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LICEUL DE ARTE”IONEL PERLEA”  

 SLOBOZIA   

 

NR 8889/04.10.2019  

 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019/2020 
 

Domeniul A: Capacitate instituțională 

 
Criteriu: a) structuri instituționale, administrative și manageriale 

Subdomeniu: 2 Management operațional 

Indicatorul: 2.4  Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul 

desfăşurării programului 

Nr. 

crt 
Activităţi Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare 
1. Asigurarea tuturor celor 

implicați în activitatea 

școlară în timpul 

desfășurării programului 

Obținerea 

autorizației ISU de 

securitate la incendiu 

 

15 octombrie 

2019-31  

august 2020 

Director Autorizația ISU 

pentru corpul 

Ateliere de pictură 

Resurse: bugetare 

Prioritate: maximă 

Instrumente de evaluare: autorizația 

 
Criteriu: b)baza materială 

Subdomeniu: 4 Materialele şi mijloacele de învăţământ, auxiliare curriculare 

Indicatorul: 4.1. Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare 

Nr. 

crt 
Activităţi Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare 
1. Achiziționarea unor noi 

mijloace de învățământ 

sau auxiliare curriculare 

în concordanță cu 

progresul tehnic. 

 

Îmbunătățirea 

activității instructiv-

educative, progresul 

elevilor, creșterea 

satisfacției elevilor 

15 octombrie 

2019-15  iunie 

2020 

Directori  

Administrator de 

patrimoniu 

 Administrator 

financiar- sef 

Achiziționarea a 

mijloace de 

învățământ pentru 

minim 3 discipline 

Resurse: bugetare 

Prioritate: medie 

Instrumente de evaluare: facturi 

 

Domeniul B: Eficacitate educațională 
 
Criteriu: a) Rezultatele învățării 

Subdomeniu: 1. Performanțele școlare 

Indicatorul: 1.1. Evaluarea rezultatelor școlare 

Nr. 

crt 
Activităţi Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare 
1. - Realizarea și aplicarea 

testelor inițiale la nivelul 

fiecărei catedre/comisii 

metodice. 

- Implementarea unor 

activități de promovarea a 

rezultatelor școlare 

deosebite. 

Implicarea și 

motivarea elevilor 

și a cadrelor 

didactice în pentru 

obținerea 

progresului și 

succesului școlar 

Octombrie 

2019- iunie 

2020 

Consilier educativ 

Consiliul elevilor 

Responsabili 

comisie/catedră 

metodică 

 

Participarea a 

elevilor din minim 

10 clase  

Minim 3 activități 

realizate 

 

Resurse: extrabugetare 

Prioritate: medie 

Instrumente de evaluare:  
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Criteriu: c) activitatea de cercetare științifică sau metodică, după caz 

Subdomeniu: 1. Activitatea științifică și metodică 

Indicatorul: 1.1. Activitatea științifică 

Nr. 

crt 
Activităţi Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare 
1. - Participarea cadrelor 

didactice la programe de 

formare profesională 

Creșterea calității 

actului educativ 

15 octombrie 

2019-31 

august 2020 

Profesori 

Responsabili 

comisie/catedră 

metodică 

Responsabili 

perfecționarea 

 

Creșterea cu 25% 

a numărului 

cadrelor didactice 

participante la 

activitatea de 

cercetare 

științifică 

 

Resurse: proprii 

Prioritate: medie 

Instrumente de evaluare: materiale științifice 

 

Domeniul C: Managementul calității 

 
Criteriu: a)strategii si proceduri pentru asigurarea calitatii 

Subdomeniu: 1.Autoevaluarea institutionala 

Indicatorul: Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională 

 

Nr. 

crt 
Activităţi Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare 

1. -Planificarea, realizarea 

si revizuirea activitatilor 

si  procedurilor de 

asigurare si imbunatatire 

a calitatii; 

 

Utilizarea 

procedurilor de 

evaluare 

sistematica a 

satisfactiei 

beneficiarilor, in 

vederea 

imbunatatirii 

calitatii oferite de 

organizatie; 

permanent Director adjunct 

Echipa C.E.A.C. 

 

FE demonstreaza 

progres raportat 

la  ultimii 2 ani 

școlari 

Resurse: bugetare 

Prioritate: maxima 

Instrumente de evaluare:chestionare 

 
 

Coordonator, 

Șcheaua Liliana 


