
necesită
manageriale, plan
Umane: director,
operațional, raporturi
cadre didactice
asupra stării
învățământului din
unitate, planuri de
măsuri ameliorative pe
compartimente de
lucru.

prelungit „Micul Responsabili comisii 2017-2018
Prinț” Baia Mare de lucru

Plan managerial pentru fiecare
comisie de lucru
Raportul de activitate al
directorului (semestrial şi anual)
Raport anul asupra stării
învăţământului din unitate
Plan de măsuri ameliorative
(acolo unde este necesar)
Raportele semestriale ale
comisiilor de lucru și ale
cadrelor didactice

2. Elaborarea deciziilor Financiare: nu
privind activitatea
necesită
comisiilor din unitate.
Umane: director

Grădiniţa cu
Director
program
prelungit „Micul
Prinț” Baia Mare

3. Obținerea a cel
puțin 25 de credite
transferabile de către
fiecarea cadru didactic
din unitate.

Umane: cadre
didactice

Responsabil cu
Grădiniţa cu
dezvoltarea
program
prelungit „Micul profesională
Prinț” Baia Mare

Anul școlar
2017-2018

Financiare :buget
2013 - taxa curs

Grădiniţa cu
program

Anul școlar
2017-2018

4. Înscrierea cadrelor
didactice în vederea

Financiare :buget
2013 - taxa curs

Director

Anul școlar
2017-2018

Dosar cu decizii
Registru de decizii

Plan managerial al comisiei
privind formarea continuă
Oferta de cursuri a CCD MM,
sau alți furnizori de formare
continuă acreditați
Dosare privind înscrierea
cadrelor didactice la grade

obținerii gradelor
didactice I, II și
DEFINITIV.

5. Formarea cadrelor
didactice în proporție
de 100% prin cursuri
de perfecționare.

6. Continuarea
studiilor la nivel
superior universitar
sau postuniversitar de
către cadrele didactice
din unitate.

3. ÎMBUNĂTĂŢIREA
FUNCŢIONALITĂŢII ŞI
ESTETICII SPAŢIILOR,
MODERNIZAREA ŞI
EXTINDEREA BAZEI
DIDACTICO-MATERIALE

Dotarea G.P.P. „Micul
Prinț” cu vestiare noi,
băncuțe pentru holuri,
corpuri noi,
personalizate pentru
centrul tematic;
-televizoare noi pentru

Umane: cadre
didactice

prelungit „Micul Cadre didactice
Prinț” Baia Mare

didactice

Financiare :buget
2013 - taxa curs

Director
Grădiniţa cu
program
Responsabil
prelungit „Micul formarea continuă
Prinț” Baia Mare

Obţinerea de certificate privind
dobândirea de competenţe

Umane: cadre
didactice

Financiare: nu
necesită
Umane: cadre
didactice

Financiare: fonduri
de la bugetul local/
sponsorizări
Umane: cadre
didactice

Grădiniţa cu
Director
program
prelungit „Micul
Prinț” Baia Mare

Grădiniţa cu
program
prelungit „Micul
Prinț” Baia Mare

Consiliul de
administrație al
GPP. „Micul Prinț”
Baia Mare

Evidenţa cadrelor didactice
înscrise la curs

Anul școlar
2017-2018

Monitorizarea aplicării la grupă
a cunoştinţelor dobândite

Diplome de licenţă/ studii
masterale
Anul școlar
2017-2018

Listă de achiziții

Anul școlar

ÎN ANSAMBLUL EI PRIN
ÎNTOCMIREA UNUI
PROIECT DE
RESTRUCTURARE ŞI
MODERNIZARE A
CLĂDIRII INSTITUŢIEI.

fiecare sală de grupă;

2017-2018

-refacerea sau
repararea gardului de
împrejmuire a spațiului
de joacă de la G.P.P.
„Micul Prinț”;
-închiderea prin
montarea de uși
pentru spațiile
destinate păstrării
materialelor de
curățenie.
-identificarea unui
spațiu de joacă pentru
GPN Nr. 2 și
împrejmuirea
acestuia.
-pictarea sălilor de
grupă, respectiv sala
de mese.

4. DEZVOLTAREA DE
PARTENERIATE SI
PROIECTE LOCALE,

1. Dezvoltarea a cel
Financiare:
puțin 2 proiecte locale, sponsorizări
naţionale şi

Grădiniţa
Sediile

Consilier educativ

Anul școlar
2017-2018

Proiecte de parteneriat Acord
de parteneriat

NAŢIONALE ŞI
INTERNAŢIONALE CARE
SĂ LĂRGEASCĂ VIZIUNEA
ASUPRA EDUCAŢIEI SI SĂ
ASIGURE IMPLICAREA
GRĂDINIŢEI ÎN VIAŢA
COMUNITĂŢII.

internaţionale.

2. Dezvoltarea a cel
puțin 3 proiecte cu
finanţare
extrabugetară.

Umane: cadre
didactice

partenerilor de
proiect

Albume foto

Financiare:
sponsorizări

Grădiniţa

Proiecte de parteneriat Acord
de parteneriat

Umane: cadre
didactice

3. Promovarea imaginii
grădiniţei prin acţiuni Financiare: nu
cu implicarea mass –
necesită
media.
Umane: cadre
didactice

4. Dezvoltarea
parteneriatului
grădiniță – părinți

5. REALIZAREA UNUI
SISTEM EDUCAŢIONAL
ECHITABIL, EFICIENT ŞI

Financiare: nu
necesită

Sediile
partenerilor de
proiect

Portofoliul proiectului

Consilier educativ

Grădiniţa cu
Director
program
prelungit „Micul
Prinț” Baia Mare

Anul școlar
2017-2018

Albume foto
Portofoliul proiectului

Pliante
Anul școlar
2017-2018

Umane: cadre
didactice

Grădiniţa cu
Director
program
prelungit „Micul
Prinț” Baia Mare

Anul școlar
2017-2018

1. Creşterea numărului Financiare: nu
de activităţi proiectate necesită
şi realizate prin
mijloace moderne care Umane: cadre

Grădiniţa cu
Director
program
prelungit „Micul
Prinț” Baia Mare

Anul școlar
2017-2018

Articole în ziare locale
Prezentarea prin intermerdiul
emisiumilor TV

Proiecte de parteneriat
Procese verbale de la întâlnirile
cu părinţii

Grafic de asistenţă la lecţii
Proiecte model de lecţii

CALITATIV

vizează consolidarea
cunoaşterii, inovaţiei,
competitivităţii şi
succesului preşcolar.

didactice

2. Asigurarea calității
demersului didactic.

Financiare: nu
necesită
Umane: cadre
didactice

6. REALIZAREA DE
PROGRAME DE
INCLUZIUNE A COPIILOR
CU CES

1. Creşterea numărului
de activităţi proiectate
şi realizate prin
mijloace moderne care
vizează integrarea cu
succes a copiilor cu
CES în învățământul de
masă.
2.Asigurarea
participării copiilor cu
CES la activități
remediale în cabinetl
de asistență
psihopedagogică

Financiare: nu
necesită
Umane: consilier
școlar/ logoped

Financiare: nu
necesită
Umane: consilier
școlar/ logoped

Lecţii deschise

Funcţionarea optimă a CEAC

Grădiniţa cu
Director
program
prelungit „Micul
Prinț” Baia Mare

Anul școlar
2017-2018

Dosarul CEAC

Anul școlar
2017-2018

consilier școlar/
logoped

Anul școlar
2017-2018

Materiale didactice de sprijin
pentru copiii cu CES

Anul școlar
2017-2018

consilier școlar/
logoped

Anul școlar
2017-2018

Fișe de consiliere individual/ de
grup

Chestionare cadre didactice/
părinţi/ comunitate

