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PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL 

ŞCOLAR URMĂTOR. (2017-2018) 

 

Tinte                             

 

     

Actiuni 

necesare 

Rezultate 

masurabile 

Responsabil 

pentru 

indeplinirea 

actiunilor 

Prioritat

ea 

actiunii 

Termene 

si 

obiective 

intermedi

are 

Monitoriz

are si 

evaluare 

Costuri si 

alte 

resurse 

Extinderea 

spatiului de 

dezvoltare 

a resurselor 

materiale 

Extinderea 

spatiului 

unor sali de 

clasa. 

Dezvoltarea 

resurselor 

materiale. 

Conducerea

. 

Maxima In functie 

de 

obtinerea 

fondurilor 

necesare. 

Manager 

resurse 

materiale

. 

Costul 

lucrarilor

. 

Dezvoltare

a 

campusului 

scolar 

tehnic 

incluziv 

Cunoasterea 

situatiei 

copiilor de 

varsta 

scolara din 

zona 

arondata 

Scolarizarea 

copiilor cu 

dificultati de 

invatare,ada

ptare,abando

n 

Itineranti Maxima Septembr

ie 2014 

Consiliul 

de 

administr

atie 

CJA  

resurse 

proprii 

 Cunoasterea 

posibilitatilo

r de insertie 

economica 

post-

profesionala 

Integrarea 

copiiilor in 

functie de 

zona de 

provenienta 

Comisia 

tehnica 

Maxima Decembri

e 2014 

Consiliul 

de 

adminstr

atie 

Resurse 

proprii 

 Mentinerea 

sau chiar 

cresterea 

planului de 

scolarizare 

pentru liceu 

tehnologic 

curs de zi. 

Extinderea 

planului de 

scolarizare 

pentru 

invatamant 

Proiectul 

planului de 

scolarizare 

2013-2014 

Conducerea Ridicata Noiembri

e 2014 

Echipa de 

manage

ment 

Resurse 

proprii 
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seral sau 

comasat. 

 Activitati 

proprii de 

perfectionar

e a cadrelor 

in 

conducerea 

invatamantu

lui de tip 

incluziv. 

Activitati 

lunare de 

perfectionare 

cu formatorii 

proprii. 

Responsabil

ul cu 

formarea. 

Medie. Lunar. Responsa

bil 

resurse 

umane. 

Resurse 

proprii. 

Resurse 

optime de 

personal, 

materiale, 

curiculare, 

informatio

nale, 

financiare 

pentru 

sustinerea 

procesului 

educational 

Participarea 

la activitatile 

de 

perfectionar

e organizate 

la nivel 

judetean. 

Dezvoltarea 

aptitudinilor 

de 

manifestare 

didactica. 

Coordonato

rul pentru 

formarea 

continua. 

Medie. Conform 

planurilor 

de 

actiune 

Meneger 

resurse 

umane 

Costuri 

personal

e. 

 Amenajarea 

de 

laboratoare 

tehnologice 

pentru 

comert si 

prelucrarea 

lemnului. 

Functonarea 

acestor 

laboratoare 

Comisia 

tehnica 

Maxima Conform 

graficului 

 

 

Manager 

resurse 

materiale 

ISJ 

Resurse 

proprii 

Fundatia 

Impreun

a 

 Amenajarea 

spatiilor 

pentru 

instruirea 

teoretica 

- cabinet 

limba 

romana. 

Amenajarea 

acestor spatii 

Conducerea Maxima Iunie 

2015 

Manager 

resurse 

materiale 

ISJ 

Resurse 

proprii 

Fundatia 

Impreun

a 

 Dotarea 

atelierelor 

de 

 Dotarea 

acestor spatii 

Conducerea Maxima Mai 2015 Manager 

resurse 

Cons. 

local 
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prelucrarea 

lemnului 

conform 

standardelor 

europene. 

materiale Partener

i 

 Atragerea 

de fonduri 

extrabugeta

re prin 

proiecte, 

parteneriate 

, activitatea 

autofinantat

a. 

Atragerea 

acestor 

fonduri. 

Conducerea Ridicata Permane

nt 

Echipa 

manageri

ala. 

 

Autoevalua

rea 

institutiona

la pe baza 

standardel

or de 

calitate. 

Observarea 

lectiilor si 

completarea 

fisei de 

observare 

Chestionare  

Procese 

verbale 

Observatori

i desemnati 

prin 

dispozitia 

directorului 

Ridicata Permane

nt 

Comisia 

CEAC 

 

 Monitorizar

ea 

frecventei 

participarii 

la 

programele 

de invatare. 

 

Chestionare 

– stilurile de 

invatare. 

Teste initiale. 

Dirigintii 

Invatatorii 

Profesorii 

Maxima Semestrul 

I 

Consiliul 

de 

administr

atie 

CEAC 

Resurse 

proprii 

 Chestionar 

de nevoi 

pentru 

profesorii 

debutanti 

Chestionare 

completate 

Sefii de 

comisii 

metodice 

Maxima Semestrul 

I 

Consiliul 

de 

administr

atie 

CEAC 

Resurse 

proprii 

 Prezentarea 

de catre 

formatori in 

comisii 

metodice a 

metodelor 

centrate pe 

 

Rezultatele 

elevilor la 

invatura. 

Fise de lucru, 

cu pasi mici, 

Echipa de 

formatori 

Maxima Lunar Manager 

resurse 

umane 

Resurse 

proprii 
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elevi. intocmite 

dupa 

categoria de 

grupa din 

care fac 

parte elevii. 

 Program 

pentru 

sustinerea 

copiilor 

aflati in 

dificultate 

de (invatare, 

sociala) 

Integrarea 

copiilor cu 

dificultate. 

Miclaus 

Doru 

Itineranti 

Maxima Permane

nt 

Echipa de 

manage

ment 

Resurse 

proprii 

 Combaterea 

si limitarea 

abandonului 

scolar si a 

absenteismu

lui 

nemotivat. 

Existenta 

unei baze de 

date privind 

elevii 

navetisti, 

elevii cu 

parinti in 

strainatate, 

familii 

monoparean

tale etc. 

Dirigintii 

Invatatorii 

Maxima 

 

Permane

nt 

Echipa de 

manage

ment 

Comisia 

CEAC 

 

 Monitorizar

ea 

progresului 

scolar si 

evitarea 

esecului 

scolar 

Monitorizare

a rezultatelor 

la invatatura. 

Pregatire 

suplimentara 

cu elevii. 

Invatatorii 

Profesorii 

Maxima Permane

nt 

Responsa

bili 

comisii 

Comisia 

CEAC 

Resurse 

proprii 

 Dezvoltarea 

activitatilor 

extra 

curriculare –

Scoala altfel 

Socializare, 

inchegarea 

colectivelor 

claselor 

Ivatatorii si 

profesorii 

diriginti 

Maxima Lunar Responsa

bil munca 

educativa 

Resurse 

proprii 

Îmbunǎt

ǎţirea 

rezultatelor 

la 

Bacalaurea

Participarea 

elevilor la 

orele de 

meditaţii 

desfǎ

şurate în 

Rezultate 

mulţumitoar

e la 

examenul de 

Bacalaureat 

Profesorii 

de 

matematic

ǎ, limba 

românǎ, 

geografie, 

Ridicat Permane

nt 

Manager 

instituţie 

Resurse 

proprii 
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t şcoala, pe 

parcursul 

întregului an 

şcolar 

fizicǎ şi 

biologie 
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