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LICEUL DE ARTE”IONEL PERLEA”  

 SLOBOZIA   

 
  

 

 

 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021/2022 
 

 

Domeniul A: Capacitate instituțională 
 

 

Criteriul: a) structuri instituționale, administrative și manageriale 

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

timpul desfăşurării programului 
 

Nr. 

crt 
Activităţi Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare 
1. Asigurarea normelor 

sanitare de protecție: 

curățenie, dezinfecție 

între schimburi 

conform normelor 

sanitare în vigoare. 

Păstrarea stării de 

sănătate a tuturor 

persoanelor implicate 

în realizarea actului 

educațional. 

15 octombrie 

2021-31 

august 2022 

Directori;  

Administrator de 

patrimoniu; 

Administrator 

financiar- sef; 

Peste 75% dintre 

persoanele 

implicate sunt 

satisfacute de 

asigurarea 

normelor sanitare 

de protectie la 

nivelul unitatii de 

invatamant. 

 

Resurse: bugetare 

Prioritate: ridicata 

Instrumente de evaluare: chestionarul; interviul; 
 

 

 

Criteriu: b) baza materială 

Indicatorul:  Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare 

 

Nr. 

crt 
Activităţi Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare 
2. Reabilitare exterior sala 

de sport. 

Imbunatatirea bazei 

materiale 

15 octombrie 

2021-31 

august 2022 

Director; 

Directori adjuncti; 

Administrator de 

patrimoniu; 

Administrator 

financiar-sef; 

Reabilitare 

exterior sala de 

sport prin 

refacerea izolatiei 

termice; 

Resurse: bugetare 

Prioritate: maxima 

Instrumente de evaluare: documente contabilitate; observarea; chestionarul; 

 

 

Criteriul: b) baza materiala 

Indicatorul: Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare. 
 

Nr. 

crt 
Activităţi Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare 
3. Dotarea cu echipamente Îmbunătățirea 15 octombrie Directori  Acoperirea in 

http://edu.ro/
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electronice  a sălilor de 

clase pentru 

desfășurarea 

activităților educative. 

calității actului 

educațional; 

2021-31 

august 2022 

Administrator de 

patrimoniu 

Administrator 

financiar- sef 

proporție de 100% 

a nevoilor 

beneficiarilor prin 

reactualizarea 

fondului de 

calculatoare la 

nivelul unitatii de 

invatamant; 

Resurse: bugetare 

Prioritate: ridicata 

Instrumente de evaluare: chestionarul; 
 

 

 

 

Domeniul B: Eficacitate educațională 

 
 

Criteriu: b) rezultatele invatarii 

Indicator: Evaluarea rezultatelor scolare 

 

Nr. 

crt 
Activităţi Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare 
4. Crestere promovabilitate 

elevi in cadrul 

examenelor nationale 

Cresterea 

promovabilitatii 

elevilor la 

examenele 

nationale; 

15 octombrie 

2021-31 

august 2022 

Directori; 

Coordonatorul 

CEAC; 

Membrii CEAC; 

Profesori implicati in 

cadrul examenelor 

nationale; 

Cresterea cu 2% a 

procentului de 

promovabilitate la 

examenele 

nationale; 

Resurse: bugetare 

Prioritate: ridicata 

Instrumente de evaluare: Rezultatele inregistrate la examenele nationale; 

 

Criteriul: b) rezultatele invatarii 

Indicatorul: Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extra-clasă şi extra-

şcolare)  
 

Nr. 

crt 
Activităţi Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare 
5. Realizarea a cinci 

activitati comune cu 

parteneri din strainatate 

in cadrul parteneriatelor 

Erasmus si eTwinning in 

vederea schimbulului de 

bune practici. 

Implicarea si 

motivarea elevilor 

si a cadrelor 

didactice in 

activitati 

extracurriculare; 

15 octombrie 

2021-31 

august 2022 

Directori; 

Consiliul elevilor; 

Responsabili de 

proiect; 

Implicarea a 5 

clase, minim; 

Grad de 100% 

satisfactie al celor 

implicati; 

 

Resurse: bugetare 

Prioritate:ridicata 

Instrumente de evaluare: chestionarul 
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Domeniul C: Managementul calității 

 
 

Criteriul: a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 

Indicatorul: Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională 

 

 
Nr. 

crt 
Activităţi Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare 

6. Evaluare satisfactie 

beneficiari 

Masurarea 

gradului de 

satisfactie al 

beneficiarilor 

directi si indirecti 

fata de activitatea 

institutiei de 

invatamant; 

15 octombrie 

2021-31 

august 2022 

 

Coordonatorul 

CEAC; 

Membrii CEAC; 

Profesori; 

Profesori diriginti; 

Colectarea 

raspunsurilor a 

cel putin 400 

elevi si 400 

parinti; 

 
Resurse:bugetare 

Prioritate: ridicata 

Instrumente de evaluare: chestionare online 

 

 
Criteriu: g) Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de 

studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite 

Indicatorul: Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii 

 

 

Nr. 

crt 
Activităţi Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare 

7. Promovarea activitatii 

organizatiei, pe site-ul 

scolii. 

Asigurarea 

accesului la 

informație al 

persoanelor și 

instituțiilor 

interesate; 

Permanent  

Catedra de 

informatică; 

Administrator de 

rețea; 

Peste 75% dintre 

persoanele 

interesate sunt 

satisfacute de 

informatiile 

oferite de site-ul 

scolii 

(chestionare) 

 

Resurse:bugetare 

Prioritate: ridicata 

Instrumente de evaluare: chestionarul 

 

 

 

 

Coordonator CEAC, 

prof.  Ranca George 

_______________________________________________ 


