ŞCOALA cu clasele I –VIII
“PETRU RAREŞ”
HÎRLĂU/ IAŞI
Str. Ştefan cel Mare, nr. 23
Tel: 0232/720467; Fax: 0232/722433
E-mail : scoalapetruraresh@yahoo.com

RAEI – Partea a IV-a.
PLAN

DE

ÎMBUNĂTĂŢIRE AL CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU
ANUL ŞCOLAR 2011-2012

Numele şcolii ÎPT

ŞCOALA cu clasele I –VIII “PETRU RAREŞ”
Adresa şcolii ÎPT
telefon – fax – email

Perioada acestui plan

Str. Ştefan cel Mare, nr. 23
Tel: 0232/720467; Fax: 0232/722433
E-mail : scoalapetruraresh@yahoo.com
de la

12 .09.2011

până la

zi/luna/an

Numele Directorului

22.06.2012

zi/luna/an

PROF. ACSINIA LUCIA

Semnătura Directorului
Data planului de îmbunătăţire

10.09.2011

Data validării
Numele inspectorului
Semnătura inspectorului
1

Nr.
crt

1

2

3

4

5

Activităţi
Actualizarea punctului de
informare/documentare
referitor la calitatea în
educaţie
Sesiuni de informare,
explicare a sistemului de
asigurare a calităţii, cu: elevii,
părinţii, cadrele didactice,
reprezentanţii autorităţii
locale, parteneri ai şcolii
Actualizarea şi îmbunătăţirea
site-ului şcolii cu informaţii
privitoare la oferta
educaţională şi rezultatele
elevilor la concursurile
şcolare.
Încheierea unui acord de
asistenţă cu Spitalul
Orăşenesc Hîrlău

Identificarea şi amenajarea
unui spaţiu destinat
activităţilor de lectură ale
elevilor şi cadrelor didactice
Identificarea resurselor
financiare necesare şi
achiziţionarea de calculatoare
pentru cabinetul IT

Tipul de
activitate1

Obiective

Termene

Responsabilităţi

4

Diseminarea informaţiilor
privind calitatea în educaţie

Sem. I

Comisia CEAC

6

Distribuirea în comunitate a
informaţiei pe termen lung

An şcolar
2011-2012

Prof. Dorneanu Bogdan
Prof. Ciobanu Petronela

5

Asigurarea serviciilor
medicale pentru elevi

Septembrie
2011

Dir. Acsinia Lucia

3

Stimularea elevilor pentru
lectura şcolară şi asigurarea
unui spaţiu adecvat

Aprilie
2012

Dir. Adj. Tomulesei Adrian
Bibl. Pascal Elena

3

Mărirea numărului de
calculatoare/ elev şi a
numărului de ore la care se
foloseşte calculatorul şi
utilizarea platformei AEL
mai eficient în predare,
învăţare, evaluare

Indicatori de realizare

Nr. de documente elaborate
Nr. activităţilor de diseminare
Nr. propunerilor de îmbunăţire a calităţii
educaţiei în şcoală

Creşterea numărului de cunoscători a
informaţiilor oferite de şcoală

Protocolul de colaborare semnat
Creşterea gradului de efcienţă în acordarea
primului ajutor

Sala de lectură
Numărul de cititori crescut cu 15%

Achiziţionarea a cel puţin 6 calculatoare
An şcolar
2011-2012

Dir. Acsinia Lucia
Contabil Cazacu Vanda

2

6

7

8

Elaborarea de proceduri de
autoevaluare conform legii şi
de chestionare de evaluare a
satisfacţiei educabililor ,
părinţilor şi a altor beneficiari
Înlocuirea instalaţiei electrice
în cele două corpuri de clădire
ale şcolii
Pavarea/bituminarea curţilor
interioare
Amenajarea unui spaţiu
destinat activităţilor metodice
ale cadrelor didactice din
învăţământul primar
Amenajarea şi dotarea sălii
destinate desfăşurării
activităţilor de tip „şcoală
după şcoală”,în colaborare cu
fundaţia Amarre Romentza;
dotarea corpului C cu centrală
termică proprie
„Şcoala mamelor rrome”,
„Şcoala soacrelor rrome”lectorate cu părinţii copiilor
de etnie rromă

1

Cunoaşterea gradului de
satisfacţie a celor implicaţi
în actul educaţional

Sem. I

Comisia CEAC

Realizarea chestionarelor, aplicarea şi
interpretarea rezultatelor

Anul şcolar
2011-2012

3
Îmbunătăţirea
caracteristicilor şi
funcţionalităţii spaţiilor
şcolare

2

Implicarea constantă şi
permanentă a părinţilor în
procesul de asigurare a
calităţii în educaţie pentru
propriii copii

Septembrie
2011

Dir. Acsinia Lucia
Dir. Adj. Tomulesei Adrian
Contabil Cazacu Vanda
Adm. Teodorescu Cristian

Mediator şcolar Borcoi Andreea
Prof. psiholog Alexa Ionela
Cadre didactice selectate în
proiectele specifice

Creşterea gradului de siguranţă în folosirea
instalaţiei electrice
Caracterul funcţional al spaţiilor de lucru

Nr. de activităţi realizate şi nr. de persoane
participante
Scăderea absenteismului în rândul elevilor
de etnie rromă

3

