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PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU  

ANUL ŞCOLAR 2017 - 2018 
 

Nr. 

Crt. 
Activităţi Obiective Termene Prioritate Responsabilităţi Indicatori de realizare 

1 Îmbunatăţirea 

ofertei 

extraşcolare 

- să atragă populaţia şcolară 

- să crească performanţa elevilor 

Octombrie 

2017 

maximă Cadrele 

didactice 

 

-participare la 

concursuri 

-rezultate evaluări 

2 Realizarea 

proiectării anuale 

și semestriale 

- să crească performanţa elevilor 
Octombrie 

2017 

maximă Cadrele 

didactice 

 

-creşterea interesului 

pentru studiu  

- teme/ programe de 

recuperare 

3 Îmbunătățirea 

ritmicității notării 

- asigurarea  notării  ritmice a elevilor; 

- aplicarea mai multor forme de 

evaluare; 

- asigurarea  numărului de note în 

raport cu numărul de ore alocat 

disciplinei 

Iunie 

2018 

maximă Cadrele 

didactice 

Responsabilul 

Comisiei notare 

ritmică 

-numărul de note; 

-datele la care au fost 

acordate notele; 

-chestionare 
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4 Reducerea 

absenteismului 

școlar în rândul 

elevilor 

- reducerea  numărului de  absențe 

nemotivate; 

- micșorarea  riscului de abandon 

școlar; 

- asigurarea monitorizării absențelor; 

- informarea părinților cu privire la 

situația absențelor fiecărui elev. 

Mai  2018 maximă Cadrele 

didactice 

- numărul de absențe 

nemotivate; 

-note scăzute la purtare 

pentru absențe. 

5 Îmbunătățirea  

comunicării 

externe prin 

activităţi lunare de 

informare a 

părinţilor, 

asigurarea feed-

backului  

- informarea corectă și in timp util  a 

părinților cu privire la situația la 

învățătură și purtare a elevilor;. 

- informarea  și implicarea părinților 

cu privire  la deciziile școlii/ clasei. 

Iunie 

2018 

mare Directorul 

Învățătorii 

Diriginții  

Responsabil 

CEAC 

- Chestionare pentru 

părinți; 

- Procesele verbale de 

la ședințele cu părinții 

6 Introducerea unor 

noi auxiliare 

curriculare 

- diversificarea resurselor folosite în 

cadrul orelor 

- să aibă acces sporit la mijloace 

audio-video 

anual mare Şefii de catedre 

Cadre didactice 

Bibliotecara  

Informaticianul 

-achiziţionarea 

produselor 

-contracte de 

sponsorizare 
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7 Participarea 

cadrelor didactice 

la programe de 

formare 

profesională 

- să îmbunătăţească calitatea actului 

educativ prin aplicarea noilor metode 

specifice domeniului 

- Diseminarea informaţiilor colegilor 

August 

2018 

mare 

Cadre didactice - obţinerea de credite, 

grade didactice 

- recunoaştere la nivel 

judeţean 

9 Participare la 

competiţii de 

proiecte  

-să creştem prestigiul unităţii 

-să contactăm alte unităţi şcolare cu 

obiective comune 

August 

2018 

medie Atragerea de 

sponsorizari 

pentru 

concursuri 

-obţinerea finanţării 

proiectelor 

10 Propunerea unor 

proiecte comune 

cu reprezentanţi 

ai comunităţii 

-să colaborăm în diferite proiecte 

comune (ecologizarea mediului, vizite 

de studiu, menţinerea tradiţiilor şi 

obiceiurilor) 

Iunie  

2018 

medie Cuprinderea în 

calendarul 

educativ a 

acţiunilor de 

realizare a unor 

proiecte cu 

comunitatea  

-fotografii, 

-parteneriate, 

-programe artistice, 

-procese verbale, 

-schimburi de 

experienţă, 

-orientare şcolară şi 

profesională 

12 Îmbunătăţirea 

sitemului de 

-să îmbogăţim  baza de date 

transparentă   

Iunie medie Realizarea 

situaţiilor 

- existenţa bazei de 

date în format 
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colectare a 

datelor 

- asigurarea comunicării  

interne/externe eficiente; 

- monitorizarea rezultatelor 

evaluărilor interne/externe 

- asigurarea comunicării  

interne/externe eficiente; 

- monitorizarea rezultatelor 

evaluărilor interne/externe 

2018 statistice electronic și 

completarea bazei de 

date 

13 Achiziţia de 

echipamente  

- îmbunătăţirea bazei materiale  

- accesul elevilor şi cadrelor didactice 

la un învăţământ modern 

- crearea cadrului adecvat obţinerii de 

performanţe academice, artistice, 

sportive etc 

Iunie 

2018 

mare Director 

CEAC  

Prof. de 

informatică 

 

- crearea unei infoteci, 

portofolii educaţionale 

de tip soft interactiv 

- achiziţionarea de 

materiale bibliografice , 

cartografice s.a. 

-dotarea claselor cu 

videoproiectoare și 

imprimante. 

- montarea unor bănci 

în curtea interioară  
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- dotarea cabinetului 

CEAC 

- reorganizarea site-ului 

şcolii. 

14 Revizuirea 

documentației 

CEAC în funcție 

de noile 

recomandări 

- revizuirea  și îmbunătățirea 

procedurilor și a documentelor CEAC 

în funcție de situațiile noi care pot 

apărea 

Februarie 

2018 

mare  

Director 

Comisia CEAC 

 

Documente corecte și 

pertinente 

 

Aprobat în ședința CA  28.09.2017 
 

   Director,                                                                                                                                         Responsabil CEAC, 

Prof. Ilie – Gherson Gheorghe         prof. înv. prim. Stoicescu Anca - Magdalena 

 


