7.6.

PLAN DE ÎMBUNĂTĂłIRE a calităŃii educaŃiei şi formării profesionale

Numele şcolii ÎPT

COLEGIUL „ANGHEL SALIGNY”

Adresa şcolii ÎPT
Str. Viitorului Nr. 22 TULCEA
telefon – fax – email Tel. 0240534238 Fax : 0240534238 Email : grscanghelsaligny@yahoo.com
Perioada acestui plan
Numele Directorului

de la 1.10.2011

până la 22.06.2012

zi/luna/an

zi/luna/an

Prof. NĂPARU NISTOR

Semnătura Directorului
Data planului de
îmbunătăŃire

28.09.2011

Data aprobării
Numele inspectorului
Semnătura inspectorului
Monitorizarea
internă
Data la care s-au
adus modificări
planului de

Prima perioadă

Perioada a 2-a

Perioada a 3-a

15 septembrie – 15decembrie

15 decembrie - 15 martie

15 martie - 15 iunie

îmbunătăŃire:

PRINCIPIUL CALITĂłII: Predarea, instruirea practică şi învăŃarea
„OrganizaŃia oferă condiŃii egale de acces la programele de învăŃare şi sprijină toŃi elevii”
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PUNCTUL SLAB avut în vedere: Pregătirea cadrelor didactice şi comunicarea cu elevii şi cu celelalte cadre didactice
nu se reflectă în rezultatele teoretice şi practice ale elevilor având în considerare elementele similare de la nivel
local şi naŃional.
łinte

Creşterea și
accentuarea
acŃiunilor
întreprinse
pentru
responsabilizare
a factorilor
educaŃionali
implicaŃi

AcŃiuni
necesare

Rezultate
măsurabile

Responsabil
pentru
îndeplinirea
acŃiunilor

Informarea
elevilor de liceu
cu privire la
rezultatele
obținute la
examenele
naționale în anii
anteriori
Informarea
elevilor şi
părinŃilor atât în
grupuri
separate cât şi
comune,
referitoare la
necesitatea
implicării în
acŃiunea de

Procese
verbale,
proiecte powerpoint

Paruschi Alice,
membru CEAC

Crescută

Octombrie 2011

Dir. adj.
Caramarin
AnișoaraCoordonator
CEAC

Consumabile

100% din
părinŃi şi elevi
informaŃi

Gîjgan Viorela,
membru CEAC,
reprezentantul
Consiliului
părinților,
reprezentantul
Consiliului
Elevilor,

Crescută

OctombrieNoiembrie 2011

Dir. adj.
Caramarin
Anișoara
Coordonator
CEAC

Consumabile

Diriginții

Prioritatea
acŃiunii

Termene şi
obiective
intermediare

Monitorizare şi
evaluare

Costuri şi alte
resurse
necesare

învăŃare a
elevilor pentru
îmbunătăŃirea
rezultatelor
şcolare

Creşterea cu
10% a
procentului de
promovabilitat
e la
examenele
naŃionale

Comentarii

Organizarea de
meditaŃii
sistematice
obligatorii
pentru toŃi
elevii cu
probleme la
învăŃătură şi
pentru cei aflaŃi
în anii terminali,
pe baza unui
contract
consensual
între şcoalăpărinŃi-elevi
Organizarea de
simulări ale
examenelor
nationale,
realizate la
nivel de școală

claselor
terminale

70% din elevii
vizaŃi participă
la meditaŃii
Procese verbale
de prezență

Profesorii ai
căror materii
sunt supuse
periodic
testărilor
naŃionale şi
Marin Gabriela,
Coordonatorul
Educativ

Crescută

Semestrul ISemestrul II

Georgescu
Mirela, membru
CEAC

Consumabile

Elevii claselor
terminale
participă la
simulari ale
testărilor
naŃionale,
Procese verbale
de prezență

Profesorii ale
căror materii
sunt cuprinse în
organizarea și
desfășurarea
examenelor
naționale.

Crescută

Semestrul II

Gîjgan Viorela,
membru CEAC

Consumabile

