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RAEI – Partea a II-a
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Nr.
crt
1

Activităţi

Tipul de
activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi Indicatori
de
realizare
Director
100%
Administrator

De
Igienizare Realizarea unei
1sept.2012
imbunatatire a
toalete in corpul
conditiilor
de ateliere dupa
psihoclimatice
standardele
si de igiena.
institutiilor cu
Amenajarea
activitate
unui spaţiu
colectiva.
sanitar în
Refacerea
corpul B de
zugravelilor .
clădire, în
Inlocuirea
conformitate
tamplariei.
cu normativele
de igienă în
vigoare
Comentarii :
 Eliminarea situatiilor de imbolnavire
 Crearea conditiilor psihoclimatice optime
 Crearea accesului in spatiile de instruire practica
 Igienizarea cailor de acces in internat et.1 si et. 2
2
Elaborarea
Implicarea
Februarie – Managerii
procedurii de
membrilor CEAC Iunie 2012 Membrii CEAC
comunicare
în elaborarea
internă( cu
documentelor de
personalul
asigurare a
propriu şi cu
calităţii
elevii)
Aplicarea
procedurii de
comunicare
internă

Creşterea
numărului
de
documente
de
asigurare a
calităţii
Scăderea
numărului
de sesizări

Comentarii:
Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă
4

RAEI

Inginer de
Baze de
Dezvoltarea
Crearea unor baze Oct.2011
sistem
date cu
unor practici
de date şi
elevii
Analist
educationale
gestionarea lor
Baze
de
programator
in concordanta
date cu
Secretariat
cu nevoile
profesorii
Diriginti
elevilor
Comentarii:
 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei;înregistrarea, prelucrarea şi
utilizarea datelor şi informaţiilor

2

5

Amenajarea,
modernizarea
şi dotarea cu
aparatură şi
documentaţie
a spaţiului
destinat
Comitetului
de Sănătate
şi Securitate
a Muncii

Analiza în cadrul
Comitetului de
Părinţi, propuneri
de măsuri .
Elaborarea unei
strategii eficiente:
reguli concrete
privind accesul,
paza si circulatia
in interiorul
unitatii, revizuirea
si elaborarea ROI,
prezentarea de
teme la orele de
dirigentie privind
educatia de
securitate
personala
(educatie rutiera,
pentru protectia
muncii, pentru
protectia
consumatorului,
pentru protectie
civila, pentru
viata privata,
pentru mediu,
pentru sanatate.

Managerii Decembrie 2011.
Comitetul
de părinţi
Poliţia de
proximitate

Comentarii:
 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară,în timpul
programului
6
Amenajarea
Întocmirea
Managerii Martie – Iunie
unui centru
documentaţiei şi
2012
de
înaintarea către
documentare
ISJ Gorj pentru
si informare
obţinerea
aprobărilor
necesare pentru
postul de
documentarist
Incadrarea pe post
a unui bibliotecar
/ documentarist
Comentarii:
 Lipsa fondurilor necesare

RAEI

Scaderea
numărului
de elevi
agresaţi în
incinta
şcolii,

desfăşurării
nerealizat
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RAEI – Partea a IV-a.
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL
ŞCOLAR URMĂTOR.

Nr.
Activităţi
Tipul de
Obiective
crt
activitate
1
De dotare a
3
Crearea
laboratoarelor
posibilitatilor de
tehnice
folosire
interdisciplinara
a laboratoarelor
Dotarea cu
aparate si
dispozitive
conform
programelor
scolare
2
Dotarea
3
Dotarea
salilor de
laboratorului de
clasa
tehnica frigului
prin
desfasurarea
etapei a III-a
prin programul
N.U. pentru
dezvoltare
industriala
Crearea
posibilitatilor de
folosire
interdisciplinara
a laboratorului
amintit (frig,
fizica, chimie,
actionari si
automatizari)
3
Programul de 3
Inceperea
reparatii si
lucrarilor la
investitii
amfiteatrul si
pentru anul
cele sase
2012-2013
laboratoare
Spatii de
instruire
suficiente, spatii
pentru activitati
colective
Realizarea unui
acoperis
(sarpanta) la
sala de sport .
Reparatii
RAEI

Termene

Responsabilităţi

Sem I si II Director
Administrator
Sefii de catedra

Indicatori de
realizare
60%

2012/
2013

catedra

60%

2013

Conducerea
Primaria Tg-Jiu
Directia de
Patrimoniu

100%

4

4

‘’Dezvoltarea
abilitatilor de
planificare a
carierei’’proiect
educational

4

5

Amenajarea
unui centru
de
documentare
si informare

6

5

Derularea
proiectului
„Eșecul
scolar”

5

RAEI

curente in salile
de instruire
teoretica si
practica impuse
de uzura in
timp.
Dezvoltarea
urmatoarelor
abilitati:
autocunoastere
si autoevaluare
realista a
propriilor
caracteristici;
- de luare a
deciziei cu
privire la
cariera;
-de elaborare a
planului de
cariera de scurta
si lunga durata;

Întocmirea
documentaţiei şi
înaintarea către
ISJ Gorj pentru
obţinerea
aprobărilor
necesare pentru
postul de
documentarist
Incadrarea pe
post a unui
bibliotecar /
documentarist
Identificarea
factorilor care
genereaza
fenomenul,
stabilirea
modalitatilor de
prevenire si
inlaturare

An scolar
20122013

Dirigintii
claselor a XI-a si
a XII- a

Martie –
Iunie
2013

Managerii

permanent Directori
Consilier
Proiecte si
Programe
Educative

- Calitativi
(identificarea
alternativelor
ocupationale,
formarea
identitatii
vocationale,
gestionarea
stresului etc)
Cantitativi
(minim 300
elevi angrenati
in proiect,
minim 20 de
cadre
implicate in
implementarea
proiectului,
cresterea
ponderii care
dobandesc
abilitati de
planificare a
carierei cu
25%)
Creşterea
gradului de
informare a
elevilor şi
cadrelor
didactice;
scăderea
numărului de
elevi cu
rezultate slabe
cu 5 %.

Scaderea nr.
de elevi care
abandoneaza
scola cu 20%.
Scaderea nr.
de elevi corigenti si repetenti cu 20%.
5

6
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Derularea
proiectului
„Integrarea
europeana”

1

Cresterea
calitatii
educatiei prin
participarea la
programele de
formare oferite
de UE si
Consiliul
Europei.

permanent Directori

Implementarea
cunostintelor
acumulate in
procesul
instructiv
educativ.

6

