AăCALIT

PLANULăDEăÎMBUN T IRE
IIăEDUCA IEIăOFERITEăPENTRUăANULăŞCOLARă2015-2016

DOMENIUL: A. CAPACITATEăINSTITU IONAL
Criteriul: b) bazaămaterial ;
Subdomeniul 3: Spa iiăauxiliare; Indicatorul: 3.3. Utilizareaăspa iilorăauxiliare
SCOP: Trecerea de la calificativul BINE la FOARTE BINE
Nr. Activitate
Tipul
Obiective
Resurse
Termen
crt.
activita ii
1.
Continuarea
3
1.1.Îmbun t ireaă
Umane:
2016
reabilit riiă
activit ilorăînă
Profesorii de
s liiădeă
timpul orelor de
sport,
festivit ți
sport
directorulăşcolii,ă
1.2. Atragerea de
preşedinteleă
parteăşcoliiăaăunoră Asocia ieiădeă
sponsori
P rin iădină
1.3. Includerea în
şcoal ;ăsponsori,ă
bugetul CL pe
firme
anul 2016 a
Timp: un an
Financiare:
nevoilorăşcolii
40.000 lei
1.4. Reabilitarea
complet ăaăs liiă
deăfestivit ți în
urmatorii 2 ani
2.
Reabilitarea/
3
2.1. Reabilitarea
Umane:
Anăşcolară
Amenajarea
spa iilorăauxiliareă
Profesorii
2015-2016
spa iiloră
nefunc ionale;
Asocia ieiădeă
auxiliare
2.2. Amenajarea
P rin iădină
spa iilorăauxiliareă
şcoal ;ăsponsori,ă
func ionale;
firme
2.3. Utilizarea
Financiare:
spa iilor auxiliare
30.000 lei
conformădestina ieiă
lorăşiăplanific riiă
întocmite la nivelul
organiza ieiăşcolare.

Responsabilit
i
-Directorul
şcolii
-CL, CA

- Directorul
şcolii
-CL, CA

Indicatori
de
realizare
-existen aă
contractelorăşiă
parteneriatelor;
- Reabilitarea a 100%
aăs liiădeăfestivit țiă
conform planului
propus în PDI

-reabilitarea 95% a
spa iilorăauxiliareă
nefunc ionale;
-existen aă
contractelor;
-material didactic
achizi ionat;ă
etc.

Instrumente de evaluare
-Fişaădeăobservare;
-respectarea procedurii legale;
-devizeleădeăplat ;
-monitorizareaăactivit ii.

-liste de inventar,
-listeădeăachizi ii

1

DOMENIUL: A. CAPACITATEăINSTITU IONAL
Criteriul: b) bazaămaterial ;
Subdomeniul 4: Materiale şiămijloaceădeăînv mânt,ăauxiliareăcurriculare;
Îndicatorul: 4.3. Dotareaăcuăătehnologieăinformatic ăşiădeăcomunicare.

Nr. Activitate
crt.
1.

Modernizarea
laboratorului
de fizic .

2.

Crearea unui
cabinet
multimedia

Tipul
activita ii
3

3

Obiective

Resurse

1.1. Atragerea
sponsorilor şi crearea
fondurilor necesare.
1.2. Aplicarea
strategiilor didactice
moderne, lec ii AEL
1.3.ăÎmbun t ireaă
rezultatelorăob inute
la concursuri,
olimpiade etc.
2.1. Stimularea
motiva ieiăelevilor
pentru studiul
limbilorăstr ine;
2.2. Accesul la
tehnologieămodern ;
2.3. Oferirea unui
mod diferit de
predare-înv are.

Umane:
Anăşcolară
Profesorii de
2015-2016
fizic , laborantul,
directorulăşcolii,ă
sponsori, firme
Timp: un an
Financiare:
20.000 lei
Umane:
Profesorii de
limbiăstr ine,ă
directorulăşcolii,ă
sponsori, firme
Timp: un an
Financiare:
10.000 lei

Termen

Anăşcolară
2015-2016

Responsabilit
i
Laborantul
şcolii,ădirector,ă
contabil

- Directorul
şcolii
- CA

Indicatori
de
realizare
Aparatur şi
dotare
corespunz toare
normelor
europene.

Instrumente de evaluare

-Existen aăşiă
func ionareaă
cabinetului;
-Aparatur ăşiă
dotare
corespunzatoare
normelor
europene.

-Fişaădeăobservare;
-respectarea procedurii legale;
-devizeleădeăplat ;
-monitorizareaăactivit ii.

Fişe de observare a lec iilor.
Rezultatele elevilor.
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DOMENIULă:ăB.ăEFICACITATEăEDUCA IONAL ,
Criteriul: c) activitateaădeăcercetareăştiin ific ăsauămetodic ,ădup ăcaz; Subdomeniul: 1. Activitateaăştiin ific ăşiămetodic ;
Indicatorădeăperforman :ă1.1.ăActivitateaăştiin ific
Nr.
crt.

Activitate

1.

Îmbun t irea
activit iiă
ştiin ificeăînă
rândul
profesorilor şi
elevilor.

2.

3.

Tipul
activita ii
1,4

Organizarea
1,4
unei
conferin e/sim
pozion
jude eanăsauă
na ional
Formarea
4
continu ăaă
cadrelor
didactice

Obiective

Resurse

1.1. Intensificareaăactivit ii ştiin ificeă
desf şurate de cadre didactice şi elevi.
1. 2. Participarea elevilor la conferin eă
şiăsimpozioaneăna ionaleăşiă
interna ionale.
1.3. Îmbun t ireaăactivit ilorăpeă
disciplineăşiăpreg tireaăpentruă
performan a elevilor.

-umane: elevii
-Profesoriiăşiă
claselor IX-XI şiă Anăşcolară elevii
profesorii de
2015interesa i
toate
2016
specialit ile;
-materiale: coli,
imprimant ,ăafişeă
pentru
promovarea
activit ii;
- timp: un an
şcolară

Realizarea unui proiect.

Participarea cadrelor didactice la grade
didacticeăşiăcursuri de formare

-umane: Comisia
de proiecte;
- financiare: 2000
lei;
- timp: un an
şcolară
-umane: profesori
interesa i;
- financiare: 2000
lei

Termen

Responsabili
t i

Indicatori
de
realizare
-30  dintre
profesori
particip ălaăcelă
pu inăună
simpozion
na ional;
-40 de elevi
implica i;
-programe de
activitate pe
discipline;
-rezultate
concursuriăşiă
olimpiade

Instrumente de
evaluare
-Diplome,
procese verbale,
fotografii,
lucrarile
prezentate la
conferin eăşiă
simpozioane
- proiectele de
activitate, analiza
rezultatelor la
concursuriăşiă
olimpiade

Anăşcolară Director
2015Responsabil
2016
Proiecte

Proiectul realizat
şi aprobat.

Monitorizarea
proiectului
conform planului.

Semestrul Prof. Grigore
I
Dalia
Directorul

80% din cadrele
didactice
particip ălaăcelă
pu inăunăcursădeă
perfec ionare

Adeverin e
Fis ădeă
monitorizare
Registru de
inspectii.
Tabloul de bord
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DOMENIUL:ăăC.ăMANAGEMENTULăCALIT II
Criteriul: a) strategiiăşiăproceduriăpentruăasigurareaăcalit ii;ăSubdomeniul 2: Managementulăcalit iiălaănivelulăorganiza iei;
Indicatorul: 2.1. Existen aăşiăaplicareaăprocedurilorăinterneădeăasigurareăaăcalit ii

Responsabilit i

Nr. Activitate
crt.

Resurse

Termen

1

Tipul Obiective
activi
-ta ii
Completarea
1.1. Realizarea şi
Manualului
6
aplicarea unor
institu ionalăală
proceduri necesare.
calit iiă
1.2. Revizuirea şi
monitorizarea
procedurilor aplicate.

Indicatori
de
realizare

Instrumente de
evaluare

-umane:
profesori din
CEACăşiă
responsabilii
comisiilor din
LTNB;
- materiale:
coli,
imprimant ă
etc.;

Semestrul I CEAC

2.

Creştereaă
calit ii
serviciilor
oferite de
şcoala.

6

1.1. Realizarea
Planului Operational
CEAC conform
strategiei aplicate.
1.2. Realizarea
Planului de
îmbunat ireăalăşcolii.

- umane:
profesori din
CEAC;
- materiale:
coli,
imprimant ă
etc.;

Octombrie
2015

Director,
CEAC

Monitorizarea
Planului
opera ional şiăaă
Planului de
îmbun t ire

Fişe de monitorizare.
Rapoarte, procese
verbale.

3.

Participarea
cadrelor
didactice la
lec iiă
deschise, ore
deăasisten .

6

Promovarea şi
dezvoltarea rela iilor,ă
lec iilor
intradisciplinare şi
interdisciplinare.

umane:
profesori,
directori;
- materiale:
coli,
imprimant ă
etc.;

Anăşcolară
2015-2016

Directorii
Membrii CEAC

Lec ii deschise
Oreădeăasisten

Fişe de asisten
Procese verbale
Proiecte de activitate

Manualulăcalit iiă Fişeădeămonitorizareă
institu ional.
specifice,
Proceduri
chestionare.
Rapoarte, procese
verbale.

4

Alte activit i,ă inândăcont deă inteleădinăPDIăşiădeăpuncteleătari dinăanulăşcolarăprecedent
T1: Creştereaăcalit iiăserviciilorăeduca ionaleăpentruăformareaăşiădezvoltareaăcompeten elorănecesareăelevilorăîn

vederea accederii înăînv
Nr.
crt.

Activitate

1

Deschidereaăşcoliiă
c treăoăeduca ieălaănivelă
europeanăcareăs ă
permit ăăaccesulă
elevilor la facult ileă
din aceasta comunitate
şiăşanseăegaleăcuă
ceilal iămembrii.

mântulăsuperiorăeuropean.

Tipul
activita ii
5

Obiective

Resurse

Termen

Responsabili
t i

1.1. Încheierea unor
parteneriateăcuăşcoliădină
str in tate.
1.2 Implicareaăşcoliiăînă
Programe Comenius,
Erasmus + etc.
1.3.ăM rireaănr.ădeăeleviă
careăob inăcertificateă
interna ionaleă(DELF,ă
Cambrige, Dele, ob inereaă
Permisul european de
conducere a computerului
- ECDL etc.)
1.4. Accesul elevilor la
facult ileăeuropene.

-umane:
profesoriăşiă
elevi din
clasele XI-XII;
- materiale:
coli,
imprimant ăetc.

Anăşcolară
2015-2016

Cadrele
didactice

Catedra de
limbi straine
şiădeă
informatic

Indicatori
de
realizare
-Parteneriatele
încheiate.
-Preg tireaăeleviloră
pantruăob inereaă
certificatelor
interna ionale.
-Op iunileăeleviloră
pentruăfacult iădin
Uniunea
Europeana.
-Inser iaă
absolven ilor

Instrumente
de evaluare
-Monitorizarea
parteneriatului
încheiat.
-Orarul de
pregatire
suplimentar ăşiă
prezen aă
elevilor la
preg tire.
-Orarul ECDL
-Diplomele
ob inute
-Fişeădeă
monitorizare
inser ieă
absolven i.
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T4: Promovarea imaginiiăşcoliiăcaăoăşcoal ădeăelit ăpeăplanălocal,ăna ionalăşiăinterna ionalăprinăasigurarea unui
parteneriatăeficientăalăşcoliiăcuăceilal iăactoriăsocialiă– p rin i,ăcomunitateălocal ,ăagen iăeconomici,ăONG-uri.
Nr. Activitate
crt.

Tipul
activita ii

1
Promovare
a imaginii
şcoliiăînă
comunitate

6

Obiective

Resurse

Termen

Responsabilit
i

Indicatori
de
realizare

Instrumente de
evaluare

1.1. Diseminarea în rândul
comunit iiăaăinforma iiloră
despreăactivit ileăscolii,ă
prin participarea
reprezentan ilorăliceuluiălaă
emisiunile TV ale
posturilorălocaleăşiălaă
conferin eădeăpres .
1.2. Educarea unei
genera iiăfoarteăbineă
preg titeăşiăinformate,ăcuă
rezultate deosebite la
concursuriăşiăolimpiade.

umane:
profesoriăşiă
elevi
interesa i

An
şcolară
20152016

Prof. Nicoleta
Enache

Rezultatele elevilor
participan iălaă
concursuriăşiă
olimpiade.

Directoriiăşiă
cadrele
didactice
interesate

-Chestionare de
m surareăaăgraduluiădeă
satisfac ieăaăelevilor,ă
cadrelorădidacticeăşiă
p rin ilor.
-Diplome, premii

Participarea la cel
puținăoăemisiuneă
TVăpeălun ăaă
reprezentanțioră
liceuluiăşiăaă20%ă
dintre personalul
didactic

.umane:
profesoriăşiă
elevi;
- materiale:
coli,
imprimant ă
etc.;
-financiare:
1000 lei
umane:
p rin iăşiă
elevi;
- materiale:
coli,
imprimant ă
etc.;

An
şcolară
20152016

Comisia pentru
parteneriate
na ionaleăşiă
interna ionale

Contracte de
parteneriat.

-Monitorizarea
-Contractului de
parteneriat, rapoarte,
procese verbale.

An
şcolară
20152016

Director,
Consiliul
p rin iloră(prof.ă
Vasile Iuliana)
şiăalăeleviloră
(profăMiric ă
Andreea)

-Întâlniri ale
Consiliului
P rin ilor, Consiliul
Elevilor.
- Activit iă
extracurriculare cu
participarea
p rin ilorăetc.

-Procese verbale de la
şedinte

2

Crearea
unor
5
parteneriate
noi,
europeneăşiă
eficiente

1.1. Men inerea şi
dezvoltarea parteneriatelor
eficiente.
1.2. Încheierea unor
parteneriate noi,
interna ionale.

3

Implicarea
p rin ilorăînă 2
activit ileă
şcolii.

1.1. Eficientizarea
activit iiăConsiliuluiă
Parin ilorăşiăaăConsiliuluiă
elevilor.
1.2.ăParticipareaăparin iloră
laăactivit iă
extracurriculare.

-Grila de programe, de
participare a cadrelor
didactice, elevi, parinti
etc.
-Chestionare aplicate

-Monitorizarea
activit ilorăşiăprezen aă
elevilor,ăp rin ilorăetc.

6

T5:ăDiversificareaăoferteiăeduca ionaleăprinăofertaădeăcursuriăop ionale,ăşi prin propunerea unor noi
specializ riăşiăniveleădeăînv mânt.
Nr. Activitate
crt.

1.

Diversificarea
CDŞ-urilor

Tipul Obiective
activi
-ta ii

Resurse

2.1. Oferirea unor
umane: cadre
CDŞ-uriănoiăşiăatractive didactice
interesate;
- materiale:
coli,
imprimant ă
etc.;

Director,
Prof. Marius-Ştef ni ăFurtun

Termen

Responsabilit i

Indicatori
de
realizare

Instrumente de
evaluare

Aprilie
2016

Directorii, cadre
didactice
interesate

-3ăCDŞ-uri de tip
nou

-Fişeădeăavizareăaă
op ionalelorăsemnateă
de Consiliul pentru
curriculumăşiăIŞJă
Constan aă;
-Rapoarte, procese
verbale;
-Ofertaăeduca ional .

Coordonator CEAC
Prof. Rodica Plugaru
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