
 

 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI IN ANUL SCOLAR 2017-2018 
 

LAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE a calităţii educaţiei şi formării profesionale 
 

 

Numele şcolii ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHĂILEȘTI  

  

Adresa şcolii Str. Principală , localitatea Mihăilești, judetul Buzău 

   

Perioada acestui plan de la 01/09/2017 până la 31/08/2018 

   

Numele Directorului prof. Baciu Mircea  

   

Semnătura Directorului   

   

Data planului de îmbunătăţire   

    
 

 

Monitorizarea internă Prima perioadă Perioada a 2-a Perioada a 3-a 
 15 septembrie – 15decembrie 15 decembrie - 15 martie 15 martie - 15 iunie 
    

Data la care s-au adus    

modificări planului de    

îmbunătăţire:    

 Şcoala Gimnazială Mihăileşti 
com. Mihăileşti, jud. Buzău  
CIF: 28068979 
tel. 0238.584.110  
fax 0238.584.141 
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com 
https://scoalamihailesti.wordpress.com  

 

mailto:scoalamihailesti@yahoo.com
https://scoalamihailesti.wordpress.com/


 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: Responsabilităţile managementului  
PUNCTUL SLAB avut în vedere: Management strategic  
Utilizarea datelor si informatiilor:Utilizarea datelor si informatiilor 
NR. Activitati Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilitati Indicatori de realizare  

CRT        

 

Imbunatatirea calitatii 

-transmiterea -baza de date; permanent 
Evaluarea calitatii 
utilizarii Scoala utilizeaza in totalitate  

 

informatiilor -cataloage 
 

datelor si a 
informatiilor 

feed-backul obtinut de la parinti 
 

 
sistemului de 
comunicare 

   

 

actualizate; completate corect; 
  

pentru optimizarea circulatiei 
 

1. interna si externa    

  -informarea -registrele matricole   informatiei;  

  factorilor interesati completate     

   corespunzator;     

PRINCIPIUL CALITĂŢII:Materiale si mijloace de invatamant,auxiliarele curriculare    
    

PUNCTUL SLAB avut în vedere: dotarea cu tehnologie informatica si de comunicare    
   

Dotarea cu 
mobilier,calculato 
are,carti,videoproie
ctoare 

  

Existenta si cresterea  
 fondului bibliotecii 
scolii. 

 

 

2. Cresterea 

Elaborarea de 
proceduri 
corective pentru 

dotarea 
laboratorului de 
informatica si a 
bibliotecii Intreg anul scolar 

Propunerea de dotare 
a   bibliotecii si a 

laboratorului 
de informatica 

 
 

fondului de 

 

  

 carte,utilizarea   

 TIC in procesul   

 educativ     

      

      



 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: Predarea, instruirea practică şi învăţarea  
PUNCTUL SLAB avut în vedere:  
Evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului, sunt riguroase, juste, exacte şi se efectuează în 
mod regulat 
Nr Activitati Tipul de activitate Obiective Termene şi Responsabilitati Indicatori de realizare  

Crt    obiective    

    intermediare    

 Imbunatatirea calitatii - instruirea cadrelor didactice; - prezentarea tipurilor evaluare 
Masurarea 
progresului   

 
evaluarii elevilor prin - desfasurarea de activitati de teste la comisia de predictivă 

rezultatelor elevilor 
in 

Minim 50% dintre elevi 
 

3 
urma aplicarii 
testelor 

 

teste diferenţiate care metodice, la nivel de Comisie evaluare 

 

inregistreaza progres in 

 

  

diferentiate in 
evaluare  

 să respecte Metidica, cu tema “metode - analiza SWOT a   urma aplicarii testelor  

 particularităţile moderne de evaluare”; rezultatelor la teste semestrul întâi  care sa respecte  

 individuale ale - stabilirea în cadrul ariilor - clasificarea elevilor – evaluare  particularitatile  

 elevilor curriculare a conţinutului şi a pe baza rezultatelor formativă  individuale de varsta  

  tipurilor de itemi utilizaţi ( matrice obţinute     

  de evaluare) - diseminarea     

  - realizarea de evaluării predictive, rezultatelor pe arii evaluare    

  formative şi sumative la toate curriculare sumativă    

  disciplinele      

  - aplicarea de teste diferenţiate      

  - interpretarea rezultatelor      
        



 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: Predarea, instruirea practică şi învăţarea 
 

 

PUNCTUL SLAB avut în vedere:  
Cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii (ex. învăţarea centrată pe elev, învăţarea prin activităţi practice) pentru a răspunde 
stilurilor de învăţare individuale, abilităţilor, culturii, genului, motivării fiecărui elev  
Nr Activitati Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilitati Indicatori de  

Crt       realizare  

 Diversificarea -  dotarea tuturor salilor, -  reducerea absenteismului elevilor permanent  
Monitorizarea 60 %dintre cadrele 

 
 

metodelor activ- cabinetelor si laboratoarelor cu cel la ore 
   

   gradului de didactice utilizeaza  

4 participative putin un calculator, pentru - creşterea calităţii achiziţiilor de   indeplinire a 

metode interactive 

in  
 

prin folosirea 
prezentarea softurilor educationale învăţare, manifestată prin   obiectivelor actul didactic  

 
- efectuarea de schimburi de „bune îmbunătăţirea notelor 

  propuse   

 platformelor      
 

practici” (ore deschise ţinute de - imbogatirea portofoliului elevilor 
     

 

educaţionale şi 
     

 către profesorii cu experienţă) - rezultate chestionare      
 

a softurilor 
     

 - analizarea, în cadrul catedrelor a - adeverinţe cursuri de formare      
 

educaţionale 
     

 acestor lectii continuă      

 pentru - dezvoltarea activitati de tutorat a       

 imbunatatirea cadrelor didactice noi       
 calitatii actului -  realizarea unui grafic de acces in       

 didactic laboratoare, CDI       

  - realizarea unui grafic pentru       

  utilizarea videoproiectoareor       

  - participarea cadrelor didactice la       

  cursuri de formare        
 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: Responsabilităţile managementului  
PUNCTUL SLAB avut în vedere:  
Proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la creşterea participării la programele de învăţare şi a capacităţii de ocupare a 
unui loc de muncă la nivel local, regional şi, dacă este posibil, la nivel naţional şi european 

 

Nr Activitati Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilit Indicatori de  

Cr     ati realizare  

t        

 Implicarea - analizarea necesităţilor în cadrul - contractul de parteneriat 15.01.2018 - Evaluarea   
 activă în consiliului profesoral şi al catedrei - desfăşurarea unei părţi a practicii la încheierea de rezultatelor 

Cresterea cu 50 % a 
 

  

 
    

5 

parteneriate cu 

tehnice instituţiile respective parteneriate colaborarii cu 
numarului de  

parteneriate 

incheiate cu 

 

 

- identificarea /contactarea - participare la sesiuni de comunicări 
 

agentii 
 

 

agenţii economici 
 agentii economici  

 

instituţiilor şi a agenţilor economici ştiinţifice 
 

economici 
  

 pentru    
 

dispuşi să colaboreze cu unitatea - vizite de studiu 
    

 

îmbunătăţirea 
    

 noastră de învăţământ - realizarea de acţiuni de permanentă    
 

competenţelor 
   

 - încheierea de parteneriate conştientizare a populaţiei referitoare –    



 
 

practice 
   

 - dezvoltarea  continuă a colaborării la protecţia mediului dezvoltarea    

   - participare la acţiuni de ecologizare colaborării     


