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pentru anul şcolar 2018-2019 

 

 
Nr. 

crt 

Activităţi Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

1. Aplicarea testelor de evaluare 

iniţiale pentru a realiza o diagnoză 

asupra cunoştinţelor elevilor 

Realizarea unei 

diagnoze complete 

despre cunoştinţele și 

interesele elevilor in 

vederea  

obţinerii de către elevi a 

unor rezultate foarte 

bune la concursuri si  

evitarii eşecului şcolar. 

La începutul 

anului şcolar 

Fiecare învăţător şi 

profesor.  

Şefii comisiilor 

metodice.  

• Aplicarea testelor 

inițiale la toate clasele și la 

toate disciplinele 

• Existența analizelor 

testelor pe clase și discipline 

• Adoptarea propunerilor 

de remediere în planurile 

remediale 

2. Activităţi lunare de informare a 

părinţilor referitoare la rezultatele 

elevilor şi utilizarea tehnologiilor 

informaţionale şi de comunicare şi 

utilizarea feed-backului obţinut de 

la elevi. 

Eficientizarea sistemului 

de comunicare formală 

externă cu părinţii. 

Octombrie -

permanent 

Învăţătorii, 

profesorii, 

diriginţii. 

 

3. Creşterea numărului de elevi 

pentru clasa pregătitoare prin 

derularea de proiecte şi programe 

educative cu grădiniţele din jur, 

Eficientizarea relaţiilor 

parteneriale existente şi 

dezvoltarea de noi 

parteneriate. 

Noiembrie  Fiecare învăţător.   Proiecte şi programe 

 Portofolii, expoziţii, 

CD-uri 
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promovarea ofertei educaţionale 

prin întâlniri stabilite cu preşcolarii 

şi părinţii lor. 

4. Monitorizarea aplicării 

procedurilor interne de asigurare a 

calităţii si optimizarea periodică a 

acestora.  

Îmbunătăţirea 

proceselor de bază care 

se desfăşoară în şcoală.  

Conform 

planificării  

Membrii CEAC  

Membrii CA  

Şefii comisiilor 

metodice  

Directorul şcolii  

Realizarea progresului in 

asigurarea calităţii, consemnat 

in rapoartele periodice de 

evaluare interna a calităţii.  

Confirmarea progresului in 

asigurarea calităţii la 

evaluarile externe ale şcolii.  

5. Realizarea panoului de afişaj CEAC, 
reactualizarea la nivelul unităţii de 

învăţământ a unor puncte de 

informare/ documentare în 

domeniul calităţii în educaţie/a 

site-ului şcolii 

Diseminarea 

informaţiilor privind 

calitatea în educaţie şi a 

implicaţiilor introducerii 

sistemului la nivelul 

unităţii de învăţămân 

Permanent Directorul şcolii 

membrii CEAC 

Existenţa, vizibilitatea, 

asigurarea informării factorilor 

interesaţi interni şi externi cu 

privire la 

C.E.A.C. şi A.R.A.C.I.P. 

6. Creşterea numărului de proiecte şi 

de parteneriate  

 

Creşterea numărului de 

proiecte iniţiate de 

şcoală, a parteneriatelor 

şi a acţiunilor în care 

este implicată şcoala 

Permanent Şefii de comisii 

metodice 

 

Directorul şcolii 

Numărul de proiecte să 

crească faţă de anul trecut   

Numărul de elevi implicaţi în 

proiecte 

Portofolii, expoziţii, CD-uri 

7. Îmbunătăţirea sistemului de 

asigurare a calităţii. 

Completarea şi 

revizuirea pachetului de 

proceduri privind 

implementarea 

sistemului de asigurare a 

calităţii. 

Pe parcursul 

anului şcolar 

Comisia de evaluare 

şi asigurare a calităţii 

Proceduri  
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