
Raport anual de evaluare internă a calităţii

PARTEA I. INFORMAŢII GENERALE
NOTĂ:
Informaţiile din această primă parte, chiar dacă nu se reflectă direct în calitatea serviciilor 
educaţionale sunt relevante pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi şi le pot orienta opţiunile pentru 
o unitate şcolară sau alta, pentru un profil de pregătire sau pentru o anumită specializare

Denumire completă Cod Sirues Judeţ Localitate

SCOALA GIMNAZIALA 
"IORGU IORDAN" TECUCI

9706255 GALAŢI TECUCI

Mediul de rezidenţă:

Urban

I. Date de identificare a unităţii de învăţământ 

Raport pentru anul şcolar 2013 - 2014 Finalizat,având starea  finalizat

22.10.2014la data de de către CEAC având următoarea componenţă:

Membrii comisiei CEAC

Persoana Calitate Ceac Grad Specializare

Dorina Druta Membru 
(Reprezentant Corp 
Profesoral)

Gradul II Ingineria procesarii 
materialelor

Georgiana - Claudia 
Cojocariu

Secretar (Membru 
CEAC)

Gradul I Pedagogia 
invatamantului primar 
si prescolar

Ioana-Andreea Dimofte Membru 
(Reprezentant Corp 
Profesoral)

Fără definitivat Filologie clasica

Luminita Coman Membru 
(Reprezentant Corp 
Profesoral)

Gradul I Drept

Mirela-Aurelia Sonu Membru 
(Reprezentant Corp 
Profesoral)

Gradul II Învăţamântul primar

Paula Roscan - Enache Coordonator Cu definitivat Învăţamântul primar

1



Poziţionarea şcolii în localitate:
Zonă semiperiferică

Şcoala sau structurile coordonate sunt situate într-o zonă dezavantajată:

Zonă dezavantajată din punct de vedere socio-
economic (somaj ridicat/ comunităţi 
defavorizate etc.)

Nu

Zonă cu probleme de acces (zonă izolată, 
drumuri desfundate pe ploaie, inzăpeziri 
frecvente, treceri prin pădure, treceri peste cale 
ferată, trafic stradal intens etc.)

Nu

Tipul unităţii de învăţământ (conform cu prevederile O.MECTS nr. 6564/2011, completat şi 
modificat prin O.MECTS nr. 3283/2012):

Şcoală cu clasele I-VIII

Tipul unităţii, în funcţie de forma de finanţare:

buget

Cuantumul total al bugetului de venituri al unităţii şcolare (pentru toate tipurile de finanţare 
– de bază, suplimentară şi complementară – şi indiferent de sursă – bugetul de stat, 
bugetele locale, venituri proprii) exprimat în mii RON:

Buget pe anul anterior Buget pe anul în curs

1466.00 0.00

Tipul unităţii, în funcţie de forma de educaţie:

Unitate de învăţământ tradiţional

Responsabilităţi în reţea:

unitate cu personalitate juridică, fără structuri subordonate

Nivelurile de învăţământ din unitate, menţionate 
distinct pe unitatea coordonatoare şi structuri:

Unitatea 
coordonatoare

Structurile 
subordonate

primar Da Nu

gimnazial Da Nu

Atenţie! 
Deoarece evaluarea vizează întreaga unitate de învăţământ, pentru unităţile în care se 
regăsesc şi alte forme de învăţământ în afara formei „cu frecvenţă – zi” informaţiile se 
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Numărul de schimburi în care funcţionează şcoala în învăţământul de zi:

Unitatea coordonatoare Structurile subordonate

două schimburi

colectează şi  la nivelul celorlalte forme existente în unitate.

Limba maternă / limbi de predare în unitate (coordonatoare şi structuri) 

limba română Da

Limbi străine studiate in unitate (coordonatoare şi structuri) :

limba engleză Da

limba franceză Da

limba germană Da

Numărul de clase / grupe  de elevi/copii din învăţământul de zi / cu program normal din 
unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), în anul şcolar curent:

Unitate 
Coodonatoare

Structuri 
Subordonat
e

Program 
de studiu 
bilingv

Program 
de studiu 
intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Total 
unitate

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
primar (I-IV)

14.00 0.00 14.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
gimnazial (V-
VIII)

11.00 0.00 11.00

Total 25.00 0.00 25.00

Precizaţi numărul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din învăţământul de zi din unitate 
(şcoala coordonatoare şi structuri), în anul şcolar curent 

Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate Total 
unitate

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (I-IV)

371.00 0.00 371.00

Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial (V-
VIII)

245.00 0.00 245.00

Total 616.00 0.00 616.00

Total grădiniţă 0 0 0

Total niveluri şcoală 616.00 0.00 616.00
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Numărul copiilor /elevilor cu CES, pe niveluri de învăţământ (din cei raportaţi la D18), fără 
clasa pregătitoare:

Total elevi CES unitate

Numărul de elevi din învăţământul primar (I-IV) 1.00

Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-
VIII)

2.00

Total 3.00

Dacă în unitate sunt organizate şi alte forme de învăţământ sau programe ("Învăţământ 
seral", "Cu frecvenţă redusă", "Program "A doua şansă""),  numărul de clase şi de elevi 
cuprinşi în aceste forme este:

Total unitate şi forme de 
învăţământ

Număr de 
clase

Număr de elevi Total Clase Total Elevi

Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
secundar inferior

0.00 0.00 primar 14 371

Cu frecventa - 
seral:  
învăţământ liceal

0.00 0.00 gimnaziu 11 245

Total 0.00 0.00 25 616

Situaţia claselor şi a efectivelor şcolare pe filiere, profiluri şi specializări

În cadrul unităţii (coordonatoare şi structuri), se regăsesc următoarele situaţii (DA/NU): 

Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

în şcoală (începând cuînvăţământul primar) 
există clase cu predare simultană

Nu

Dacă unitatea a organizat clasa pregătitoare, numărul de clase şi de elevi cuprinşi în acest 
nivel de studiu şi locaţia, pe unitate (coordonatoare şi structuri) este:

Număr Clase Număr Elevi

organizate în şcoală 3.00 86

II. Caracteristici ale mediului familial 

III. Condiţii de acces la unitatea şcolară unde este înscris elevul 
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Prezenţa mijloacelor de transport pentru deplasarea domiciliu-şcoală a cadrelor didactice şi 
elevilor (se vor menţiona toate situaţiile existente):

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

Cu mijloace de transport în comun permanent, cu orar 
adecvat programului 
şcolii

Fără mijloace de transport  în comun drum accesibil 

IV. Baza materială 

Infrastructura şcolară

Spaţiul de învăţământ (pentru toate tipurile de unităţi):

Număr săli

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

Utilizate pt. 
procesul 
propriu

Spaţiu 
excedentar 
în 
conservare

Neutilizate 
din cauza 
stării tehnice

Utilizate pt. 
procesul 
propriu

Spaţiu 
excedentar 
în 
conservare

Neutilizate 
din cauza 
stării 
tehnice

săli de clasă 14 0 0 0 0 0

laboratoare/ 
cabinete 
şcolare

3 0 0 0 0 0

Baza sportivă / sala de sport:

există Da

Informaţii suplimentare privind clasa pregătitoare

Numărul de clase pregătitoare care funcţionează în:

Număr clase

săli de clasă proprii 3

Numărul sălilor de clasă utilizate exclusiv pentru activităţile cu clasa pregătitoare

numărul sălilor de clasă 3

Servicii oferite de unitatea şcolara (pentru toate tipurile de unităţi)

Cabinet de asistenţă psihopedagogică:

Cabinet de asistenţă 
psihopedagogică 

Da
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V. Resursele umane 

Informaţii privind  cadrele didactice din unitate

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat în unitate ( şcoala 
coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:

Număr cadre didactice Structură [%]

Număr cadre didactice cu gradul 
I

17 48.57

Număr cadre didactice cu gradul 
II

8 22.86

Număr cadre didactice cu 
definitivat

6 17.14

Număr cadre didactice fără 
definitivat

4 11.43

Total 35 100

Cadrele didactice care predau în unitate (şcoala coordonatoare şi structuri) în anul şcolar 
curent:

Număr cadre didactice Total unitate 
[%]

Numărul total de cadre didactice 
din şcoală (pentru toate 
disciplinele)

35 100

Numărul de cadre didactice 
calificate

35 100

Numărul de cadre didactice care 
domiciliază în altă localitate decât 
şcoala în care predau (navetişti)

5 14.29

Numărul cadrelor didactice nou 
venite în şcoală

6 17.14

Numărul de cadre didactice 
colaboratori

2 5.71

Acoperirea normelor didactice cu personal didactic angajat (unitate coordonatoare şi 
structuri) în anul şcolar curent:

Număr cadre didactice

Numărul total de norme 
didactice (pentru toate 
disciplinele)

35.00

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii în cadrul normei 
didactice

27.00

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii la plata cu ora

7.00

Informaţii privind  acoperirea normelor didactice
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Numărul de norme acoperite cu 
colaboratori, angajaţi la plata cu 
ora

1.00

Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular:

Disciplină de studiu Grad de acoperire

Alte Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Biologie, şt.naturii Acoperire integrală

Chimie Acoperire integrală

Consiliere Acoperire parţială

Cultură civică Acoperire integrală

Discipline de specialitate Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Discipline economice Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educaţie antreprenorială Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educaţie fizică Acoperire integrală

Educaţie muzicală Acoperire parţială

Educaţie plastică Acoperire integrală

Educaţie tehnologică Acoperire parţială

Educatoare Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Fizică Acoperire integrală

Geografie Acoperire integrală

Informatică, IT Acoperire parţială

Invăţător / institutor Acoperire parţială

Istorie Acoperire integrală

Limba latină Acoperire parţială

Limba română Acoperire parţială

Limbi moderne Acoperire parţială

Maiştri instructori Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Matematică Acoperire parţială

Puericultor Acoperire integrală

Religie Acoperire integrală

Ştiinte socio-umane Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Informaţii privind personalul auxiliar şi nedidactic
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Acoperirea cu personal didactic auxiliar a posturilor rezultate din normativele în vigoare:

În grădiniţă În şcoală

la nivelul normativelor

Acoperirea cu personal nedidactic a posturilor rezultate din normativele în vigoare:

În grădiniţă În şcoală

la nivelul normativelor

Informaţii privind personalul de conducere

Informaţii privind personalul de conducere: număr de directori:

număr de directori conform 
normativelor

2

număr de directori existent în 
unitate

2

Informaţii privind directorii (pentru fiecare dintre directorii din unitate)

Calificare Grad didactic Vechimea 
didactică

Participarea la cursuri 
de formare în 
management

Director Educaţie 
muzicală

Gradul I 18 Da

Director Adjunct Invăţător / 
institutor

Gradul I 20 Da

Numărul de ore de participare a cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi 
structuri) la programe de formare continuă acreditate, în anul şcolar anterior:

Ore Număr mediu ore pe cadru 
didactic

Număr ore de participare 354 10.11

Numărul cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi structuri) care, în ultimii 3 
ani au participat la sesiuni de formare pentru folosirea calculatorului şi a altor mijloace 
electronice în procesul didactic (numărul de participanţi la stagii de formare TIC):

Unitatea coordonatoare Structuri 
subordonate

Total

Numărul de participanţi la 
stagii de formare TIC

5 0 5

Formarea continuă
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Dacă în unitate sunt organizate clase pregătitoare, precizaţi numărul cadrelor didactice din 
unitate (şcoală coordonatoare şi structuri) care au participat la stagiile de formare 
organizate în acest scop (numărul de participanţi la stagii de formare pentru clasa 
pregătitoare) este:

Unitatea coordonatoare Structuri 
subordonate

Total

Numărul de participanţi la 
stagii de formare pentru 
clasa pregătitoare

5 0 5

VI. Participarea elevilor în anul şcolar anterior

Numărul de absenţe ale elevilor din învăţământul  forma "Învăţământ de zi",  în anul şcolar 
anterior (număr ore de absenţă pe an):

Absente

numărul de absenţe motivate 3518

numărul de absenţe nemotivate 10857

Total absenţe pe an 14375

Număr mediu absenţe pe copil 25.09

VII. Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar precedent

Flux şcolar

Situaţia elevilor din învăţământul de zi

Situaţia la final de an, înaintea 
examenului de corigenţă

Situaţie finală, după 
examenul de corigenţă

Repetenţi Corigenţi Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Repetenţi 
după 
corigenţă

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată 
după corigenţă

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (I-IV)

7 0 4 11 0

Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial 
(V-VIII)

3 4 9 12 0

Total 10 4 13 23 0

Situaţia şcolară a elevilor  (total şcoala coordonatoare şi structuri), la sfârşitul anului şcolar 
anterior:

Rezultate şcolare pentru nivelurile existente în unitate la sfârşitul anului şcolar anterior 

9

SCOALA GIMNAZIALA "IORGU IORDAN" TECUCI



Distribuţia elevilor cuprinşi în învăţământul primar, forma 
"Învăţământ de zi", în funcţie de calificativele la sfârşitul anului 
şcolar anterior:
Număr de elevi din clasele I-IV în distribuţie pe discipline

Nesatisfăcăto
r

Satisfăcător Bine Foarte bine Total

Limbă şi comunicare 12 43 44 213 312

Matematică 14 49 51 198 312

Numărul elevilor din unitate care au absolvit în anul 
şcolar anterior (şcoala coordonatoare şi structuri):
Nr absolvenţi învăţământ 
"cu frecvenţă zi"

Nr absolvenţi alte forme

Numărul absolvenţilor inv.primar 
(clasa a IV-a)

46 0

Numărul absolvenţilor de gimnaziu 
(clasa a VIII-a)

58 0

Rezultate la evaluări naţionale susţinute în anul şcolar anterior

Distribuţia elevilor cuprinşi în  învăţământul  forma "Învăţământ de zi",  în 
funcţie de mediile la sfârşitul anului şcolar anterior, pe niveluri
Număr de elevi, pe grupe de medii

5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Situaţie 
neîncheiat
ă

Total

Învăţământul 
gimnazial

14 26 43 53 113 12 261

Rezultate la tezele naţionale cu subiect unic (testarea naţională ); 
informaţii referitoare numai la absolvenţii de gimnaziu din anul 
şcolar anterior (fără serii anterioare):
Numărul elevilor cu note în intervalul

Denumire Sub 5 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Total

Limba romană 4 11 10 14 8 11 58

Matematică 11 7 3 7 12 18 58
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Numărul absolvenţilor şcolii din anul şcolar anterior care 
se regăsesc în anul şcolar curent în diferite unităţi de 
învăţământ:
Învăţământ  "cu frecvenţă - zi" Alte forme

Numărul elevilor care au absolvit 
clasa a IV-a în anul şcolar 
precedent

46 0

Numărul absolvenţilor de clasa a IV-
a ai acestei şcoli, care s-au înscris 
în clasa a V-a în orice unitate 
şcolară

8 0

Numărul elevilor care au absolvit 
clasa a VIII-a în anul şcolar 
precedent

58 0

Numărul absolvenţilor de clasa a 
VIII-a ai acestei şcoli, care s-au 
înscris în clasa a IX-a de liceu

58 0

IX. Experienţa în evaluări internaţionale

România a participat la evaluări internaţionale (PIRLS - investigarea nivelului de înţelegere 
a lecturii a elevilor de clasa a IV-a; TIMSS - investigarea achiziţiilor elevilor de clasa a VIII-a 
la matematică şi ştiinţe; PISA – evaluarea capacităţii tinerilor de 15 ani de a-şi utiliza 
competenţele de lectură, de matematică şi de ştiinţe dobândite pe parcursul şcolarizării 
obligatorii).  
În legătură cu experienţa unor astfel de evaluări, se va preciza dacă:

În şcoala au existat acţiuni de diseminare a informaţiilor obţinute din experienţa participării 
României la astfel de evaluări (analize de obiective, de instrumente, de rezultate şi/sau de 
aspecte metodologice specifice):

Răspuns Da

XI. Alte realizări în activitatea şcolii

Date referitoare la elevi

Ponderea absolvenţilor claselor terminale (VIII si/sau XII) care au beneficiat de consiliere / 
orientare şcolară şi profesională / asistenţă psihopedagogică pe parcursul celor patru ani 
de studiu, în vederea profesionalizării şi/sau a continuării educaţiei în ciclul următor 
(estimare):

Clasa a-VIII-a Clasa a-XII-a

Niciunul Niciunul

Date referitoare la cadrele didactice
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PARTE A II-A 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Dotarea salilor de clasa cu cate 
un calculator

3, 3 Utilizarea unui 
calculator in fiecare 
sala de clasa

13.02.2014 26.03.2014

Responsabilităţi: Sunt responsabilizate toate cadrele didactice din scoala.

Indicatori realizare: discutii

Comentarii:

• Concluzii: Pe viitor trebuie sa se implice tot mai multe persoane pentru realizarea unei 
dotari costisitoare

• Realizat în proporţie de 2 %

• Lecţii învăţate: Invatamantul actual, modern, are nevoie de mijloace moderne.

2 Monitorizarea frecventei 
participarii la cursuri de formare

4, 4 Sa proiecteze 
leciile folosind 
cunostinte 
acumulate in cadrul 
activitatilor de 
formare.
Sa impartaseasca 
si colegilor 
informatiile 
dobandite.

15.10.2013 20.06.2014

Responsabilităţi: Realizarea numarului de credite.

Indicatori realizare: Adeverinte

Comentarii:

• Concluzii: Participarea la cursuri de formare aduce un bogat volum de modernizare in 
cunostintele cadrelor didactice, deeaceea participarea la aceste activitati nu este numai una 
obligatorie, ci si una placuta si utila.

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii

Numărul cadrelor didactice care au calitate de formatori (cu certificat /atestat):

3

Veniturile proprii din anul calendaristic anterior realizate prin : sponsorizări, participarea 
la proiecte şi programe naţionale sau internaţionale (proiecte finanţate din fonduri 
structurale, din Programul de învăţare pe tot parcusul vieţii etc.), activităţi productive, 
prestări servicii, organizarea de evenimente pentru comunitate etc. (mii RON):

5227

Aspecte manageriale
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• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Metode moderne, noi modalitati de proiectare, noi modalitati de abordare 
etc.

3 Monitorizarea progresului scolar 1, 1 Aplicarea 
cunostintelor 
acumulate pe 
parcursul anului 
scolar
Demonstrarea 
insusirii informatiilor 
predate

09.06.2014 30.06.2014

Responsabilităţi: Corectarea fiselor
Realizarea unei comparatii intre rezultatele anterioare si cele prezente

Indicatori realizare: Completarea fiselor

Comentarii:

• Concluzii: Unii elevi au obtinut rezultate mai bune, altii mai putin bune, fata de cele 
anterioare, la testarile importante.

• Realizat în proporţie de 98 %

• Lecţii învăţate: Elevii retin mai usor aspectele cu caracter aplicativ si mai putin pe cele 
teoretice.

4 Observarea lectiilor si 
completarea fiselor de 
observare

5, 5 Indeplinirea 
obiectivelor 
operationale 
stabilite
Proiectarea lectiei

30.10.2013 20.06.2014

Responsabilităţi: Observarile la clasa sunt efectuate de persoane abilitate.

Indicatori realizare: Indicatorii de pe fisa de observare

Comentarii:

• Concluzii: Cadrele didactice isi realizeaza activitatea la clasa cu multa munca si daruire.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Alte moduri de a aborda o lectie

5 Plan de imbunatatire 6, 6 Indeplinirea 
aspectelor care nu 
au fost realizate in 
anul scolar trecut

30.07.2014 30.08.2014

Responsabilităţi: Secretarul C.E.A.C. identifica lista de necesitati si imbunatatiri ce se pot face 
pentru anul scolar viitor.

Indicatori realizare: Planul de imbunatatire de anul trecut si bifarea a ceea ce nu s-a realizat si e 
necesar sau identificarea altor aspecte.

Comentarii:

• Concluzii: Recomand implicarea intregului personal didactic in realizarea planului de 
imbunatatire!

• Realizat în proporţie de 50 %

• Lecţii învăţate: Ce nu poti face astazi, nu lasa pe maine!

Activităţi de evaluare internă
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Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Autoevaluarea in vederea 
acordarii calificativului anual

Analiză de conţinut 
a materialelor de 
suport educaţional

Vizualizarea 
portofoliului 
realizat pe 
parcursul 
anului scolar 
pentru 
evidentierea 
aspectelor 
importante.
Identificarea 
unor puncte 
forte si a 
unor puncte 
slabe care au 
persistat in 
anul scolar 
precedent.

01.07.2014 01.08.2014

Responsabilităţi: Realizarea raportului de autoevaluare.
Completarea fisei de autoevaluare.
Efectuarea unui portofoliu cu dovezi.

Indicatori realizare: Raport
Fisa
Dovezi

Comentarii:

• Concluzii: Procurarea dovezilor la momentul potrivit!

• Realizat în proporţie de 10 %

• Lecţii învăţate: Toate lucrurile trebuie realizate la timp!

2 Monitorizarea rapoartelor in 
urma Brigazii

Eficacitate 
educaţională pe 
disciplina Z

Proiectarea 
activitatilor la 
standarde 
corecte.
Aplicarea 
metodelor 
care se 
preteaza la 
clasa.
Exersarea 
unui limbaj si 
a unei tinute 
demne de un 
 cadru 
didactic.

31.03.2014 04.04.2014

Responsabilităţi: Prezentarea in cadrul unui CP  a observatiilor realizate pe baza rapoartelor.

Indicatori realizare: Investigatii
Observatii
Analize

Comentarii:
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PARTEA A III-A
NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM
STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/18.01.2007) şi
STANDARDELE DE REFERINŢĂ

Nr. 
crt.

Indicator

N
esatisfacato

r

S
atisfacato

r

B
in

e

F
o

arte b
in

e

E
xcelen

t

Învăţamântul primar
DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)
1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x

• Concluzii: Recomand pastrarea perseverentei in toate activitatile ce vor fi realizate pe 
viitor!

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Fa ceea ce trebuie sa faci, si cat  mai bine!

3 Verificarea portofoliilor cadrelor 
didactice pe baza opis-urilor 
primite

Analiză de conţinut 
a materialelor de 
suport educaţional

Acumularea 
in portofoliu 
a tuturor 
actelor 
necesare
Realizarea 
opis-ului 
pentru 
fiecare 
portofoliu

06.05.2014 28.05.2014

Responsabilităţi: Membrii C.E.A.C. verifica portofoliile

Indicatori realizare: Identificarea documentelor necesare in portofolii

Comentarii:

• Concluzii: Recomand realizarea opis-urilor de catre toate cadrele didactice!

• Realizat în proporţie de 4 %

• Lecţii învăţate: Am invatat ca cel responsabil trebuie sa ceara niste documente cu mult 
timp inainte, pentru a le putea avea pe toate la momentul potrivit.
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8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 
informare şi documentare x

9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x
10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 
externă x

5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 
înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x

6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 
(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x

7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei
1 Constituirea bugetului şcolii x
2 Execuţia bugetară x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu
1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x
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Subdomeniu Rezultatele învăţării
1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 
şi extra-şcolare) x

DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x

Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x
Învăţamântul secundar inferior (gimnaziu)

DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)
1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
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5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 
informare şi documentare x

9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x
10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 
externă x

5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 
înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x

6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 
(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x

7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei
1 Constituirea bugetului şcolii x
2 Execuţia bugetară x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu
1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
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3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x

Subdomeniu Rezultatele învăţării
1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 
şi extra-şcolare) x

DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x

Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x

PARTE A IV-A 
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 
URMĂTOR

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii:
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Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Consolidarea parteneriatelor 
şcolii

2, 2 Implementarea unor 
proiecte 
educaţionale în 
parteneriat;

20.10.2014 29.05.2015

Responsabilităţi: Membrii CEAC
Resp. comisii metodice

Indicatori realizare: Participarea voluntara a peste 50%din elevi si profesori la activitati.

Detalii: -Stabilirea domeniului activităţilor de educaţie nonformală în funcţie de nevoile elevilor;
 - Aplicarea pentru proiecte educaţionale;
- Stabilirea grupurilor ţintă din cadrul proiectelor educaţionale ţinând cont de principiul egalităţii de 
şanse;

2 Desfăşurarea  actvităţilor de  
sprijin şi  activităţilor  
extracurriculare 

2, 2 Desfăşurarea 
actvităţilor de sprijin 
şi activităţilor 
extracurriculare în 
funcţie 
nevoile individuale 
ale elevilor, astfel 
încât toţi elevii să 
realizeze progres în 
cadrul programului 
de învăţare; 

15.10.2014 29.05.2015

Responsabilităţi: Responsabilul comisiei învăţătorilor 
Responsabilul comisiei diriginţilor 
Consilierul şcolar Psihologul şcolar
Indicatori realizare: Existenţa în portofoliu a proiectelor educaţionale demarate/în care este 
implicat colectivul de elevi

Detalii: -Aplicarea de teste iniţiale pentru depistarea elevilor care necesită sprijin în cadrul 
programului de învăţare;
- Discutarea imprimare rezultatelor testelor la nivelul fiecărei arii curriculare;
- Stabilirea, la nivelul fiecărei arii curriculare, a unui grafic de consultaţii; 
-Monitorizarea progresului elevilor;
-  Reevaluarea şi revizuirea, dupăcaz, a activităţilor de sprijin;
-  Elaborarea unor chestionare de nevoi pentru elevi privind activităţile extracurriculare;
-  Aplicarea chestionarelor la clase şi inerpretarea chestionarelor;
- Planificarea activităţilor extracurriculare;
- Întocmirea şi completarea registrului cuevidenţa activităţilor de sprijin şi 
activităţilor extracurriculare; 

3 Dotarea laboratoarelor şi a 
cabinetelor de specialitate

6, 3 -Prin îmbunătăţirea 
bazei materiale şi a 
mijloacelor de 
învăţământ va creşte 
atractivitatea lecţiilor 
şi implicit, interesul, 
participarea şi 
rezultatele elevilor.

15.10.2014 31.08.2015

Responsabilităţi: Director
 Directorul adjunct
Consiliul de Administraţie
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Indicatori realizare: Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor practice

Detalii: - Întocmirea unorreferate de necesitate;
- Procurareamobilierului şi a mijloacelor didactice moderne;
- Echiparea laboratoarelor şi a cabinetelor cu dotări conform normativelor;
- Utilizarea mijloacelor didactice moderne în procesul de predare învăţare evaluare;

4 Performanta elevilor 4, 4 Participarea elevilor 
capabili de 
performanţă la 
olimpiade şi 
concursuri

03.11.2014 30.04.2015

Responsabilităţi: Toate cadrele didactice

Indicatori realizare: Participarea la concursuri a peste 75% dintre elevii şcolii.

Detalii: - Derularea activităţilor de instruire şi pregătire suplimentară a elevilor capabili de 
performanţă;

5 Utilizarea  strategiilor de  
predare/învăţare  centrate pe 
elev 

1, 1 Utilizarea, de către 
toate cadrele 
didactice a 
strategiilor de 
predare/învăţare 
centrate pe elev; 

15.10.2014 19.06.2015

Responsabilităţi: Toate cadrele didactice

Indicatori realizare: 80% din elevi înregistrează un salt calitativ de 1 punct la medie

Detalii: - Organizarea, la nivelul fiecărei catedre, a unor şedinţe în care vor fi prezentate şi 
dezbătute metodele moderne de predare - învăţare; 
- Desfăşurarea unor lecţii deschise cu metode moderne de predare-învăţare;
-  Includerea în proiectele unităţilor de învăţare a unor metode şi strategii 
centrate pe elev;
- Efectuarea de asistenţe la ore de către echipa managerială, membrii CEAC; 

6 Utilizarea,  laboratoarelor  AEL, 
softurilor  educaţional,  
echipamentelor  moderne 
existente in scoala

3, 3 Utilizarea, de către 
toate cadrele 
didactice a 
laboratoarelor AEL, a 
softului 
educaţional, a 
echipamentelor 
moderne existente în 
şcoala;

15.10.2014 29.05.2015

Responsabilităţi: Directori
Consiliul de Administraţie
Indicatori realizare: Imbunătăţirea condiţiilor necesare desfăşurării procesului de instruire;

Detalii: - Organizarea, la nivelul fiecărei catedre, a unor şedinţe de informare cu privire la resursele 
didactice moderne existente în şcoală;
- Desfăşurarea unor lecţii deschise în care sunt folosite resurse moderne;
- Includerea în proiectarea didactică a unei game variate de resurse ;
- Întocmirea unui registru cu planificarea lecţiilor AEL şi utilizarea softului 
educaţional;
-  Efectuarea de asistenţe la ore de către echipa managerială, membrii CEAC; 

Activităţi de evaluare internă:
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Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Identificarea  elevilor cu  cerinţe 
specifice  de evaluare 

Chestionar de 
evaluare a 
satisfacţiei 
beneficiarilor

Identificarea 
elevilor cu 
cerinţe 
specifice de 
evaluare şi 
adaptarea 
metodelor de 
evaluare la 
nevoile 
acestora; 

15.10.2014 31.10.2014

Responsabilităţi: Învăţătorii şi diriginţii Psihologul şcolar
Indicatori realizare: Promovabilitate 97% dintre elevii şcolii

Aspecte reţinute:  Prin observare directă şi prin aplicarea de chestionare vor fi identificaţi elevii cu 
cerinţe speciale din fiecare clasă. Cadrele didactice îşi vor adapta 
metodele şi modalităţile de evaluare la nevoile acestor elevi.

2 Implicarea   personalului  şcolii 
în  procesul de  îmbunătăţire  
continuă a  calităţii 

Chestionar de 
evaluare a 
satisfacţiei 
beneficiarilor

Implicarea 
întregului 
personal al 
şcolii în 
procesul de 
îmbunătăţire 
continuă a 
calităţii; 

15.10.2014 31.08.2015

Responsabilităţi: Membrii CEAC
Resp. comisii metodice

Indicatori realizare: cresterea interesului elevilor si profesorilor pentru realizarea unor activitati

Aspecte reţinute: Activitatea fiecărui membru al personalului va fi monitorizată permanent. Se va 
motiva implicarea fiecărui angajat al şcolii în asigurarea continuăa calităţii.

Director, Responsabil CEAC,
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