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OBIECTIVE STRATEGICE:
1. Creșterea calității procesului instructiv-educativ

2. Asigurarea condițiilor de dezvoltare personală și profesională
pentru personalul unității școlare și pentru elevi

3. Valorificarea proceselor de evaluare și monitorizare internă
pentru obținerea progresului școlar
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1. Creșterea calității procesului instructiv-educativ
1.1 Eficientizarea activităților Comisiei de Evaluarea și Asigurarea Calității
ACTIVITATI
Reorganizarea Comisiei de
Evaluare și Asigurarea a
Calității
Elaborarea RAEI pentru anul
școlar 2018-2019
Inițializare RAEI pentru anul
școlar 2019-2020
Completarea bazei de date a
școlii
Revizuirea procedurilor
existente
Diseminarea informațiilor

INSTRUMENTE/RESURSE

RESPONSABILI

TERMEN

MODALITĂȚI
DE EVALUARE

INDICATORI DE
REALIZARE

legislația în vigoare

coordonator CEAC

septembrie 2019

decizie CEAC

100%

documente platformă

membrii CEAC
directori adjuncți
membrii CEAC
directori adjuncți

octombrie 2019

RAEI

100%

octombrie 2019

RAEI

100%

cataloage
documente tip

membrii CEAC

permanent

baza de date

100%

documente tip

membrii CEAC

permanent

proceduri

minim 10 proceduri

suport informativ

membrii CEAC
director

permanent

chestionar

100%

TERMEN

MODALITĂȚI
DE EVALUARE

INDICATORI DE
REALIZARE

semestrial

referate de
necesitate

aplicate la 100%
catedre/comisii

1.2 Stimularea procesului educativ cu ajutorul mijloace și metode moderne
ACTIVITATI

INSTRUMENTE/RESURSE

RESPONSABILI

Monitorizarea modului de
identificare a nevoilor de
responsabili comisii/
resurse materiale la nivelul
procese verbale comisii
catedre
comisiilor/catedrelor
metodice
Analizarea referatelor de
membrii CEAC
necesitate ale comisiilor/
referate de necesitate
responsabil financiar
catedrelor metodice
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noiembrie 2019

bugetul școlii

100% din necesități
trecute în bugetul școlii
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Implicarea cadrelor didactice
in dotarea cu mijloace
moderne
Analiza satisfacției
beneficiarilor direcți (elevii)
și indirecți (părinți)

materiale
cadre didactice

coordonator CEAC
directori adj

iunie 2020

portofolii
catedre/comisii
metodice

documente CEAC

membrii CEAC

semestrial

chestionare

Monitorizarea utilizării
laboratoarelor si noilor
dotări
50% din beneficiari

1.3 Implicarea activă a elevilor în activități realizate în parteneriat cu parteneri europeni și comunitatea locală
ACTIVITATI
Monitorizarea activităților de
mobilitate din cadrul
proiectului Erasmus+
Monitorizarea activităților
din săptămâna “Școala
Altfel”
Evaluarea rezultatelor la
activităţile extracurriculare
Monitorizarea realizării unor
activități în parteneriat cu
autoritățile comunității locale

INSTRUMENTE/RESURSE

RESPONSABILI

TERMEN

dosarele proiectelor Erasmus

membrii CEAC

semestrial

fișe de activități

fișe de activități
grafic de activități

parteneriate

responsabil comisie
activități
extracurriculare
responsabil CEAC
responsabil comisie
activități
extracurriculare
Responsabil CEAC
responsabil comisie
activități
extracurriculare
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MODALITĂȚI
DE EVALUARE
portofoliu
proiectului
Erasmus+

INDICATORI DE
REALIZARE
100% activități
planificate

aprilie 2020

chestionar de
satisfacție
beneficiar

peste 80% dintre elevi
chestionați satisfăcuți

semestrial

chestionar de
satisfacție
beneficiar

peste 80% dintre elevi
chestionați satisfăcuți

permanent

minim 5
parteneriate

100%
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2. Asigurarea condițiilor de dezvoltare personală și profesională pentru personalul unității școlare și
pentru elevi
2.1 . Perfecționarea continuă a personalului unității prin participarea la cursuri de formare, sesiuni și comunicări
științifice
ACTIVITATI
Participarea personalului
nedidactic și didactic auxiliar
la cursuri de formare
profesională
Monitorizarea participării
cadrelor didactice la cursuri
de formare
Monitorizarea participării
cadrelor didactice la sesiuni și
comunicări științifice
Stimularea formării de
mentori si realizarea
activităților de mentorat în
școala.

2.2.

INSTRUMENTE/RESURSE

RESPONSABILI

TERMEN

MODALITĂȚI
DE EVALUARE

INDICATORI DE
REALIZARE

oferte de formare

responsabil patrimoniu
coordonator CEAC

octombrie 2019

chestionar

100%

adeverințe

membrii CEAC
compartiment
secretariat

semestrial

cereri înscriere
cursuri

materiale științifice

membrii CEAC

semestrial

cărți, reviste

minim 5 cadre didactice
participante

materiale curs

coordonator CEAC
director adj

anual

atestate, procese
verbale

minim 2 activități de
mentorat

10% creșterea

procentului de formare
a beneficiarilor

Stimularea participării elevilor la activități de dezvoltare personală

ACTIVITATI

INSTRUMENTE/RESURSE

RESPONSABILI

TERMEN

MODALITĂȚI
DE EVALUARE

INDICATORI DE
REALIZARE

Monitorizarea întocmirii
planurilor de intervenție
personalizate pentru elevii cu
cerințe educaționale .
Promovarea în rândul elevilor

PIP

responsabili comisii/
catedre

permanent

aprobările CJRAE

aplicate la peste 80%
dintre elevii cu CES

ofertă de activități

membrii CEAC

permanent

Fișă de activitate

Creșterea cu 20% a
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a activităților de dezvoltare
personale
Monitorizarea participării
elevilor la activități de
robotică, antreprenoriat
Analizarea progresului școlar
generat prin participarea la
activități de dezvoltare
personală

Consiliul elevilor

oferte de promovare

membrii CEAC
Consiliul elevilor

produse ale activităților

membrii CEAC

permanent

semestrial

chestionar

chestionar

numărului de elevi
informați
peste 70% dintre
persoanele participante
sunt satisfăcute
100%

3. Valorificarea proceselor de evaluare și monitorizare internă pentru obținerea progresului școlar

3.1 . Monitorizarea procesului de evaluare din unitatea școlară
ACTIVITATI
Analizarea aplicării evaluării
inițiale și constituirea
planului de îmbunătățire
Monitorizarea notării ritmice
a cadrelor didactice
Monitorizarea implicării
cadrelor didactice în
realizarea unei baze de date
cu subiecte pentru pregătirea
elevilor pentru certificările
ECDL, Cambridge
Analizarea programului de
pregătire suplimentară dar și
remedială pentru pentru

INSTRUMENTE/RESURSE

RESPONSABILI

TERMEN

MODALITĂȚI DE
EVALUARE

INDICATORI DE
REALIZARE

fișe evaluare inițială

responsabili catedre
membrii CEAC

septembrieoctombrie 2019

plan de îmbunătățire,
remediere

100%

grafic de interasistențe

director
membrii CEAC

permanent

fișe de interasistențe

100%

responsabil catedra
informatică, comisia
de limbi moderne

permanent

baza de date subiecte

Creșterea cu 10% a
elevilor ce obțin
certificări

permanent

Programe de
pregătire

subiecte

grafic de pregătire

responsabili catedre
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examene
Monitorizarea organizării
simulărilor naționale, a
examenelor organizate de
școală
Analizarea modului de
informare a beneficiarilor
educației privind rezultatele
obținute la examene

metodologii examene

director
membrii CEAC

semestrul II

dosare simulare,
transfer, evaluare IIIV-VI, competențe,
aptitudini, sfârșit de
an filiera vocațională

rezultate examene

responsabili comisii/
catedre

semestrul II

procese verbale

100%

peste 80% dintre
beneficiari au fost
informați

3.2 . Fundamentarea și promovarea ofertei educaționale
MODALITĂȚI DE
EVALUARE
proces verbal
comisii/catedre
metodice

INDICATORI DE
REALIZARE

ACTIVITATI

INSTRUMENTE/RESURSE

RESPONSABILI

TERMEN

Monitorizarea stabilirii
ofertei disciplinelor opționale

oferte

responsabil
curriculum, catedre

februarie 2020

director
membrii CEAC

februarie 2020

proces verbal ședință
părinții

100%

pliante, oferte

director
membrii CEAC

permanent

fotografii

minim 3 activități

articole

director
membrii CEAC

permanent

fotografii, material
publicitar

minim 5 articole

Analizarea existenței
condițiilor de infrastructură și
umane pentru programele de
opțional
Monitorizarea activităților de
promovare a ofertei
educaționale în grădinițe și
școli generale
Monitorizare promovării
ofertei educaționale în mass
media, site, rețele de
socializare

norme igienico sanitare,
metodologii, plan încadrare
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