
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI  OFERITE PENTRU 

ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

 

 Activități Tipul de activitate Obiective Termene Prioritate  Responsabilități Indicatori de 

realizare 

1 Funcţionarea optimă 

a structurilor 

responsabile cu 

evaluarea şi 

asigurarea calităţii la 

nivel de şcoală 

 

Intervenţii / activităţi 

la nivelul 

managementului 

unităţii şcolare 

- Programarea şi monitorizarea  

activităţilor  

- Realizarea rapoartelor de  

activitate 

- Colaborarea cu echipa 

managerială şi  

cu celelalte comisii din şcoală 

 

15 

octombrie 

2019 

Ridicată  Responsabilul  

CEAC 

 

- Plan de activitate  

- Plan de 

îmbunătățire 

-  Raport de 

activitate  

- RAEI – 

2018/2019 

 

 

2.  

 

 

Evaluarea rezultatelor 

obținute de elevi la 

testările inițiale. 

 

 

 

Intervenţii / activităţi 

privind resursa umană 

-realizarea corectă și 

responsabilă a planificării și  

proiectării materiei, luând in 

considerare  rezultatele 

obținute la testările inițiale; 

-recuperarea materiei de studiu 

(capitolul/tema) la care elevii 

au întâmpinat dificultăți; 

analiza  obiectivă și relevantă  

a itemilor din testările inițiale 

 

15 

octombrie 

2019 

 

ridicată 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Intocmirea 100% a 

planificărilor 

calendaristice 

Planificări revizuite 

Teme pentru 

recuperare  

Programe de 

recuperare 



3. Perfecţionarea 

personalului didactic. 

 Participarea cadrelor 

didactice la activități 

de formare continuă 

din oferta CCD și/sau 

altor furnizori;  

 

Intervenţii / activităţi 

privind resursa umană 

 

 

Dezvoltarea competențelor 

profesionale ale angajaților 

prin atragerea în programe de 

formare continuă; 

 

 

30.10.201

9 

 

medie 

 

CEAC; 

Responsabil cu 

perfecţionarea 

in proporție de 50% 

cadrele didactice 

(profesori pentru 

învățământul 

primar, profesori, 

educatoare) înscrise 

la cursuri de 

formare  

 

4. 

  

Optimizarea evaluării  

ȋnvăţării  

 

 

Activități la nivel de 

curriculum și 

metodologie didactică 

Creșterea obiectivității în 

evaluare 

-folosirea formelor de evaluare 

alternativă; 

-elaborarea unor seturi de teste 

pentru evaluările sumative. 

-Coordonarea activităților 

curente la clasa, a celor din 

cadrul proiectelor scolii, a 

activităților de pregătire pentru 

Evaluarea Naționala, a 

concursurilor școlare si 

olimpiadelor și bacalaureat 

 

Sem. II 

2019/2020 

 

 

-  

ridicată 

Membrii CEAC 

Şefii de comisii 

Metodice 

 

seturi de teste 

sumative pentru 

toate clasele 

5. Imbunătatirea 

activității  Sistemului 

de Control 

Managerial Intern 

 

 

Intervenţii / activităţi 

la nivelul 

managementului 

unităţii şcolare 

Determinarea gradului de 

responsabilizare şi implicare a 

membrilor CA în procesul de 

implementare şi control prin 

planul de activitate şi 

monitorizare a acţiunilor 

asumate 

noiembrie 

2019 

– august 

2020 

- medie Membrii CEAC - Documentele 

CSCMI 

Cunoasterea in 

proportie de 100% 

a tuturor 

activităților incluse 

in programul SCMI 



6.  Îmbunătățirea  

sistemului de 

comunicare formală 

externă cu părinţii 

prin activităţi lunare 

de informare a 

părinţilor, asigurarea 

feed-backului . 

 

 

Intervenţii / activităţi 

privind resursa umană 

-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. 

 

permanent medie 

 

Comisia CEAC 

Consilier școlar 

Chestionare pentru 

elevi, părinți, cadre 

didactice.  

 

 


