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PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI
OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020
Domeniul A Capacitate instituțională; b)baza materială
PUNCTUL SLAB avut în vedere: Indicator 10. Dotarea spațiilor școlare
Ţinte

Acţiuni necesare

Asigurarea unor
dotări specifice
procesului didactic

1.Identificarea unor
resurse financiare pentru
dotarea laboratorului de
fizică cu mobilier nou
2. Informarea Asociației
de părinți cu privire la
nevoile de dotare ale
școlii

Rezultate
măsurabile
Buget alocat

Elaborarea a cel
puțin unui proiect
de colaborare cu
Asociația de părinți
privind

Responsabil de
îndeplinirea
acţiunilor
Director
CA
Echipa
managerială
Președinte
Asociația de părinți

Prioritatea
acţiunii
maximă

maximă
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Termene şi
obiective
intermediare
Decembrie 2019

An școlar
2019-2020

Monitorizare şi
evaluare
Director
CEAC
CEAC
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Costuri şi
alte resurse
necesare
Resurse financiare

Resurse financiare
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3.Dotarea laboratorului
de fizică cu mobilier
școlar și cu spații de
depozitare a materialelor
didactice
3.Refacerea instalației
electrice a laboratorului
de fizică

achiziționarea unor
materiale didactice
Mobilier școlar
adecvat
desfășurării orelor
de laborator

Instalație electrică
nouă, adecvată
activității de
laborator
Domeniul A Capacitate instituțională; b)baza materială

Director
Contabilitate

maximă

An școlar
2019-2020

Director
CEAC

Resurse financiare,
umane, materiale

Director
Specialist

maximă

Până la sfârșitul
anului școlar

Director
CEAC

Resurse financiare,
umane, materiale

Sem. I
An școlar
2019-2020

Director
CEAC

Resurse financiare,
materiale și umane

An școlar
2019-2020
An școlar
2019-2020

Director
CEAC
Director

Resurse financiare,
materiale și umane
Resurse financiare,
materiale și umane

An școlar
2019-2020

Director
CEAC

Resurse umane

PUNCTUL SLAB avut în vedere: Indicator 13 Existența caracteristicile și funcționalitatea spațiilor administrative
Îmbunătățirea
caracteristicilor și
funcționalității
spațiilor școlare

Montarea unor uscătoare
de mâini și dozatoare de
săpun

Uscătoare de mâini
și dozatoare de
săpun în toate
grupurile sanitare
din colegiu
Calorifere noi în
sala de sport
Fundație realizată

Director
Specialist
Administrator

mare

Înlocuirea caloriferelor din
Director
medie
sala de sport
Administrator
Turnarea fundației pentru
Director
mare
realizarea unui foișor în
Administrator
curtea colegiului
Domeniul B Eficacitate educațională c)activitatea de cercetare științifică sau metodică, după caz
PUNCTUL SLAB avut în vedere: Indicator 30. Activitatea științifică
Valorificarea
rezultatelor
cercetărilor
științifice

Participarea cadrelor
didactice la activități de
cercetare științifică și
metodică (simpozioane,
publicarea de articole,
cărți, ghiduri de
specialitate, metodice)
proiecte naționale și
internaționale

Creșterea cu
minim 10% a
numărului de cadre
didactice care
participă la
activități de
cercetare științifică

Echipa
managerială
Responsabil
comisia de
perfecționare

maximă
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Îmbunătăţirea
imaginii/creşterea
prestigiului
organizaţiei

Prezentarea rezultatelor
activităților de cercetare
științifică în ședințe de
comisii metodice
Intensificarea activităţii
publicistice a membrilor
colectivităţii şcolare .

Activități didactice
în cadrul comisiilor
metodice

Responsabili
comisii metodice

medie

Creşterea cu
minim 10% a
numărului de
articole publicate în
mass-media de
cadrele didactice;

Responsabil
comisia de
promovarea a
imaginii școlii

maximă

An școlar
2019-2020

CEAC

Resurse umane

CEAC

Resurse umane

Domeniul A Capacitate instituțională; a)structurile instituționale, administrative și manageriale
PUNCTUL SLAB avut în vedere: Indicator 3. Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă și externă
Îmbunătățirea
comunicării
instituționale
interne și externe

Informarea corectă și la
timp a cadrelor didactice
cu privire la deciziile CA,
activitățile CEAC,
procedurile existente la
nivelul școlii
Informarea și implicarea
părinților în deciziile școlii

Cunoașterea de
către cel puțin 90%
din numărul de
cadre didactice a
tuturor
documentelor
specifice școlii
Implicarea
părinților în
deciziile școlii
Procese verbale
Rezultate ale
chestionarelor
aplicate
Site actualizat

Echipa
managerială
Profesorii diriginți
Responsabil
comisia relația
școală-familie

Medie

An școlar
2019-2020

Director
CEAC

Resurse materiale,
umane

Promovarea imaginii
Director adjunct
Medie
școlii prin diferite forme
Catedra de
de comunicare.
informatică
Completarea periodică a
Responsabil cu
site-ului liceului/a paginii
promovarea
de facebook
imaginii școlii
Domeniul A Capacitate instituțională; a)structurile instituționale, administrative și manageriale

An școlar
2019-2020

CEAC

Resurse
informaționale
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PUNCTUL SLAB avut în vedere: Indicator 8. Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi
Asigurarea unor
programe și măsuri
de diminuare a
violenței în școală

1.Constituirea unei
echipe de mediatori
formată din elevi

Implicarea echipei Psihologul școlar
Maximă
„Mediatorii” în
Consiliul elevilor
acțiuni/activități de
prevenire a
comportamentelor
violente
Domeniul A Capacitate instituțională; a)structurile instituționale, administrative și manageriale

An școlar
2019-2020

Director
CEAC

Resurse umane

An școlar
2019-2020

Director
CEAC

Resurse umane

Sem. Al II-lea
An școlar
2019-2020

Director
CEAC

Resurse umane

Echipa
managerială

Resurse umane

PUNCTUL SLAB avut în vedere:Indicator 1. Existența, structura și conținutul documentelor proiective
Realizarea PDI
pentru perioada
2020-2025

Realizarea unui sondaj și Echipă constituită
Echipa
a unei analize SWOT
PDI întocmit
managerială
Identificarea echipei de
CA
realizare a PDI
Întocmirea schiței PDI
Domeniul B Eficacitate educațională; a)conținutul programelor de studiu

mare

PUNCTUL SLAB avut în vedere:Indicator 24 Definirea și promovarea ofertei educaționale
Îmbunătățirea
modalităților de
informare a ofertei
educaționale

Elaborarea unor articole
în presa locală

Elaborarea a cel
Responsabil
puțin 2 articole în
promovarea
presa locală
imaginii școlii
Participarea la emisiuni
Elaborarea a cel
radio locale, naționale
puțin două articole
în presa județeană
Completarea periodică a și națională
site-ului liceului
Participarea la cel
puțin două emisiuni
radio
locale/naționale
Site-ul actualizat
periodic
Domeniul A Capacitate instituțională; b)baza materială

mare

PUNCTUL SLAB avut în vedere:Indicator 19 Dotarea cu tehnologie informatică și de comunicare
Creșterea gradului
de utilizare a

1. Proiectarea activităților
didactice ținând cont de

Fiecare profesor
realizează cel puțin

Responsabili
comisii metodice

mare
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An școlar
2019-2020

Page 4 of 7

Plan de îmbunătățire 2019-2020

sistemului
informatic al școlii
în procesul didactic

resursele informatice
existențe în școală,
inclusiv a laboratorului
CORECT
2.Alocarea de resurse
financiare pentru
creșterea dotării cu
echipamente informatice

trei activități pe
Administrator rețea
semestru în care
utilizează resurse
informatice
Identificarea unor
Echipa
resurse financiare
managerială
Achiziționarea unor CA
noi echipamente
informatice
Domeniul B Eficacitate educațională; a)conținutul programelor de studii

CEAC

mare

An școlar
2019-2020

Echipa
managerială
CEAC

Resurse financiare

mare

An școlar
209-2020

Echipa
managerială
CEAC

Resurse umane

Mare

An școlar
209-2020

Echipa
managerială
CEAC

Resurse financiare,
umane

PUNCTUL SLAB avut în vedere:Indicator 25 Existența parteneriatelor cu reprezentanți ai comunității
Creșterea gradului
de implicare a
elevilor,părinților și
cadrelor didactice
în activitățile
desfășurate în
cadrul unor
proiecte și
parteneriate

Participarea la activități în
cadrul unor proiecte
Derularea activităților în
cadrul proiectului
ERASMUS

Creșterea cu 50%
a numărului de
parteneriate
încheiate
Produse ale
activităților, număr
de elevi implicați

Responsabil
proiecte și
programe
educative
Responsabil
proiecte și
programe
educative

Întocmit,
Coordonator CEAC , Petrică Ramona
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Nr.
crt.

Activităţi

Tipul
de
activit.
6

Obiective

Termene

Responsabilităţi

- fructificarea maximală a
disponibilităţilor oferite de Cabinetul
psihopedagogic;
- creşterea atractivităţii demersului
şcolar pentru elevi;
- diminuarea numerică/eliminarea
situaţiilor de inadaptare şi/sau de eşec
şcolar în rândul educabililor

permanent
(cf. grafic
Cabinet
psihopedagogic)

Echipa
managerială
coordonator
CEAC
psiholog şcolar

1.

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor
de orientare şi consiliere a
elevilor

6.

Promovarea școlii și a ofertei
educaționale în comunitate
Elaborarea unor articole în presa
locală
Participarea la emisiuni radio
locale, naționale
Participarea la Târgul de oferte
educaționale
Completarea periodică a site-ului
liceului
Actualizarea bazei de date a școlii
Îmbunătățirea sistemului de
colectare a datelor

6

- promovarea
imaginii şcolii la nivel local, regional,
naţional şi internaţional
- îmbunătățirea modalităților de
informare a rezultatelor școlii

permanent

echipa
managerială
coordonator
CEAC
responsabil
promovarea
imaginii școlii

6

semestrial

echipa
managerială
secretariat

9.

Încurajarea cadrelor didactice de
a se implica în desfășurarea unor
proiecte școlare și extrașcolare în
parteneriat cu alte școli la nivel
local/regional/național

2
4
5

- asigurarea comunicării
interne/externe eficiente
- monitorizarea tuturor rezultatelor
învățării/evaluărilor interne și externe
- îmbunătățirea calității activităților
educative
- încurajarea competiției și a spiritului
de colaborare în rândul elevilor în
vederea creșterii performanței școlare

permanent

11.

Optimizarea instrumentelor de
evaluare a calității

6

Echipa
managerial
Consilier
educativ
Profesori
diriginți
Director adjunct
CEAC

8.

Îmbunătățirea continuă a
instrumentelor de evaluare pentru
identificarea punctelor slabe și
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Februarie martie

Indicatori de realizare
Psihologul şcolar participă,
ca invitat, la cel puţin o
activitate de dirigenţie/clasă;
Realizarea, în fiecare
semestru, a cel puţin o
activitate de consiliere a
elevilor prin colaborarea
psihologului şcolar cu
membrii comisiei diriginţilor
Elaborarea a cel puțin 5
articole în presa locală
Elaborarea a cel puțin două
articole în presa județeană și
națională
Participarea la cel puțin două
emisiuni radio
locale/naționale
Site-ul actualizat periodic
Standuri de prezentare
Completarea bazei de date
Informări corecte
Proiecte întocmite și avizate

Instrumente de evaluare
îmbunătățite
Page 6 of 7
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12.

Îmbunătățirea sistemului de
evaluare a personalului didactic
Revizuirea fișei de autoevaluare

13.

Organizarea unor cluburi pentru
elevi
Redactarea unor reviste școlare
Organizarea simpozionului
„Educație de calitate, cu
dragoste”
Dezvoltarea unor noi discipline
opţionale, îmbunătățirea ofertei
de curriculum la decizia şcolii

14.

15.

Actualizarea conținutului
portofoliilor didactice, comisiilor
metodice cu accent pe aplicații
interdisciplinare

6

stabilirea măsurilor de eficientizare a
activității
- eficientizarea autoevaluării și a
evaluării activității personalului
didactic
- asigurarea unei evaluări obiective și
transparente a personalului didactic

Mai-iunie

Echipa
managerial

Modificări în fișă de
evaluare a în măsură să
conducă la o evaluare
obiectivă, eficientă

- îmbunătățirea calității activităților
extrașcolare

permanent

Echipa
managerial
Consilier
educativ

Existența a cel puțin două
cluburi/cercuri funcționale
Existența a cel puțin două
reviste școlare

1

- adaptarea ofertei de discipline
opționale la nevoile elevilor

decembrie

Echipa
managerial
Comisia pentru
curriculum
Responsabili
comisii
metodice

Programe discipline
opționale

1
4

Continuarea unei culturi și a unei
mentalități a calității la nivelul
întregului personal al școlii

Noiembrie

Echipa
managerial
Responsabili
comisii
metodice
CEAC

Fișe de lucru, fișe de
evaluare existente în
portofoliile profesorilor
Fișe de observare a lecțiilor
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