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PLAN OPERAȚIONAL PRIVIND SELECȚIA, PREGĂTIREA 

ȘI MOTIVAREA ELEVILOR CAPABILI DE PERFORMANȚĂ 

ANUL ȘCOLAR 2017-2018 
 

 

OBIECTIVE ACTIVITĂŢI 
RESPONSABIL / 

TERMEN 
INDICATORI DE 
PERFORMANTĂ 

MONITORIZARE/ 
EVALUARE 

1 2 3 4 5 

Selecţia elevilor 
capabili de 
performanţă 

1.Identificarea elevilor capabili 
de performanţă, pe baza 
activităţii curente şi a 
rezultatelor la învăţătură, a 
stilului de învăţare, talentului şi 
înclinaţiei elevilor 
2.Stabilirea programului de 
pregătire, direcţionarea 
studiului, indicarea bibliografiei, 
materialelor auxiliare, etc. 

Cadrele didactice 
Septembrie-octombrie 
2017 
01. noiembrie 2017 

Liste elevi capabili de 
performanţă/discipline 

Comisia pt. concursuri şi 
olimpiade şcolare Director 
adjunct 

Pregătirea elevilor 
capabili de 
performanţă 

1.Participarea elevilor la 
programele de pregătire pt. 
olimpiadă, sub îndrumarea 
cadrelor didactice de specialitate 
2.Corelarea activităţilor de 
pregătire pentru concursuri cu 
Calendarul activităţilor 
educative 

Cadre didactice Conform 
graficelor 

Nr. elevi participanţi 
Nr. ore de pregătire 
suplimentară 

Comisia pt. concursuri şi 
olimpiade şcolare Director 
adjunct 

 



Participarea elevilor la 
concursuri şi olimpiade 

1.Participarea elevilor la faza pe 
şcoală/zonală a olimpiadelor 
2.Program special de pregătire cu 
elevii calificaţi la faza judeţeană: 
3 zile din săptămâna 
premergătoare 
3.Program de pregătire intensivă, 
cu scutirea participării la cursuri, 
pentru elevii calificaţi la faza 
naţională a olimpiadelor şcolare: 
1 săptămână, respectiv ONSS: 1 
săptămână 

Cadrele didactice 
Cf. grafice / calendar 

Nr. elevi participanţi / 
calificaţi la fazele 
superioare 

Comisia pt. concursuri şi 
olimpiade şcolare 
Director adjunct Director 

Motivarea elevilor care 
obţin rezultate la 
olimpiade şi concursuri 

1.Prezentarea diplomelor 
elevilor, în scopul xerocopierii 
2.Raportului privind activitatea 
comisiei+ Anexe 
3.Premierea elevilor situaţi pe 
locurile I, II, III la faza judeţeană 
şi a celor participanţi la faza 
naţională 
4.Popularizarea rezultatelor 

Cadrele didactice RCM 

Liste rezultate finale Nr. 
elevi premiaţi, nr. 
sponsori, Festivităţi 
premiere Expunerea 
diplomelor Site-ul şcolii 
Raport anual CM, articole 
presă, etc. 

Director adjunct 
Comisia pt. concursuri şi 
olimpiade şcolare 
Director 

 

 

 

 

 Miercurea Ciuc, 20.09.2017         Director , 

             Prof. Dumbravă Magdalena 


