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PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 
URMĂTOR. 

 

 

 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate
1
  

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

1 Monitorizarea 
rezultatelor 
şcolare 
semestriale şi 
anuale şi a 
performanţelor 
şcolare 

5,6 Reducerea 
absenteismului  
şi a cazurilor de 
abateri 
disciplinare la  
nivelul unităţii 
şcolar 

Permanent CEAC 
Responsabili 
Comisii 
metodice 
Comisia pentru 
monitorizarea 
rezultatelor 
şcolare 

Creşterea cu 5 % a 
mediilor anuale şi 
cu 5% 
performanţelor 
şcolare (olimpiade 
şcolare consursuri, 
extraşcolare la 
nivel local, 
judeţean, 
naţional) 

2 Monitorizarea 
rezultatelor 
testelor finale la 
clasele: a II-a, a 
IV-a, a VI-a 

5,6 Imbunătățirea 
rezultatelor prin 
metode și 
mijloace 
moderne 

Permanent CEAC 
Responsabili 
Comisii 
metodice 
Comisia pentru 
monitorizarea 
rezultatelor 
şcolare 

Creşterea 
performanţelor 
şcolare  

3 Dezvoltarea 
parteneriatului 
local , realizarea 
unor sisteme 
parteneriale 
eficiente, în 
scopul 
dobândirii de 
către elevi a  
competenţelor 
specifice 
pregatirii 
gimnaziale 

 Imbunătăţirea 
competenţelor 
profesionale şi 
personale ale 
personalului 
didactic şi de 
conducere în 
vederea  creşterii  
calităţii serviciilor 
educaţionale 
oferite de 
unitatea şcolară  
 

Octombrie 

2013 
Responsabil cu 
proiecte 
comunitare 

Responsabil cu 
proiecte 
comunitare din 
comuna Bunteşti 

4 Elaborare de 
curriculum 
adaptat pentru 
elevii cu CES 
şi a unor 
programe 

1 Asigurarea 
şanselor egale la 
educaţie şi  
formarea 
profesională 
pentru elevii din 

Permanent Diriginţii 
 

Asigurarea 
condiţiilor optime 
pentru integrarea 
elevilor cu CES 
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speciale de 
integrare în 
mediul şcolar şi 
social 

mediul urban şi 
rural  şi pentru 
elevii cu CES 

5 Elaborarea 
curriculumului 
la decizia 
scolii(CDŞ) 

1 Creşterea 
flexibilităţii şi 
adaptarea ofertei 
de educatie şi 
formare 
profesionala la 
nevoile şi 
interesele 
elevilor,  
conform 
tendinţelor de 
dezvoltare 
economică 
locala, naţională 
şi europeană; 
 

Semestrul I Consiliul 
pentru 
curriculum 

Elaborarea CDŞ  în 
funcţie de  
cerinţele  de 
formare 
profesională 
initială 

6 Participarea la 
stagii de 
formare 
continuă 
programe 
acreditate 

1,4 Imbunătăţirea 
competenţelor 
profesionale şi 
personale ale 
personalului 
didactic şi de 
conducere în 
vederea  creşterii  
calităţii serviciilor 
educaţionale 
oferite de 
unitatea şcolară  

Anul scolar  
2013-2014 

Director 
Cadre didactice 

Cadrele didactice 
sa participe la 
stagii de formare 
continua 
organizate prin 
programe 
acreditate de CCD 
sau alţi furnizori 

7 Monitorizarea  
aplicarea şi 
interpretarea 
rezultatelor 
obţinute de 
elevi la testele 
predictice , 
testele de 
evaluare 
curentă , testele 
de evaluare 
sumativă şi  
monitorizarea 
planurilor 
remediale 
propuse de 
responsabilii de 
catedre 

1,4,6 Implementarea şi 
consolidarea  
mecanismelor de 
asigurare a 
calităţii în  
educaţie şi 
formare 
profesionala 
iniţială a elevilor  
 

Anul şcolar 
2013-2014 

CEAC 
 Comisia 
pentru 
monitorizarea 
notării şi a 
rezultatelor 
şcolare 

Toti elevii vor 
participa la 
evaluarea 
predictivă 
La clasele cu 
media generală 
sub 5 se vor 
realiza activităţi de 
pregătire 
remedială 

8 Efectuarea unor 
lucrări de 

3 Dezvoltarea 
şcolară prin 

Semestrul I Consiliul de 
administraţie 
 

Sala de sport  
amenajata si 
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investiţii prin : 
Amenajarea sălii 
de sport si a 
terenului de 
sport 

implementarea şi 
derularea de 
proiecte 

dotata 
corespunzator 
Teren de sport 
reabilitat 
 

9 Imbunatatirea 
competentelor 
personalului 
didactic  pentru 
activităţi  
extraşcolare şi 
exracurriculare 
-Formare 
continuă cu 
tema- 
“Rolul 
profesorului ca 
mentor în 
orientarea 
şcolară şi 
profesională a 
elevului” 

2,4,5 Imbunătăţirea 
competenţelor 
profesionale şi 
personale ale 
personalului 
didactic şi de 
conducere în 
vederea  creşterii  
calităţii serviciilor 
educaţionale 
oferite de 
unitatea şcolară  
 

Periodic Responsabilul 
cu 
perfecţionarea 
şi formarea 
continuă 
 

Cadrele didactice  
sa participe la  
stagiu  de formare 
continuă  
Pentru a dobândi 
noi competenţe  în 
Consiliere şi 
orirntare scolara si 
profesionala 
 

10 Îmbunătăţirea 

procesului de 

autoevaluare  

internă prin 

aplicarea  

analizei SWOT 

6 Implementarea şi 
consolidarea  
mecanismelor de 
asigurare a 
calităţii în  
educaţie şi 
formare 
profesionala 
iniţială a elevilor  
 

Iulie 2014 Membrii 

CEAC 

Serviciul  

secretariat 

Elaborarea  

procedurii de  

dezvoltare a  

punctelor  tari  

Elaborarea  

procedurii de  

rezolvare a  

punctelor slabe 

Elaborarea  

procedurii de  

implementare  a  

îmbunătăţirilor 

Informarea  

factorilor interesaţ 
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Consilierea 
elevilor , 
părinţilor de 
clasei a VIII -a 
prin activităţi 
specifice  pentru 
orientarea 
scolara 

1,4,6 Creşterea 
flexibilităţii şi 
adaptarea ofertei 
de educatie şi 
formare 
profesionala la 
nevoile şi 
interesele 
elevilor,  
conform 
tendinţelor de 
dezvoltare 
economică 
locala, naţională 
şi europeană; 

An şcolar 
Semestrul II 

Profesorul 
diriginte 
Consilier 
educativ 
 

Consilierea 
elevilor din clasa 
terminala pentru 
alegerea viitoarei 
cariere 
 

12 Îmbunătăţirea  
 Rezultatelor 

4,5,6 Reducerea 
absenteismului  

Iulie 2014 CEAC 
Responsabili 

- 70%  elevi cu 
competente cheie 
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obţinute la  
examenele 
naţionale   
 

şi a cazurilor de 
abateri 
disciplinare la  
nivelul unităţii 
şcolar 

Comisii 
metodice 
Comisia pentru 
monitorizarea 
rezultatelor 
şcolare 
Comisia pentru 
organizarea şi 
desfăşurarea  
examenelor 
naţionale 

formate 
- creştereala 100% 
a promovabilitatii 
la examenul de 
Evaluare nationala 
in  anul scolar 
2013-2014 
 

 

 

 
       Data:      Director, 

30. 09. 2013 CORBU MIRELA 


