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PLAN DE ȊMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII
AN ȘCOLAR 2016-2017
Nr.

Activități

Obiective

Termene

Responsabilități

Indicatori de realizare

crt.
1

eevaluare
Îmbunătățirea sistemului de
management strategic

-Îmbunătățirea sistemului
de monitorizare a
activitatii personalului
didactic si nedidactic

Sem. I
Sem. II

Director
CEAC
Responsabili comisii
metodice

-Eficientizarea activității
comisiilor didactice

2

Instrumente d

Creșterea calității

-Implicarea unui număr

-creșterea numărului de
asistențe la ore

-creșterea calității
documentelor proiective la
nivel de catedre/comisii monitorizarea respectării
planului de activități
propus
-valorificarea activităților
desfășurate
Sem. I

CA
1

-creșterea numărului de

-fişe de observare a
activităților
didactice
-rapoarte de
monitorizare procese verbale de
la CP si CA ȋn care
s-au prezentat
rezultatele
-planuri de măsuri
remediale
-planuri
manageriale
-planuri de activități
-rapoarte

activităților extracurriculare
organizate de colective
mixte de profesori-elevi si
părinți și evaluarea
periodică a gradului de
satisfacție al beneficiarilor
ȋn raport cu aceste activități

mai mare de părinți și
elevi ȋn formularea
propunerilor cu privire la
proiectarea activităților
extracurriculare precum și
ȋn desfășurarea acestora

3

Eficientizarea și
valorificarea activităţii de
cercetare ştiinţifică şi
metodică

4

Cunoașterea, ȋnțelegerea,
respectarea și aplicarea
procedurilor existente, cu
scopul asigurării calității
educației oferită de școală

-Planificarea activității
Sem. I
comisiilor metodice și
Sem. II
realizarea obiectivelor
propuse
-Imbunătățirea gradului
de participare a cadrelor
didactice şi a personalului
de conducere la activităţile
metodice si cursuri de
formare profesională Creșterea nivelului de
implicare al cadrelor
didactice ȋn proiectarea și
susținerea de activități
metodice
-Creșterea interesului
cadrelor diactice pentru
ȋnscrierea la grade
didactice, masterate,
doctorate ȋn domeniul de
specialitate, pedagogic sau
metodic
-Diseminarea procedurilor Semestrial
la nivelul tuturor
structurilor din unitatea de
ȋnvățământ
-Ȋmbunătățirea actului

Sem. II

2

Director
CEAC
Responsabil Comisia
de activități
extracurriculare
Consiliul Elevilor
Comitetul de părinți
Cadrele didactice
CA
Director
Comisia de formare
Comisii metodice
Cadre didactice
CEAC

activități extracurriculare
-creșterea numărului de
cluburi, cercuri
-creșterea numărului de
cadre didactice, elevi și
părinți implicați ȋn
desfășurarea activităților
extracurriculare
-exemple de bune practici
privind activitatea
metodica a cadrelor
didactice
-dezvoltarea
compețentelor cadrelor
didactice de aplicare a
noţiunilor de metodică a
specialităţii
-susţinerea cu 5% mai
multe lecţii deschise în
cadrul cercurilor şi
comisiilor metodice
-participarea a cel puţin
75% dintre cadrele
didactice la activitățile
metodice specifice
disciplinei

-număr de
parteneriate și de
protocoale ȋncheiate
cu diferite instituții -număr de proiecte
derulate ca
organizatori sau ȋn
parteneriat
-lecții deschise ȋn
cadrul comisiilor
metodice
-procese verbale ale
ȋntâlnirilor de lucru
ale membrilor
comisiilor metodice
-adeverințe de la
cuesuri de formare,
cercuri pedagogice,
mese rotunde,
ȋntâlniri științifice

CA
Director
CEAC
CP
Reprezentanți ai

-număr proceduri
elaborate, revizuite,
analizate
-numărul ȋntâlnirilor de
lucru pentru elaborarea,

-centralizator
proceduri
-procese verbale ale
ȋntâlnirilor de lucru
-rapoarte de

educațional prin aplicarea
procedurilor specifice

5

Îmbunătăţirea activităţii
CEAC

-Implicarea tuturor
membrilor comisiei ȋn
desfășurarea activităților
specifice CEAC
-Implicarea tuturor
membrilor ȋn culegerea și
ȋncărcarea datelor pe
platforma ARACIP
-Imbunătățirea colaborării
cu celelalte comisii din
unitatea de ȋnvățământ

comisiilor metodice
Cadre didactice

Lunar

CA
CEAC
Director
Cadre didactice
Elevi
Părinți

Responsabil CEAC
Prof. Gherasim Elisabeta
3

revizuirea și analiza
procedurilor
-creșterea numărului de
cadre didactice care
cunosc și aplică
procedurile
-elaborarea a 5 seturi de
chestionare pe esantioane
diferite de beneficiari –
elevi, părinți ai
preșcolarilor, părinți ai
elevilor, cadre didactice,
director
-fișe de analiză
-rapoarte si sinteze
(analiza şi interpretarea
chestionarelor)
-creşterea numărului de
întalniri periodice cu şefii
de comisii şi catedre
pentru valorificarea
sugestiilor şi realizarea
unui feedback constructiv,
pentru eficientizarea
activității de monitorizare
-colectarea și interpretarea
datelor în timp util și
crearea unei baze de date
electronice accesibile
beneficiarilor, privind
activitățile de îmbunătățire
a calității

monitorizare ale
aplicării
procedurilor
elaborate

