RAEI – Partea a IV-a.
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012-2013
Nr.
crt
1.

2.

3.

4.

5.

Activităţi

Tipul de
Obiective
Termene
1
activitate
- solicitare ISJBN de acordare a unui post de
Asigurarea serviciilor de Semestrul II
6
profesor itinerant
orientare și consiliere
- elaborarea în echipă a programelor adecvate
pentru elevi
de remediere școlară pentru elevii ci CES
- solicitarea posturilor prevăzute pentru
Managementul
Ianuarie
6
asigurarea calității serviciilor vizate
personalului
didactic
2013
- elaborarea fiselor de evaluare în conformitate
auxiliar și nedidactic
cu legislatia in vigoare
- elaborarea bateriilor de teste de evaluare
Permanent
6
- elaborarea unor instrumente de evaluare în
Evaluarea
rezultatelor
concordanță cu standardele de performanță ale
școlare
disciplinei și cu nevoile individuale ale elevilor
- efectuarea de asistențe și interasistențe
- organizarea de worhshopuri și mese rotunde
- înscrierea cadrelor didactice la cursuri de
perfecționare
- implicarea cadrelor didactice in proiecte
nationale și internationale între unități școlare

4

- revizuirea procedurilor existente
- elaborarea procedurilor de autoevaluare
adaptate pentru domeniile și criteriile prevăzute
de lege
- aplicarea procedurilor și instrumentelor de
autoevaluare

6

Permanent
Activitatea științifică

Semestrul I
Existența și aplicarea
procedurilor de
autoevaluare instituțională

Responsabilită
ţi
Director
Consiliul de
administrație
Director
Consiliul de
administrație
Responsabilii
comisiilor
metodice și
învățătorii
Comisia pentru
elevii cu CES
Director
Responsabili
comisie
metodică
Învățătorii și
diriginții
Coord. de
programe și
proiecte ed.
Membri CEAC
Consiliul de
administrație
Responsabilii
comisiilor
metodice

Indicatori de realizare
1 post profesor itinerant
pentru gimnaziu

1 post paznic
1 post portar
2 posturi îngrijitor
1 post informatician
Elaborarea de teste la
disciplinele importante:
română, matematică,
istorie, geografie

2 profesori au obtinut
gradul I

2 profesori sunt
colaboratori în cadrul
unui proiect
international
Existența procedurilor
de evaluare internă a
calității, a rapoartelor de
autoevaluare a cadrelor
didactice, a raportului de
autoevaluare pentru anul
anterior

