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DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE 

 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

1 Imbunatatirea 

calitatii sistemului 

de comunicare 

interna si externa 

 

1 -baza de date; 

-cataloage 

completate corect; 

-registrele matricole 

completate 

corespunzator; 

permanent Evaluarea calitatii 

utilizarii datelor si a 

informatiilor 

Scoala utilizeaza in 

totalitate feed-backul 

obtinut de la parinti 

pentru optimizarea 

circulatiei informatiei; 

Comentarii:  

 Realizat in proportie de 100%,pentru ca toate documentele elaborate au fost expuse la panou si facute cunoscute cadrelor didactice ,in 

cadrul consiliilor profesorale;situatia la invatatura a elevilor a fost comunicata parintilor la sedintele cu parintii.Feed-backul obtinut de 

la parinti in urma completarii de chestionare s-a utilizat pentru optimizarea circulatiei informatiei. 

 Din realizarea acestei activitati am invatat ca informatiile transmise de parinti prin intermediul chestionarelor ajuta la imbunatatirea 

calitatii sistemului de comunicare. 

Nr. 

Crt  

Activităţi Tipul  de activitate Obiective Termene Responsabilităţi 

 

 

Indicatori de realizare 

2 Includerea 

informatiilor 

specifice scolii in 

3,6 Accesarea forumului 

de discutii  

Intreg anul 

scolar  

Monitorizarea 

gradului de 

indeplinire a 

Cresterea cu 60% a 

numarului 

beneficiarilor care 
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baza de date si 

difuzarea 

acestora 

obiectivului 

activitatii propuse 

acceseaza forumul de 

discutii 

 

Comentarii:  

 Realizat partial (30%)pentru ca functioneaza calculatoarele din laborator,dar  nu s-a construit un site al scolii. 

 Din aceasta realizare partiala  am invatat ca trebuie mobilizata comisia tehnologii pentru crearea siteului scolii.Inexistenta lui scade 

posibilitatea de a difuza tuturor beneficiarilor educatiei informatiile specifice scolii. 

Nr  

Crt  

Activităţi Tipul  de activitate Obiective Termene Responsabilităţi 

 

 

Indicatori de realizare 

3 Functionarea 

serviciului 

medical si 

asigurarea 

securitatii in 

scoala  

4 Eliminarea 

intrusilor,asigurarea 

asistentei medicale 

permanent Monitorizarea 

gradului de 

functionare a 

serviciului medical si 

de asigurarea a 

securitatii in scoala 

 

Asigurarea securitatii 

in scoala in proportie 

de 100% si 

functionarea 

serviciilor medicale 

conform programului 

stabilit. 

Comentarii  

 Realizat,pentru ca in scoala functioneaza serviciul medical,este asigurata securitatea in scoala prin functionarea serviciului pe scoala de 

catre elevi si profesori si este incheiat si un contract de paza.In unitate este cabinet medical,unde isi desfasoara activitatea asistent 

medical si medic.Unitatea de invatamant colaboreaza cu Politia,cu care a incheiat si un parteneriat 

Din aceasta realizare am invatat ca mobilizarea cadrelor didactice,a elevilor si imbunatatirea colaborarii cu Politia  si comunitatea 

locala si functionarea serviciului medical,conduc la asigurarea securitatii in scoala. 

4 Optimizarea 

climatului afectiv 

4,5 Functionarea 

programelor de 

asistenta psihologica  

permanent Propunerea elaborarii 

procedurilor corective 

Existenta in unitate a unui 

cabinet de consiliere 

psihopedagogica; 
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Comentarii:  

 Realizat,deoarece,din anul scolar 2010-2011,in Unitate exista Cabinet de Consiliere psihopedagogica,unde isi desfasoara activitatea cu 

elevii,cadru didactic calificat 

 Am invatat ca functionarea programelor de asistenta psihopedagogica vine in ajutorul elevilor si conduce la optimizarea climatului 

afectiv 

Nr. 

Crt  

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi 

 

 

Indicatori de realizare 

5 Cresterea  fondului 

de carte,utilizarea 

TIC in procesul 

educativ 

1,2,3,4,6 Dotarea cu 

mobilier,calculatoare, 

carti 

Intreg anul 

scolar 

Propunerea de dotare a 

bibliotecii si a 

laboratorului de 

informatica 

Existenta si cresterea cu 

50% a fondului bibliotecii 

scolii,a centrului de 

informare si documentare 

Comentarii:  

 Realizat in proportie de 50 %,pentru ca a crescut fondul de carte,se utilizeaza TIC in procesul educativ,dar unitatea de invatamant nu 

a fost dotata cu mobilier si calculatoare performante . 

 Din aceasta realizare partiala am invatat ca dotarea cu carti a bibliotecii vine in sprijinul elevilor,si creste interesul acestora pentru 

citit,iar nerealizarea dotarii cu calculatoare performante presupune o necesitate de   implicare activa din partea cadrelor didactice in 

colaborarea cu agentii economici,in vederea obtinerii unei sponsorizari,in anul scolar urmator. 

Nr  

Crt  

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi 

 

 

Indicatori de realizare 

6 Managementul 

personalului 

1,6 Proceduri de 

promovare a imaginii 

scolii si a 

performantei 

profesorilor  

Intreg  anul 

scolar  

Masurarea calitatii 

managementului 

personalului 

Elaborarea unei proceduri 

de promovare a imaginii 

scolii si a uneia de masurare 

a performantei profesorilor 

 

Comentarii:  

 Realizat in totalitate,pentru ca imaginea scolii si a performantei profesorilor a fost promovata. 

 Din aceasta realizare am invatat ca informarea factorilor interesati cu privire la  performanta cadrelor didactice imbunatateste 

imaginea scolii. 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

7 Imbunatatirea 

performantelor 

1,2,5 -imbunatatirea 

rezultatelor la 

Intregul an 

scolar  

Masurarea cresterii 

performantelor 

Cresterea cu 50 % a 

numarului de elevi 
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elevilor la 

concursurile 

scolare si 

cresterea 

numarului de 

proiecte  

activitatile 

extracurriculare 

elevilor  care obtin rezultate 

remarcabile la 

concursuri scolare  

Comentarii:  

 Realizat in proportie de 100%,deoarece a crescut cu 50 % numarul elevilor care au obtinut rezultate remarcabile la concursurile 

scolare si a crescut si numarul de proiecte in care s-au implicat cadrele didactice din Scoala Gimnaziala nr. 1 Cascioarele 

 Din aceasta realizare am invatat ca pregatirea suplimentara a elevilor pentru performanta,imbunatateste performantele elevilor la 

concursurile scolare 

Nr. 

Crt  

Activităţi Tipul  de activitate Obiective Termene Responsabilităţi 

 

 

Indicatori de realizare 

8 Imbunatatirea 

bazei de date 

CEAC si 

cuprinderea 

rezultatelor 

autoevaluarii si a 

evaluarii externe  

6 Elaborarea 

procedurii de 

raspuns la plangeri si 

contestatii 

Intregul an 

scolar 

Propunerea 

elaborarii de 

proceduri 

Realizarea a minim 5 

proceduri  

Comentarii:  

 Realizat in proportie de 100%,pentru ca s-au elaboratat proceduri,s-a imbunatatit baza de date CEAC. 

 Din realizare am invatat ca monitorizarea rezultatelor autoevaluarii si evaluarii externe duce la imbunatatirea bazei de date a CEAC 

Nr  

Crt  

Activităţi Tipul  de activitate Obiective Termene Responsabilităţi 

 

 

Indicatori de realizare 

9 Elaborarea 

procedurilor de 

evaluare avand in 

vedere ultimele 

reglementari 

1 Proceduri bazate pe 

criterii de 

notare,nivel de 

dificultate,descriptori 

de performanta 

Semestrul al 

II lea  

Evaluarea calitatii 

procedurilor 

elaborate 

Realizarea 

procedurilor propuse 

Comentarii : 

 Realizat in proportie de 100%,pentru ca s-au elaborat proceduri de evaluare diferentiata pentru grupurile vulnerabile si pentru elevii 

capabili de performanta; 

 Din aceasta realizare am invatat ca evaluarea diferentiata imbunatateste rezultatele elevilor. 
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