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PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014

Nr.
crt
1.

1.

1

ActivităŃi

Tipul de
Obiective
Termene Responsabili- Indicatori de realizare
activitate1
tăŃi
Ținta 1 din PDI: Reforma şi personalizarea procesului instructiv-educativ
1,6
Echipa
Dată
Un număr mai mare de
Extinderea/rev
Stabilirea CDȘ
managerială
început:
izuirea ofertei
opțiuni pentru
și CDL pe baza
10
Curriculum-ul la
educațționale
analizei
Comisia
ianuarie
Decizia Școlii propus
în
opțiunilor
pentru
2014
conformitate
elevilor și părinților
elevilor si
curriculum
cu nevoile și
decât în anul școlar
părinților cu
Dată
interesele
trecut
accent pe
CEAC
sfârșit: 10
beneficiarilor
aprofundarea
mai 2014
disciplinelor
Responsabili
care constituie
comisii
probe ale
metodice
examenului de
bacalaureat, în
raport cu
interesele și
aptitudinile
elevilor.
łinta 2 din PDI: Creşterea calităŃii fluxurilor de elevi şi asigurarea finalităŃilor educaŃionale
Dată
Echipa
4,5,6
Diminuarea cu
Optimizarea
Creșterea cu 3% a
început:
managerială
3% a numărului
disciplinei
numărului de activități
14
actelor de
elevilor
educative/sesiuni
octombrie Responsabilul
violență în
informative referitoare
2013
Comisiei
rândul elevilor
la violența școlară față
pentru
de anul școlar trecut
Dată
prevenirea și
Creșterea cu 3%
combaterea
a numărului de sfârșit: 20
Diminuarea cu 3% a
iunie
violenței
în
activități
numărului actelor de
2014
mediul școlar
informative pe
violență până la 1 iunie
tema violenței și
2014 față de anul școlar
Consilierii
a activităților de
trecut.
școlari
consiliere
psihologică
Creșterea cu 3% a
Responsabilul
pentru elevii cu
numărului de activități
Comisiei
abateri
de consiliere psihologică
Consiliere și
comportamental
(individuală și de grup)
Orientare
e sau victime ale
pentru elevii cu abateri
violenței școlare
comportamentale sau
față de anul
victime ale violenței
școlar trecut
școlare față de anul
școlar trecut.

Vezi explicaŃie în Instructiuni pentru completarea RAEI
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Ținta 3 din PDI: Îmbunătățțirea standardelor de performanțță a resurselor umane și a managementului
școlar
Data
Directori
Scăderea cu 3% a
4,6
Scăderea
1.
Optimizarea
început:
numărului
mediu de
numărului
de
adjuncți
frecvențței
1
absențe/elev nemotivate
absențe
școlare și
octombrie Responsabilul față de anul școlar trecut
reducerea
2013
Comisiei
Aplicarea
(68.7% nr. mediu
absenteismului
pentru
prevederilor
în rândul
absențe/elev în anul
Dată
monitorizarea
ROI în ceea ce
elevilor
școlar trecut)
sfârșit:
absențelor
privește
20 iunie
absențele
2014
Profesori
diriginți

2.

Îmbunătățțirea
rezultatelor
elevilor la
examenele
națționale

1,4,6

Creșterea
procentului de
promovabilitate
la examenele
naționale
(Evaluarea
Națională 2014
și Examenul de
Bacalaureat,
sesiunea iunieiulie 2014)

Data
început:
1
octombrie
2013

Consilierii
școlari
Director
Responsabilii
de comisii
metodice

Obținerea unei
promovabilități de
100% la Evaluarea
Națională 2014 (față de
92% în 2013)

Dată
sfârșit:
15 iulie
2014

Profesorii care
predau
discipline cu
examen
național

Creșterea cu 3% a
procentului de
promovabilitate la
examenul de
bacalaureat, sesiunea
iunie-iulie 2014

Dată
început:
1
noiembrie
2013

Echipa
managerială

Creșterea cu 3% a
numărului de elevi care
obțin premii și mențiuni
la concursurile și
olimpiadele școlare

Îmbunătățirea
imaginii școlii
în comunitatea
locală
3.

Evaluarea și
diseminarea
rezultatelor
elevilor la
olimpiadele și
concursurile
școlare

2,6

Motivarea
elevilor și
profesorilor
pentru
continuarea
activității de
performanță
Îmbunătățirea
imaginii școlii
în comunitatea
locală

4.

Îmbunătățțirea
sistemului de
colectare a
datelor
referitoare la
evaluarea
internă a
calitățții

1,2,6

Actualizarea
bazei de date a
unității de
învățământ și a
informațiilor
privind
îmbunătățirea
calității
educației
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Dată
sfârșit:
20 iunie
2014

Dată
început:
1
noiembrie
2013
Dată
sfârșit:
30
septembri
e 2014

Responsabilii
de comisii
metodice
Responsabilul
Comisiei
pentru
olimpiade și
concursuri
școlare
Profesorii
Echipa
managerială
CEAC
Responsabili
comisii
metodice
Compartiment
ul Secretariat

Creșterea motivației
elevilor și profesorilor
pentru continuarea
activității de
performanță

Baza de date a școlii
actualizată

5.

Monitorizarea
aplicării
procedurilor
interne de
asigurare a
calitățții și
optimizarea
periodică a
acestora în
urma feedback-ului
primit de la
educabili

6

Îmbunătățirea
proceselor de
bază desfășurate
în unitatea
școlară

Dată
început: 1
noiembrie
2013
Dată
sfârșit:
20 iunie
2014

Echipa
managerială
Membrii CA
CEAC

Realizarea unui progres
în cunoașterea și
aplicarea procedurilor
interne de asigurare a
calității de către
personalul școlii

Responsabili
comisii
metodice

Ținta 4 din PDI. Ameliorarea şi modernizarea infrastructurii şi generalizarea accesului la informaŃia
electronică
Echipa
1 cabinet amenajat
Dată
3,6
Identificarea
1.
Utilizarea a cel
managerială
(calculatoare,
început:
nevoilor
puțțin 25% din
videoproiector,
1 martie
beneficiarilor în
fondurile
materiale didactice etc.)
2014
ceea ce privește
extrabugetare
ameliorarea și
ale școlii
Dată
Achiziționarea de
modernizarea
pentru
materiale didactice,
sfârșit:
bazei materiale
dezvoltarea
20 iunie
mijloace de învățământ,
bazei
a școlii prin
2014
aparatură electronică în
materiale
consultarea
conformitate cu
proprii
acestora
necesitățile
beneficiarilor.
Îmbunătățirea
procesului
didactic prin
modernizarea
bazei materiale
Amenajarea
unui
laborator/cabine
t multimedia
pentru
disciplinele de
cultură generală:
istorie,
geografie,
științe socioumane

*

Tipul de activitate:
1 - IntervenŃii/activităŃi la nivel de curriculum şi metodologie didactică
2 - IntervenŃii/activităŃi la nivel extracurricular
3 - IntervenŃii/activităŃi privind baza materială şi dotarea
4 - IntervenŃii/activităŃi privind resursa umană
5 - IntervenŃii/activităŃi de proiect
6 - IntervenŃii/activităŃi la nivelul managementului unităŃii
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