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RAEI – Partea a IV-a.
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI
AN ŞCOLAR 2017-2018
Nr.
Activități
crt
1. Testarile initiale masurare, diagnoza,
remediere

2. Asigurarea serviciilor
de orientare şi
consiliere pentru elevii
prescolari din
structurile arondate

Tipul de activitate
Intervenții/activități la
nivel de curriculum și
metodologie didactică

Activitate la nivelul
managementului

Obiective
- identificarea
deficientelor in invatare la
inceput de an scolar
- implementarea unor
planuri remediale si de
ameliorare
- implementarea unor
strategii de abordare
diferentiata a
continuturilor
- imbunatatirea serviciilor
de consiliere a
prescolarilor din unitatile
arondate
- facilizarea accesului
prescolarilor si a parintilor
acestora la serviciile de
consiliere

Termene

Prioritate

Responsabili

15.10-29.10.
2017

medie

- sefii comisiilor
metodice
- responasbilul
CEAC cu
colectarea datelor
- fiecare cadru
didactic

Initiere
15.10-12.12.
2017
Derulare
15.0116.03.
2018
Evaluare
11.04. – 11.06.
2018

medie

- directorul unitatii
- directorul adjunct
- consilierul
educativ

Indicatori de
realizare
- existenta analizelor
statistice la nivelul
fiecarei catedre
- existenta planurilor
remediale
- existenta planurilor
de predare
diferentiata
- cresterea numarului
de prescolari
consiliati de catre
consilierul educativ
- cresterea numarului
de intalniri cu parintii
elevilor prescolari

Nr.
Activități
crt
3. Îmbunătățirea
ritmicității notării

4. Utilizarea spatiilor
auxiliare- reorganizare,
eficientizare

Tipul de activitate

Obiective

Termene

Prioritate

Intervenții/activități la
nivel de curriculum și
metodologie didactică

- asigurarea notării ritmice

semestrial

maximă

- responsabili
notarea ritmică
- toate cadrele
didactice

Reorganizare
15.10-22.12.
2017

ridicată

- directorul unitatii
- administratorii
laboratoarelor
scolare
- administratorul
saptiilor auxiliare

Activități privind baza
materială și dotarea școlii

a elevilor;
- aplicarea mai multor forme
de evaluare;
- asigurarea numărului de
note in raport cu numărul
de ore alocat disciplinei.
- cresterea gradului de
utilizare a laboratoarelor
- eficientizarea actului
instructiv-educativ prin
valorificarea maxima a
dotarilor existente
- eficientizarea utilizarii
spatiilor auxiliare

Eficientizare
19.02. –
19.03.2018

Responsabili

Evaluare
11.04. – 11.06.
2018
5. Optimizarea
procedurilor de
evaluare a învăţării

Intervenții/activități la
nivel de curriculum și
metodologie didactică

6. Activitatea stiintifica a
cadrelor didacticecale catre progres

Cercetare

7.

Evaluarea eficientei
activităților educativeprin analiza impactului
proiectelor asupra
creșterii randamentului
școlar.

Intervenții/activități la
nivel extracurricular

- evaluarea corectă a

elevilor;
- folosirea formelor de
evaluare alternativă;
- elaborarea unor seturi
de teste pentru
evaluările sumative.
- - Perfectionarea
cadrelor didactice prin
participarea la
simpozioane si cursuri
cu caracter stiintific si
metodic
- - Cresterea numarului
de articole publicate
- selectarea proiectelor care
interesează elevul;
- atragerea unui număr mare
de elevi in activitățile din
proiect;

semestrial

medie

- sefii

01.03 – 23.03.
2018

medie

- directorul
unitatii
-directorul
adjunct
- responsabilul cu
perfectionarea

31. 05. 2018

medie

de
curiculare
- directorul

Consilierul
educativ

Indicatori de
realizare
-numărul de note;
-datele la care au fost
acordate notele;

- cresterea numarului
de ore realizate in
laboratoare si
cabinete
- cresterea numarului
de activitati practice
la orele de fizica,
chimie, biologie etc.
- cresterea eficientei
in utilizarea spatiilor
auxiliare

arii - existenta formelor
de
evaluare
continua si finala
- inregistrarea
corecta
a
rezultatelor
- cresterea
numarului de
cadre ce se
perfectioneaza
metodico-stiintific
- cresterea
numarului de
articole publicate
- cresterea numarului
de beneficiari
- progres scolar
inregistrat in urma
implementarii
proiectelor

Nr.
crt

Activități

Tipul de activitate

Obiective

Termene

Prioritate

Responsabili

Indicatori de
realizare

04.06-08.06.
2018

ridicată

- responsabilul
CEAC
- directorul unitatii
- cadrele didactice

- cresterea numarului
de elevi si parinti
informati asupra
procedurilor de
evaluare a cadrelor
didactice
- cresterea numarului
de elevi si parinti
implicati in procesul
de evaluare
- imbunatatirea
procedurii de
comunicare
interna

- folosirea achizițiilor
informaționale ca suport in
procesul instructiv
educativ.
8.

9.

Evaluarea corpului
profesoral

Evaluare

Îmbunătățirea
comunicării interne

Intervenții/activități privind baza materială și
dotarea școlii

10. Îmbunătățirea
sistemului de
comunicare formală
externă cu părinţii
prin activităţi de
informare a
părinţilor, asigurarea
feed-backului .
11. Actualizarea bazei de
date a școlii în vederea
funcţionării și raportării
corecte la nivel naţional
şi local;

Intervenții/activități
privind baza materială și
dotarea școlii

Intervenții/activități
privind baza materială și
dotarea școlii

- informarea parintilor si
elevilor asupra metodologiei si
instrumentelor de evaluare a
cadrelor didactice
- obtinerea feed-backului de la
beneficiari

realizarea unei comunicări
eficiente dinspre conducerea
școlii, cadre didactice , elevi
și invers.
- informarea corectă și in timp
util a părinților cu privire la
situația la învățătură și
purtare a elevilor;.
- informarea și implicarea
părinților cu privire la
deciziile școlii/clasei.

permanent

medie

Director
Membrii CEAC

permanent

medie

CEAC
Învățători
Profesori diriginți

- chestionare pentru
părinți;
-procesele verbale de
la ședințele cu
părinții;

- asigurarea comunicării

semestrial

medie

secretar

-reactualizarea bazei
de date;
- corectarea erorilor

-

interne/externe eficiente;
monitorizarea rezultatelor
evaluărilor interne/externe
asigurarea comunicării
interne/externe eficiente;
monitorizarea rezultatelor
evaluărilor interne/externe.
reactualizarea măsurilor de
intervenție educațională
pornind de la date realiste.

Nr.
Activități
crt
12. Autoevaluare
instituțională

Tipul de activitate
Activități la nivelul
managementului

13. Revizuirea
documentației CEAC în
funcție de recomandari

Activități la nivelul
managementului

Obiective

Termene

- optimizarea funcţionării şi
dezvoltării instituţiei de
învăţământ
- revizuirea procedurilor si
instrumentelor de autoevaluare
institutionala

13.08 – 27.08.
2018

Revizuirea și îmbunătățirea
procedurilor și a documentelor
CEAC în funcție de situațiile
noi care pot apărea

permanent

Prezentat în Consiliul Profesoral din data de 11.10.2017
Aprobat în Consiliul de Administrație din data de 11.10.2017

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
- prof. Tudose Georgeta Anca
- prof. Stanciu Daniela
- prof. înv. preșcolar Ursuleanu Maria
- prof. înv. primar Călinescu Anca
- prof. înv. primar Anca Sfarghiu– reprezentantul sindicatului
- Nistor Oltea – reprezentantul părinţilor
-

Erhan-Vicol Maria-Daniela – reprezentant al Consiliului Local

Prioritate
ridicată

Medie

Responsabili

Indicatori de
realizare
- directorul unitatii - implementarea de
- directorul adjunct noi strategii in
- consiliul de
vederea imbunatatirii
administratie
activitatii institutiei
- responsabilul
- initierea unor
CEAC
planuri remediale la
nivelul structurilor
institutiei
- director
- existenta unor
documente corecte
- comisia CEAC
și pertinente

