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DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE
AN ŞCOLAR 2010 - 2011
I. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Nr.
crt
1

Activităţi

Tipul de
activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de
realizare

Stabilirea ţintelor
strategice de dezvoltare a
şcolii şi elaborarea
documentelor
manageriale

6

Definirea
strategiei de
dezvoltare a
şcolii în
perspectiva
următorilor
patru ani
conform
nevoilor
interne şi ale
comunităţii

1 oct
2010

Directorul
şcolii, dir. adj.
Consiliul de
Administra

Feed-back-ul
beneficiarilor
confirmă că
strategia
concepută este
cea adecvată

2

Achiziţionarea de
mobilier şcolar(cel puţin
pentru 2 săli de clasă)
Achiziţionarea de table
şcolare(5 bucăţi)
Înlocuirea instalaţiei
electrice în cele două
corpuri de clădire ale
şcolii
Pavarea/bituminarea
curţilor interioare

3

Dotarea,
accesibilitatea şi
funcţionalitatea
spaţiilor şcolare

Sem I, II

Director,
administrator
financiar de
patrimoniu

Gradul de
satisfacţie al
beneficiarilor
faţă de
condiţiile
optime de
studiu

3

3
-Procurarea
documentelor curriculare
oficiale, a manualelor şi
auxiliarelor curriculare ;
- achiziţionarea de
volume pentru bibliotecă;
- achiziţionarea de soft
didactic;
- achiziţionarea a încă 10
calculatoare

Dotarea şcolii cu
carte, materiale
educaţionale,
mijloace audiovizuale, P.C.-uri
şi echipamente
de birotică,
materiale de
laborator,
echipamente
pentru sala de
sport

Sem. I

Director,
contabil şef,
bibliotecar,
profesori de
sport,
informatician

Elevii şi cadrele
didactice sunt
mai informaţi, iar
activităţile
didactice sunt
concepute
modern,
interactiv

1

4

Proiectarea şi aplicarea
planului operaţional de
promovare a activităţilor
de învăţare centrate pe
elev

6

5

- Evaluarea de către
comisia intenă a elevilor
cu CES;
- Elaborarea şi aplicarea
curriculumului diferenţiat
pentru elevii cu CES la
toate disciplinele
-Includerea elevilor cu
CES în programe de
sprijin cu profesorul de
sprijin.
-Realizarea planului
anual privind prevenirea
segregării şcolare
-Includerea elevilor de
etnie romă în proiecte
europene în vederea
remedierii şi recuperării
şcolare
Monitorizarea frecvenţei
elevilor de etnie romă în
vederea prevenirii
absenteismului şi a
abandonului şcolar
-Realizarea programului
de tip,,A doua şansă”

1

Proiectarea şi
desfăşurarea programelor
de pregătire de
performanţă a elevilor
Asigurarea logisticii în
scopul bunei desfăşurări
a tuturor concursurilor şi
olimpiadelor şcolare

2

6

Propunerea de
activităţi şcolare
şi extraşcolare
care să acopere
cerinţele elevilor
şcolii
- Integrarea în
colective şi
oferirea de şanse
egale elevilor de
etnie romă şi a
celor confirmaţi
cu CES

1 oct
2010

Director,
responsabili
comisii metodice

Elevii şcolii sunt
implicaţi într-o
varietate de
activităţi şcolare
şi extraşcolare

15 oct
2010

Cadre didactice,
prof. De sprijin,
comisia internă
de eval.a copiilor
cu CES

Sept.

Directorul

PermaNent

Directorul,
Cadre didactice

Elevii s-au
integrat în cadrul
colectivelor, au
socializat.
S-au realizat
programe
adaptate pentru
elevii cu CES
Toţi elevii
identificaţi cu
CES au fost
incluşi în
program
Colectivele de
elevi sunt mixte
şi nu există
cazuri de
discriminare
etnică
Numărul elevilor
incluşi în
proiecte
Scăderea
numărului de
absenţe
nemotivate

1

6

5

6
Zilnic

Mediatorul
şcolar,
Diriginţii,
învăţătorii

5

Îmbunătăţirea
performanţelor
şcolare la
concursuri,
olimpiade,
Evaluări
Naţionale

2

Oct
2010iunie
2011

Directorul,
Mediatorul
şcolar
Cadre didactice
selectate

1 oct
2010,
conform
calendar
ului
concursu
rilor
şcolare

Director,
Responsabil
Comisii
Metodice ,
responsabili
concursuri
şcolare

S-a realizat
orarul
activităţilor de
pregătire de
performanţă;
Nr. de ore
desfăşurate ;
Nr. de premii
obţinute
Cadrele didactice
au organizat ore
de pregătire
suplimentară
Creşterea

prestigiului şcolii
prin obţinerea
unui număr mare
de premii,
distincţii, medalii
7

Realizarea calendarului
activităţilor
extracurriculare şi
derularea acţiunilor

2

Implicarea
elevilor la
activităţile
extracurriculare

15 oct
2010

Cadre didactice ,
consilierul
educativ

Programul
activităţilor
extracurriculare
atractiv pentru
toţi elevii şcolii.
Elevii şcolii au
fost implicaţi
într-o varietete
de activităţi
extracurriculare.

8

Asigurarea protecţiei
muncii atât pentru elevi
cat şi pentru întreg
personalul
angajat.Realizarea
periodică a instruirii
personalului conform
legislaţiei în vigoare
Realizarea programelor
de educaţie în vederea
prevenirii violenţei,
infracţionalităţii,
prevenirea şi stingerea
incendiilor, în colaborare
cu instituţiile abilitate
Asigurarea securităţii şi
siguranţei elevilor cu
agenţi de pază
specializaţi

4

Realizarea
instructajelor de
protecţie a
muncii, PSI

Sept
2010

Dir. Adj.
Administrator,
laborant

Fişele PSI,
Procese verbale
de protecţie a
muncii
Fişele de
instructaj
semnate periodic

5

Scăderea
cazurilor de
delicvenţă
juvenilă în
rândul elevilor şi
asigurarea
securităţii
acestora şi a
cadrelor
didactice

Permane
nt

Director ,
Comisia pentru
combaterea
violenţei,
Administrator
Comitetul
reprezentativ al
părinţilor

10

Încheierea de parteneriate 5
şi protocoale de
colaborare cu diferite
instituţii şi reprezentanţi
ai autorităţilor locale

Perfecţionarea
proceselor de
comunicare,
colaborare
internă şi de
informare a
grupurilor
semnificative de
interes( elevi,
corp profesoral,
comunitatea
locală )

Ianuarie
2010

Director

11

Promovarea elementelor
de identitate şi cultură

Antrenarea şi
dezvoltarea

Permanent

Cadre didactice

9

2

3

Protocoale de
colaborare cu
instituţiile
abilitate(Poliţia,
Jandarmeria,
Firmă de
securitate)
Diseminarea
informaţiilor
legate de
prevenirea
infracţionalităţii
în cadrul orelor
de consiliere şi
prin activităţi
extracurriculare
Protocoale de
colaborare cu
instituţiile
abilitate
(Primăria,Protop
opiatul , Clubul
copiilor, CCD,
ISJ, Jandarmeria,
ONG-uri,
Fundaţii etc )

Editarea revistei
şcolii,

personală a
elevilor în
activităţi cu
caracter creativ

specifică a şcolii şi a
produselor realizate de
elevi

12

Întocmirea la timp a
tuturor documentelor,
rapoartelor tematice
curente şi speciale
solicitate de IŞJ şi
autorităţile locale

6

13

Arhivarea şi păstrarea în 6
spaţiul special amenajat a
documentelor şcolare
oficiale

14

Planificarea şedinţelor de
orientare şcolară în
cadrul orelor de
dirigenţie
Organizarea de vizite la
instituţiile şcolare din
oraş şi participarea la
târgurile de oferte
educaţionale ale liceelor
şi grupurile şcolare
Organizarea concursului
„Cea mai frumoasă
meserie”

4

Elaborarea
documentelor şi
rapoartelor
privind
cunoaşterea şi
realizarea
indicatorilor
propuşi
Arhivarea
documentelor
şcolare

Perma
nent

Director
Responsabil
Comisii
Metodice ,

Perma
nent

Asigurarea
serviciilor de
consiliere şi
orientare pentru
elevi

Sem I, II

Secretar resurse
umane, secretar
elevi,
administrator
financiar de
patrimoniu
Diriginţi,
consilierul psihopedagog

Actualizarea
Site-ului şcolii
Diseminarea
rezultatelor în
mass-media
(presa, radio,
evenimente
culturale )
Numărul şi
corectitudinea
documentelor
întocmite

Gradul de
sistematizare a
documentelor
justificative

Exprimarea
promptă a
opţiunilor în
conformitate cu
aptitudinile şi
aspiraţiile
personale, în
cadrul şedinţelor
de repartizare
computerizată
Participarea
tuturor elevilor
claselor a VIIIa
la acest concurs

Comentarii:
Cadrele didactice ale şcolii au furnizat o educaţie de calitate, orientată pe elevi, părinţi,
comunitate şi pe rezultate( valori adăugate şi utilizate). S-a reuşit în procent semnificativ formarea
la elevi a competenţelor de comunicare şi relaţionare, lucru în echipă, comunicare în limbi străine şi
de utilizare a PC-ului în scop didactic.
Au fost procurate la timp toate documentele curriculare oficiale, manualele şcolare,
auxiliarele.
A fost utilizat softul didactic existent în cadrul cabinetului AEL. Cadrele didactice au utilizat
în predarea cunoştinţelor laptop – urile, cele 10 calculatoare şi video – proiectoarele. A existat în
permanenţă posibilitatea multiplicării cu ajutorul copiatoarelor existente a fişelor de lucru pentru
activităţile independente, experimente, evaluări.
Caracterul incluziv al şcolii a fost confirmat prin reuşita integrării unui număr de 14 elevi
evaluaţi cu CES şi a peste 130 de elevi de etnie rromă. S-au derulat proiecte de tip POSDRU, pe axa
,,Investeşte în oameni”cum ar fi ,,Toţi la grădiniţă,toţi în clasa I” pentru 17 copii de etnie romă care
nu au frecventat grădiniţa şi au intrat în clasa I, pe două componente, grădiniţa estivală şi şcoală
după şcoală pe tot parcursul anului şcolar.,, Scoala-o şansă pentru fiecare” proiect a cărui aplicant a
fost Agenţia Naţională pentru Romi pe următoarele componente,, A doua şansă” 18 tineri care au
parcurs două nivele şi conilierea elevilor şi părinţilor acestora 120 de elevi cu risc de abandon şcolar
4

S-au derulat săptămânal programe de pregătire de performanţă a elevilor în cadrul
proiectelor educaţionale „Imaginaţie şi creativitate” şi „Supermate”. A fost realizat calendarul
activităţilor extracurriculare.
Dosarele medicale ale cadrelor didactice au fost avizate la zi şi au fost completate fişele de
protecţia muncii pentru cadre didactice şi elevi.
S-au distribuit rechizitele gratuite pentru toşi elevii care vs-au încadrat în cerinţele
legislative, iar un număr de 33 de elevi au beneficiat de programul Euro 200.
S-au desfăşurat activităţi educative în baza unor parteneriate şi protocoale de colaborare cu
Clubul copiilor, Primăria Hîrlău, Poliţia, Protopopiatul, alte instituţii de învăţământ din judeţul Iaşi
şi din ţară.
A fost editată revista şcolii, site-ul şcolii a fost actualizat permanent, rezultatele elevilor
şcolii au fost popularizate în mass-media judeţeană.
Şcoala a fost organizatoarea a două concursuri judeţene: „Sfânta cuvioasă Parascheva –
ocrotitoarea copiilor” şi „Diversitatea – o şansă în plus pentru viitor”. Elevii şcolii au obţinut 247
premii şi menţiuni la fazele judeţene ale concursurilor şi olimpiadelor şcolare.

II. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
Nr.
crt
1

2

3

4

Activităţi

-Diversificarea ofertei
educaţionale;
-Postarea ofertei pe siteul şcolii;
- Editarea revistei şcolii

Tipul de
activitate
6

Obiective
Cunoaşterea de
către beneficiari
a ofertei
instituţiei de
învăţământ

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de
realizare

1 oct
2010

Directori,
profesor de
informatică,
colectivul
redacţional al
revistei şcolii

Creşterea
gradului de
mulţumire a
beneficiarilor
direcţi şi
indirecţi

Monitorizarea continuă a
proiectării didactice şi a
atingerii obiectivelor
predării
Realizarea de asistenţe la
ore
Stabilirea schemelor orare
şi a orarelor pe discipline şi
clase
Utilizarea eficientă a
resurselor umane ,
materiale şi financiare
Elaborarea şi administrarea
la termen a probelor iniţiale
şi sumative
Înregistrarea rezultatelor,
elaborarea concluziilor şi a
măsurilor ameliorative în
cadrul comisiilor metodice
Planificarea tezelor
conform ROFUIP

1; 2; 6

Eficientizarea
ofertei
educaţionale

1oct
2010
Perma
nent

Directori,
responsabili
Comisii
Metodice, Cadre
didactice

Pregătirea zilnică
pentru lecţii;
Scăderea
eşecului şi a
abandonului
şcolar;
Procent crescut
de
promovabilitate

1

Evaluarea
rezultatelor
şcolare

Semestri
al

Cadre didactice,
responsabili
comisii metodice

Notarea ritmică,
datele
înregistrate în
dosarele
comisiilor
metodice

Constituirea bazei logistice
pentru organizarea
examenului de Evaluare
Natională în conformitate
cu prevederile metodologiei
Informarea elevilor prin

6

Organizarea
internă a
desfăşurării
Evaluării
Naţionale la
clasele a VIII-a

Octom
brie –
iunie
2010

Directori,
Diriginţi,
Prof. de Lb. şi
literatură română
şi matematică

Rezultatele
obţinute de elevi
la Evaluarea
Naţională

5

afişare la avizierul şcolii şi
prelucrarea în orele de
consiliere /şedinţele cu
părinţii a metodologiei şi a
calendarului desfăşurării
Evaluării Naţionale
Organizarea unei simulări a
EN
Desfăşurarea în bune
condiţii a Evaluării
Naţionale atât în şcoală cât
şi în Centrul de Comunicare

5

6

Comisia din
şcoală
Aprilie

Iunie

Comisia CC

Constituirea Comisiei de
Admitere în conformitate
cu prevederile metodologiei
Informarea elevilor prin
afişare la avizierul şcolii, pe
site-ul şcolii,la orele de
consiliere /şedinţele cu
părinţii a metodologiei ,
reţelei şcolare şi a
calendarului desfăşurării
admiterii
Realizarea şi transmiterea
bazei de date conform
calendarului şi a
metodologiei specifice în
vigoare

6

Organizarea
internă a
desfăşurării
admiterii în licee
şi grupuri
şcolare

Iuniesept
2010

Comisia de
admitere

Toţi elevii din
Centrul zonal au
fost repartizaţi în
licee şi şcoli
profesionale în
conformitate cu
opţiunile acestora

Participarea cadrelor
didactice la cursuri de
formare organizate de
CCD, Universitatea
A.I.Cuza şi alte instituţii
acreditate

4

Realizarea
continuă a
perfecţionării
cadrelor
didactice

Sem I, II

Responsabilii cu
formarea
continuă, resp.
Comisii
metodice , resp.
Cerc pedagogic

Aplicarea
noutăţilor
didactice în
activităţile la
catedră
Obţinerea de
grade didactice
Nr. mare de
certificate de
competenţă

Comentarii:
A existat o permanentă monitorizare din partea conducerii şcolii şi a responsabililor
comisiilor metodice a proiectării didactice, atingerii obiectivelor predării, respectarea
curriculumului diferenţiat pentru elevii cu CES.
Disciplinele opţionale au fost stabilite în urma consultării părinţilor.
Orarul şcolii a fost definitivat în prima săptămână de şcoală şi a fost întocmit cu respectarea
curbei de efort zilnice şi săptămânale.
Evaluarea Naţională a elevilor de clasa a VIII-a s-a desfăşurat în condiţii foarte bune şi nu a
avut loc nici un incident sau tentativă de fraudă. Un număr de 161 de elevi ai şcolii au fost admişi în
licee sau grupuri şcolare tehnice. Unitatea noastră şcolară a fost centru de Comunicare pentru zona
Hîrlău la Evaluarea Naţională şi Centrul Zonal de Admitere.
Însumate, numărul orelor de participare a cadrelor didactice la cursuri de formare organizate
de instituţii acreditate a fost de 3040. Un număr de 18 cadre didactice au participat la sesiuni de
6

formare pentru folosirea calculatorului. Directorul şi directorul adjunct al şcolii au obţinut
Certificatul de Consilieri şi asistenţi suport în vederea implementării strategiei privind
descentralizarea în învăţământul preuniversitar în urma participării şi absolvirii acestor cursuri în
luna oct 2010. Directorul a participat la cursurile organizate de UNICEF şi Departamentul pentru
minorităţi din cadru MECTS cu tema ,, Prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar” Braşov
nov.2010

III. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Nr.
crt
1

2

3

Activităţi

Conceperea şi aplicarea
planului operaţional
privind implementarea
instrumentelor pentru
managementul calităţii în
comisia CEAC
Realizarea unei diagnoze
a principalelor domenii
de activitate a scolii
pentru identificarea
slabiciunilor si a tintelor
pentru interventiile de
remediere / dezvoltare
Realizarea planului
privind îmbunătăţirea
calităţii

Tipul de
activitate
6

Obiective
Funcţionalitatea
comisiei CEAC

Termene

Responsabilităţi

1 oct
2010

Director ,
membri ai
comisiei CEAC

sept

Elaborarea fişelor de
evaluare a activităţilor
didactice la clasă
Elaborarea fişelor de
evaluare a activităţilor de
consiliere
Elaborarea şi aplicarea
unor chestionare pentru
monitorizarea calităţii
educaţiei şcolare pentru
elevi, părinţi , cadre
didactice

6

Organizarea şedinţelor de
instruire , sesiuni de
informare a cadrelor
didactice
Elaborarea raportului
anual de evaluare internă
privind calitatea educaţiei

6

Elaborarea
unor
instrumente de
lucru

1 oct

grupul de lucru
condus de
director

Directori
Membri CA

Indicatori de
realizare
Documente

lista cu punctele
tari, cele slabe,
cu
oportunitatile si
amenintarile
pentru
domeniile
principale de
activitate a
scolii
Urmărirea
eficienţei
activităţii
didactice

Semestri
-al

Coordonarea Semestri Membrii CEAC
aplicării
al
procedurilor si
activităţilor de
autoevaluare
(evaluare inter
anual
nă )
instituţională şi
privind
7

Diseminarea
informaţiilor

Întocmirea
raportului si
prezentarea în
CA

4

5

Organizarea /
actualizarea punctului de
informare / documentare
referitor la calitatea in
educatie
Participarea membrilor
CEAC la stagiul de
formare in domeniul
Managementului calitatii
Realizarea in scoala a
unor sesiuni de formare
privind standardele de
functionare (acreditare si
evaluare periodica) si
standardele de calitate
(de referinta)

6

4

4

calitatea
educaţiei
Diseminarea
informaţiilor
privind
calitatea în
educaţie
Abilitarea
cadrelor
didactice in
vederea
realizarii
calitatii
educatiei

actualiz
are
periodic
a
conform
graficul
ui
ofertant
ului

pana la
sf. sem.I

coordonatorul
CEAC

caracterul
functional al
punctului de
informare /
documentare
adeverinta de
absolvire a
stagiului de cel
putin ½ din
membrii CEAC

nr. de cadre
didactice
participante
nr. de
instrumente
create de c.d.
pentru
portofoliul
CEAC

Comentarii:
În lunile oct-nov 2010, 4 membrii CEAC au participat şi absolvit cursurile organizate de
CCC ,, Evaluarea şi asigurarea calităşii în educaţie” , directorul, un membru CA şi doi membrii
CEAC au participat la cursului de formare - pentru proiectul „Dezvoltarea culturii calităţii şi
furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin
implementarea standardelor de referinţă", ID 55330.in luna mai 2011.
Comisia CEAC a utilizat drept criterii de evaluare a calităţii educaţiei şcolare standardele
ARACIP şi s-a implicat alături de conducerea şcolii în realizarea unei educaţii de calitate.
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