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PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII  
COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” 

 2016-2017 

Nr. 

crt. 
Activităţi 

Tipul  de 

activitate  
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

1.  

Combaterea și prevenirea 

abandonului școlar și a 

absenteismului 

6,2 
Scăderea cu 5% a gradului de abandon și 

absenteism față de nivelul anului școlar precedent 

15.10.2016-

31.08.2017 

Echipa managerială 

Profesorii psihopedagogi 

Profesorii diriginți 

Asociația de părinți 

Scăderea gradului de abandon și absenteism cu 5% 

față de anul școlar precedent 

2.  
Comunicare școlară 

eficientă 
6,3 Optimizarea procesului de comunicare 

15.10.2016-

31.08.2017 

Echipa managerială 

Consiliul de administrație  

Inginer de sistem 

Catedra de informatică 

Optimizarea accesului Ia Internet pentru cadre 

didactice 

Creșterea vitezei de accesare a Internetului 

Revizuirea paginii web  a școlii 

Realizarea orarului folosind programe informatice 

specializate 

3.  

Creșterea calității 

procesului de învățare prin 

formarea permanentă a 

cadrelor didactice 

5,4 

Îmbunătățirea abilităților de predare a cadrelor 

didactice la elevii cu CES integrați în învățământul 

de masă. 

Creșterea procentului de participare a cadrelor 

didactice la cursuri de formare cu un procent mai 

mare de cel puțin 5% în 2016-2017 față de 2015-

2016 

15.10.2016-

31.08.2017 

Echipa managerială 

Consiliul de administrație  

Comisia de formare a cadrelor 

didactice 

Responsabil proiecte europene 

 

Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare 

pentru elevii cu CES . 

Creșterea procentului de participare a cadrelor 

didactice la cursuri de formare cu cel puțin 5% , în 

2016-2017, față de 2015-2016. 

4.  
Îmbunătățirea bazei 

materiale a școlii 
3,6 

Modernizarea permanentă a bazei materiale a școlii 

în concordanță cu cerințele unui proces educațional 

de calitate. 

15.10.2016-

31.08.2017 

Echipa managerială 

Consiliul de administrație  

Contabilitate 

Compartimentul administrativ 

Reabilitarea  corpului principal de clădire, prin 

accesarea de fonduri europene, în parteneriat cu 

Primăria Municipiului Fălticeni.  

Reabilitarea bazei de pregătire practică: seră. 

Modernizarea dotărilor privind instrumentele de 

birotică și comunicare audio și video. 

Reabilitarea mobilierului școlar.  

5.  
Îmbunătățirea ofertei la 

decizia școlii. 
1,5 

Lărgirea ariei de opțiuni pentru învățarea limbilor 

străine. 

15.10.2016-

31.08.2017 

Echipa managerială 

Consiliul de administrație  

Comisia de curriculum 

Cadre didactice 

 

 

Realizarea unui curriculum la decizia școlii pentru 

învățarea de către elevi a limbii germane. 



Nr. 

crt. 
Activităţi 

Tipul  de 

activitate  
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

6.  

Lărgirea spectrului de 

calificări 

autorizate/acreditate prin 

care se oferă formare 

profesională la nivel de 

școală 

6,5 
Autorizarea/acreditarea calificărilor Organizator 

banqueting, Tehnician în agroturism 

15.10.2016-

31.08.2017 

Echipa managerială 

Consiliul de administrație  

Contabilitate 

CEAC 

Obținerea autorizației de funcționare provizorie 

pentru calificarea  Organizator banqueting, și a 

acreditării pentru calificarea Tehnician în agroturism 

7.  
Monitorizarea 

performanței elevilor 
1,6 

Optimizarea procesului de învățare pentru toate 

categoriile de elevi . 

Creșterea procentului de promovabilitate la finalul 

anului școlar cu 5%. 

15.10.2016-

31.08.2017 

Echipa managerială 

Responsabil de catedră  

Cadre didactice 

Profesori diriginți 

Profesori psihopedagogi 

Compartimentul secretariat 

Acordarea testelor inițiale și analiza rezultatelor 

obținute 

Existența planurilor remediale la nivel de cadru 

didactic și la nivel de catedră 

Realizarea fișelor de progres a elevilor 

Identificarea elevilor cu cerințe educaționale speciale 

la clasele a IX a 

8.  

Participarea activă la 

competiția de proiecte 

educaționale , naționale și 

internaționale 

5,4 

Asigurarea continuității în derularea proiectelor 

finanțate prin programul Erasmus+ , pentru elevi și 

cadre didactice. 

15.10.2016-

31.08.2017 

Echipa managerială 

Responsabil proiecte europene 

Responsabil proiecte educative 

 

Depunerea spre aprobare cel puțin a unui proiect 

pentru cadre didactice și a unui proiect pentru elevi 

9.  

Participarea elevilor și 

cadrelor didactice la 

activități extrașcolare 

fizice și sportive 

5,4 

Creșterea gradului de implicare a elevilor și 

cadrelor didactice în activități extrașcolare fizice și 

sportive. 

Propunerea/aprobarea a cel puțin unui proiect 

Erasmus+ cu tematica pe activități sportive , grup 

țintă cadre didactice și elevi. 

15.10.2016-

31.08.2017 

Echipa managerială 

Responsabil proiecte europene 

Responsabil proiecte educative 

Profesori de educație fizică și 

sport 

 

Derularea , la nivelul școlii, a cel puțin zece activități 

pe teme sportive . 

Depunerea spre aprobare a unui proiect pe teme 

sportive, prin programul Erasmus+. 

10.  
Reactualizarea 

procedurilor interne. 
6,6 

Asigurarea unui proces instructiv –educativ de 

calitate prin aplicarea și respectarea procedurilor 

interne 

15.10.2016-

31.08.2017 

Consiliul de administrație 

CEAC 

Responsabili 

catedre/compartimente 

administrative 

Realizarea de proceduri noi 

Revizuirea procedurilor existente 

11.  

Redimensionarea 

periodică a ofertei școlare 

în funcție de cerințele 

locale , zonale și regionale 

de pe piața muncii 

6,5 

Realizarea planului de școlarizare, propus pentru 

anul școlar 2017-2018, în procent de 100% 

Creșterea gradului de inserție a absolvenților în 

2017, cu 5% mai mult față de 2016 

15.10.2016-

31.08.2017 

Echipa managerială Consiliul 

de administrație 

Responsabili catedre 

Realizarea planului de școlarizare, pentru anul școlar 

2017-2018, în procent de 100% 

Creșterea gradului de inserție a absolvenților în 2017, 

cu 5% mai mult față de 2016 

12.  
Siguranța elevilor și 

personalului școlii 
3,6 

Creșterea gradului de securitate și siguranță pentru 

elevi și personalul școlii 

15.10.2016-

31.08.2017 

Consiliul de administrație 

Contabilitate 

Compartimentul administrativ 

Instalarea camerelor de supraveghere video la 

internat și în zona atelierelor școlare.f 

 

DIRECTOR: PROF. MATEI GABRIEL 


