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PLANUL OPERAȚIONAL AL ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE ”SF. VASILE CEL MARE”  PLOIESTI 

An școlar:  2019  - 2020 

PRIORITATEA 1 

CONSOLIDAREA ȘI PROMOVAREA ȘCOLII   POSTLICEALE  SANITARE  ”SF. VASILE CEL MARE” Ploiesti 

Obiective: 

1. Dezvoltarea strategiilor de promovare a ofertei educaționale 

2. Dezvoltarea instituțională 

Ținte: 

  I  Creșterea vizibilității școlii 

  II. A Realizarea planului de școlarizare  2019  - 2020;  

      B Elaborarea planului de scolarizare pt anul scolar 2019  - 2020 

 III.Realizarea bugetului de venituri și cheltuieli în anul școlar   2019  - 2020  

  

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Rezultatul preconizat Termen 
Persoana/perso

anele 
responsabile 

Parteneri 

Cost 

(cost 
anual) 

Sursa de 
finanţare 

 I Cresterea  vizibilitatii scolii 

1    Promovarea  activitatilor  
educaționale  prin  Site-ul  scolii , 
Facebook ,  Youtube ,  Reevista 
scolii, alte resurse . 

   Permanent Președinte CA 

Director 

Secretar 

Mass-media 
locală 

1000 lei   Fonduri 
proprii 

 2. Îmbunătățirea site-ului școlii și Site cu design atrăgător și Permanent Informatician -   200 lei  Fonduri 
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actualizarea informațiilor informații la zi Secretar 

Președinte CA 

Director 

proprii 

   II A  Realizarea planului de 
scolarizare 2019  - 2020 

 

 

 

 

 

 II B . Elaborarea planului de 
şcolarizare  pt anul scolar 2019  - 
2020  se va face în conformitate cu 
concluziile analizei pieţei muncii, 
resurselor materiale, resurselor 
umane şi financiare ale şcolii  . Se va 
avea in vedere   scaderea populatiei 
scolare care termina clasa a XII – a ,  
numarul mare de scoli postliceale 
sanitare particulare si de Stat  dar si 
nevoia de asistenti medicali 
generalisti si de farmacie cat si 
cresterea salariilor in sectorul sanitar  

 Planul de  scolarizare pt anul 
scolar 2018- 2019 s-a realizat : 

- 2 clase asistent medical 
generalist – 70 elevi  

- 1 clasa de asistent medical de 
farmacie – 22  elevi 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 
2019  

CP   

    

Director  

 

 

 

 

CP   ,CA  
Director 

CA 

  

 

 

 

 

 

CA 

1500 lei 
– Radio 

PH  

 800   lei 
– 

Cabinete 
medicale 

- 
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PRIORITATEA 2 

PERFECȚIONAREA UTILIZĂRII METODELOR ȘI TEHNICILOR INFORMATICE ÎN TOATE DOMENIILE DE ACTIVITATE DIN ȘCOLĂ 

Obiectiv Utilizarea metodelor și tehnicilor informatice în activitatea instructiv-educativă, activitatea de promovare a imaginii școlii, promovarea ofertei 
educaționale, comunicarea internă și externă, serviciul secretariat, serviciul financiar – contabil și bibliotecă. 

Ţinte 

  1.Realizarea procesului de predare/învățare/evaluare cu ajutorul metodelor și tehnicilor IT 

  2. Realizarea de auxiliare curricular de uz intern 

  3. Actualizarea anuală a bazei de date a şcolii 

  4. Informare corectă şi la timp a beneficiarilor direcţi şi indirecţi 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultatul preconizat Termen 
Persoana/ 
persoanele 

responsabile 
Parteneri 

Cost 

(cost 
anual) 

Sursa de 
finanţare 

             - 

 1. Revizuirea suporturilor 
de curs existente și 
actualizarea informațiilor 

Creșterea atractivității 
prelegerilor teoretice și 
demonstrative. 

Permanent  Cadrele 
didactice 

Comisia metodică 

Serviciul secretariat 

Elevi 

0 lei - 

2. Predare/evaluare cu 
ajutorul mijloacelor IT 

60% din cadrele didactice 
susţin cursuri folosind 
mijloace IT 

Permanent Director 

Cadre didactice 

Comisia metodică 

Serviciul secretariat 

400 lei Fonduri 
proprii  

 3 Prezentarea tehnicilor 
demonstrate și exersate în 

2 Filme de demonstrații 
practice efectuate, postate pe 

Permanent  Prof Sima 
Dragos 

Comisia metodică 1000lei Fonduri 
proprii  
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sala de nursing și sub 
formă de filme, ppt. 

avizierul   școlii   

Serviciul secretariat  

 4 Diversificarea 
informațiilor de pe site-ului 
şcolii / FB  

Promovarea  activitatilor 

  Permanent 

Director 

 Prof Sima 
Dragos 

 400 lei Fonduri 
proprii  

 5 Postarea ofertei 
educaționale pe site-ul și 
facebook-ul şcolii   

  
Februarie  

2020 

Director 

Prof Chirita 
Alexandra 

  -   200 Fonduri 
proprii 

 6.Postarea informațiilor 
privind examenul de CCP 
pe site-ul școlii  / si FB 

Elevi bine informați privind 
metodologia examenului de 
CCP  

Decembrie 
2019  

Mai 2020  

Director 

 

Secretar 

 50 lei Fonduri 
proprii  

        -   

 

- 
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PRIORITATEA 3    

CREȘTEREA CALITĂȚII ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV-EDUCATIVE 

Obiectiv:Obținerea de performanțe prin implicarea tuturor resurselor umane în îmbunătățirea proceselor din școală    

Ținte: 

  1. Formare profesională continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar 

  2. Monitorizarea calităţii procesului instructiv - educativ 

  3. Monitorizarea calităţii activităților extracurriculare  

  4.  Monitorizarea calităţii activităţii în serviciul secretariat 

  5.  Monitorizarea calităţii activităţii în serviciul financiar - contabil 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultatul preconizat Termen 
Persoana/persoanele 

responsabile 
Parteneri 

Cost 

(cost 
anual) 

Sursa de 
finanţare 

1. Participare activă a 
cadrelor didactice la 
activităţile Cercului metodic al 
şcolilor postliceale sanitare 

Toate cadrele didactice cu 
norma de bază în şcoală 
participă la aceste activități 

 MAI 2020 Director  

ISJ Ph  

Scolile Postliceale 

200lei Fonduri 
proprii  

2. Organizarea şi derularea 
de activități de formare 
profesională continuă (comisii 
metodice, mese rotunde, 
sesiuni de comunicări 
științifice, activități CCD , 

Toate cadrele didactice 
participă la activitatea 
comisiilor din școală și la 
activitățile Cercului Metodic 
al școlilor potliceale 
sanitare. 

 Permanent  Director 

Coordonator comisie 
metodică 

Colegiul Medicilor  

Asociaţia Medicilor de 
Familie  

Ordinal asistenților medicali 

1000 lei Fonduri 
proprii  
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Cursuri de Educatie medicala 
continua 

Toți mediciiși farmaciștii 
profesori și toți MI participă 
la cursuri EMC  

3. Asistenţe şi interasistenţe 
la ore 

Toate cadrele didactice 
asistate 

August2020  Director 

Coordonator comisie 
metodică 

Coordonator CEAC 

-  - - 

4. Încheierea anuală a 
Contractelor de colaborare cu 
unitățile medicale 

Derularea în condiții optime 
a învățământului clinic 

Septembrie 
Noiembrie–  

2019  

PreședinteCA 

Director 

FDU  50.000 
lei 

Fonduri 
proprii 

5. Asigurarea  Sistemului de  
Securitate si Siguranta in 
munca 

Asigurarea securității 
elevilor și angajaților în 
școală 

Permanent Președinte CA  Contract firma specializata   1200 lei Fonduri 
proprii 

6. Organizarea și derularea 
de activități extrașcolare 
și/sau extracuriculare 
dedicate elevilor (mese 
rotunde, lecții demonstrative, 
schimburi de experiență, 
sesiuni de comunicări 
științifice) 

Participarea  anuala a unui 
nr de elevi la sesiuni de 
comunicări științifice 

 Participarea  la activitățile 
derulate în cadrul 
parteneriatelor 

Permanent  Director 

Responsabil Comisie 
activități școlare și 
extrașcolare 

 

Comisia pentru programe și 
proiecte educționale 

FDU  

Ş. P. S. “Sf. Vasile cel Mare”  
Ploiești 

Ş. P. S. “Sf. Vasile cel Mare”  
Galați 

 

Ș.P.S. ”Christiana” 
Târgoviște 

1500 -  
3000 lei 

Fonduri 
proprii  

            - 
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PRIORITATEA 4 

MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ȘI ADAPTAREA PERMANENTĂ A BAZEI MATERIALE ȘI A CONDIŢIILOR DE DERULARE A PROCESULUI 

INSTRUCTIV – EDUCATIV 

Obiectiv:Creșterea calității procesului instructiv – educativ și a gradului de satisfacție a beneficiarilor direcți și indirecți 

Ținte 

   1. Întreţinerea, modernizarea și adaptarea spațiilor școlare și a materialului didactic în conformitate cu nevoile educaționale și progresul științific 

   2. Întreţinerea, modernizarea și adaptarea fondului de carte de specialitate atât pentru biblioteca fizică cât și pentru cea virtuală 

   3. Adaptarea auxiliarelor curriculare de uz intern la necesitățile instructiv-educative. 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultatul preconizat Termen 
Persoana/ 
persoanele 

responsabile 
Parteneri 

Cost 

(cost 
anual) 

Sursa de 
finanţare 

1. Evaluarea stării igienico-sanitare, 
planificarea și remedierea 
deficiențelor 

Spații de învățământ care respectă 
normele de igienă şcolară 

Permanent Președinte 
CA 

Director 

FDU - - 

2 Repararea  grupului sanitar accesibil 
persoanelor cu handicap cu 
respectarea cerințelor normativului  
NP 051-2012 

Grup sanitar amenajat la parterul imobilului Noiembrie 
2019  

Președinte 
CA 

FDU  200lei Fonduri 
proprii 

3  Repararea/reabilitarea instalațiilor 
sanitare, în special a sistemului de 
încălzire/înlocuire calorifere    

  Noiembrie 
2019  

 Director 
Filiala 

  20000 
lei    

Fonduri 
proprii   

 4  Repararea și înlocuirea mobilierului 
deteriorat din sălile de curs 

Mobilier funcțional 

Creşterea confortului elevilor 

Permanent Președinte 
CA 

Director 

FDU  2000  
lei 

Fonduri 
proprii 
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 5 Confecționarea de materiale 
didactice  

Derularea optimă a procesului educativ Permanent Director filial 
FDU Ploiești 

FDU 1000 
lei 

Fonduri 
proprii 

 

 6 Achiziționarea unui sistem de 
supravegere video  

Derularea optimă a procesului educativ Ianuarie 
2020 

Director filial 
FDU Ploiești 

FDU 8000 
lei 

Fonduri 
proprii 
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PRIORITATEA 5 

PERFECŢIONAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII DIN ȘCOALĂ 

Obiectiv:Implementarea unui SMC conform ISO 9001:2008 și Legii nr.87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind evaluarea și asigurarea 
calităţii în învăţământ 

Ținte 

     1.Consolidarea rolului CEAC în școală 

     2. Consolidarea și dezvoltarea poziției școlii pe piața furnizorilor de instruire 

     3.Asigurarea unității cu resurse umane de calitate 

     4.Atragerea de candidați bine pregătiți și bine orientați  pentru această profesie 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultatul preconizat Termen 
Persoana/ 
persoanele 

responsabile 
Parteneri 

Cost 

(cost 
anual) 

Sursa de 
finanţare 

1.    Prezentarea Ordinului nr 
4831 privind aprobarea  Codului 
cadru  de etică  al personalului 
din  invatamantul preuniversitar    

Elaborarea Codului de Etica al 
Scolii Postliceale Sanitare Sf. 
Vasile cel Mare Ploiesti  

Cod de etică   prezentat 
personalului 

 Octombrie 
2019 

Noiembrie 
2019 

Președinte CA 

Director 

Comisia pentru 
control managerial 
intern 

FDU 

  

0lei - 

2. Revizuirea ROF al școlii 

ROF revizuit și aprobat 

Absența produsului/ serviciului 
neconform în activitatea școlii 

Noiembrie  
2019 

Coordonator comisie 
control managerial 
intern 

Președinte CA 

FDU 

Consiliul elevilor 

0lei - 
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Director 

3. Evaluareași revizuirea RO.I. al 
școlii 

ROI revizuit și aprobat 

Absența produsului/ serviciului 
neconform în activitatea școlii Noiembrie2019  

Coordonator comisie 
control managerial 
intern 

Președinte CA 

Director 

FDU 

Consiliul elevilor 

0lei - 

4. Actualizarea fişelor de post cu 
toate modificările necesare şi 
comunicarea acestora salariaţilor 
sub semnătură 

Absența produsului/ serviciului 
neconform în activitatea 
angajaților 

 Noiembrie 
2019 

Președinte CA 

Director 

FDU 

Serviciul secretariat 

300 lei Fonduri 
proprii 

5. Elaborarea RAEI  2018 - 2019 
și a planului de îmbunătățire  
2019- 2020 

RAEI înregistrat 

Absența produsului/ serviciului 
neconform în activitatea școlii 

 Octombrie 
2019  

CEAC 

Comisia pentru 
control managerial 
intern 

FDU 

Serviciul secretariat 

0 lei - 

6. Elaborarea Planului 
managerial al școlii pentru anul 
școlar  2019  - 2020 

 

Plan managerial elaborat 

  
Septembrie 

2019  

Director Coordonator comisie 
control managerial 
intern 

FDU 

Serviciul secretariat 

0 lei - 

7. Elaborarea statului de funcții  
2019  - 2020 

Existența statului de funcțiuni  
2018-2019 

100% încadrare cu personal 
calificat 

Septembrie 
2019  

Director FDU 

Serviciul secretariat 

- - 

8. Stabilirea necesarului de 
personal pentru anul școlar 2019  
- 2020 

100% încadrare cu personal 
calificat August 2019 

Director FDU 

Serviciul secretariat 

- - 
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 9. Elaborarea bugetului anual de 
venituri şi cheltuieli 

Gestionarea eficientă a 
resurselor financiare 

Octombrie 
2019  

Președinte CA 

Contabil 

FDU - - 

 10. Rectificarea bugetului anual 
de venituri şi cheltuieli 

Gestionarea eficientă a 
resurselor financiare 

Februarie 
2019 

Președinte CA 

Contabil 

FDU - - 

            - 

 11. Reactivarea anuală a CEAC 
și funcţionarea ei în condiţii 
optime 

Funcţionarea eficientă, în 
condiţiile impuse de lege a 
unităţii şcolare 

 Octombrie 
2019 

Coordonator CEAC 

Director 

FDU 0 lei - 

 12. Constituirea CA, CP, 
comisiilor şi asigurarea 
funcţionării lor în condiţii optime 

Funcţionarea eficientă, în 
condiţiile impuse de lege a 
unităţii şcolare 

Septembrie 
2019  

Director 
Comisia pentru 
control managerial 
intern 

0 lei - 

 13. Măsurarea gradului de 
satisfacţie la cadrele didactice 

Obținerea de informații pentru 
analiza anuală de management Iunie 2020 

Coordonator CEAC 

Director 

FDU. 0 lei - 

 14. Măsurarea gradului de 
satisfacţie la elevi 

Obținerea de informații pentru 
analiza anuală de management 

Mai - Iunie 

2020  

Coordonator CEAC 

Director 

FDU. 0 lei - 

        

 

    - 

 15. Completarea anuală a bazei 
de date a unității școlare 

Sistematizarea informaţiilor 
privind activitatea unităţii 

Acces facil la informaţii 

Permanent 
Director 

Secretar 

Comisia pentru 
control managerial 
intern  

0 lei - 

 16. Evaluarea anuală a activităţii 
în toate compartimentale școlii 

Obținerea de informații pentru 
analiza anuală de management 

Septembrie 
2020  

Director 
FDU 

Comisia pentru 
control managerial 

0 lei - 



 

P
a

g
in

ă
1

2
 

intern 

 17  Analiza SWOT în anul școlar 
2019  - 2020 

Identificarea punctelor slabe și 
a amenințărilor 

Iulie 2020  Director 

Președinte CA 

Comisia pentru 
control managerial 
intern 

0 lei - 

 18. Eficientizarea activităţilor de 
parteneriat şi dezvoltarea de noi 
parteneriate  

2 contracte noi de parteneriat 
încheiate anual 

An şcolar 2019  
- 2020 

Director Comisia pentru 
proiecte și programe 
educative 

0 lei - 

 19. Evaluarea anuală a activităţii 
personalului angajat 

Obținerea de informații pentru 
analiza anuală de management 

  Septembrie – 
august  

 

2020  

Director 

Președinte CA 

FDU 0 lei - 

 

 

Director, 

Prof. POPESCU SIMONA 
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