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I. INTRODUCERE 

În conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calităţii educaţiei, se constituie şi 

funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei în Şcoala Profesională 

Specială pentru Deficienţi de Auz “Sfânta Maria”, denumită în continuare CEAC. 

Misiunea CEAC constă în crearea cadrului conceptual, normativ şi funcţional adecvat 

asigurării şi îmbunătăţirii calităţii educaţiei în Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi 

de Auz “Sfânta Maria” – Bucureşti. 

Strategia evaluării şi asigurării calităţii educaţiei în Şcoala Profesională Specială 

pentru Deficienţi de Auz “Sfânta Maria” este documentul care fixează, pe termen mediu, 

reperele generale ale acţiunilor de implementare la nivelul instituţiei de învăţământ a sistemului 

de management al calităţii, în aria de competenţă şi pe baza funcţiilor definite şi în 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Şcolii Profesionale Speciale pentru Deficienți de 

Auz “Sfânta Maria”.  

Strategia include principiile, obiectivele, ţintele/direcţiile de acţiune ale CEAC. Acolo 

unde este necesar, sunt prevăzute şi termenele de materializare ale acţiunilor concrete.  

Strategia evaluării şi calităţii educaţiei în Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi 

de Auz “Sfânta Maria” este aplicabilă, în principiu, pentru perioada de validitate a mandatului 

actualei Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Educaţiei (CEAC).  

 

II. PREMISE 

Planul Operațional al CEAC din Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz 

„Sfânta Maria” Bucureşti este conceput şi elaborat pornind de la : 

- Legea Educaţiei Naţionale Nr.1 publicată în M.O. Nr. 18 / 10.01.2011, cu modificări şi 

adăugiri; 

- Planul de Dezvoltare Instituțională al Şcolii Profesionale Speciale pentru Deficienți de 

Auz „Sfânta Maria” 2016-2021;  

- Planul de Dezvoltare Instituțională ISMB 2015-2019; 

- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Şcolii Profesionale Speciale pentru 

Deficienți de Auz „Sfânta Maria” 

 

III. FUNDAMENTAREA PLANULUI OPERAȚIONAL 

În fundamentarea Planului operațional de implementare, managementul calității trebuie 

să țină cont de: 

- Planificarea calității – prin activități care să stabilească obiectivele și condițiile 

referitoare la calitate; 

- Condițiile de aplicare a calității – conform normelor și condițiilor; 

- Asigurarea calității – prin activități planificate, sistematice, astfel încât să 

demonstreze încredere; 

- Controlul calității – prin activități de evaluare specifice fiecărui domeniu, analize și 

rapoarte; 



 

- Îmbunătățirea calității – prin acțiuni hotărâte în urma evaluărilor, cursuri de 

formare și mentorat. 

 

IV. ANALIZA SWOT a Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienţi de Auz “Sfânta 

Maria” la sfârşitul anului şcolar 2018-2019: 

 

PUNCTE TARI: 

 

 Pregătirea profesională a cadrelor didactice este ridicată și recunoscută, 26 dintre 

profesorii din școală au gradul didactic I în acest an școlar;  

 Încadrarea cu personal didactic - 25 titulari, din totalul de 48 de  cadre didactice (52%); 

 Existența unor cadre didactice care fac parte din Corpul de experți în Management 

educațional și din Corpul de experți mentori 

 Existența la nivelul unității a 5 prof. metodiști: pentru Învățământ special (2), pentru 

Educație fizică și sport (1) şi pentru Programe şi Proiecte Educative (3) 

 Experienţa în domeniu a cadrelor didactice, dublată de rezultatele obţinute de către elevi, 

asigură calitatea procesului educativ din şcoală; 

 Implicarea cadrelor didactice în elaborarea de materiale didactice auxiliare, articolede 

specialitate în revista școlii și alte reviste, etc.; 

 Interesul cadrelor didactice pentru continua perfecţionare şi implicarea acestora în 

utilizarea noilor curricule şi metode moderne de învăţământ; 

 Participarea profesorilor în calitate de cursanți şi/sau formatori la cursurile de 

perfecţionare/de formare/masterat la nivel local și național; 

 Existența în unitate a instructorilor de educație extrașcolară 

 Informarea permanentă în vederea alinierii la standardele calității în educaţie, la 

prioritățile Uniunii Europene față de educația școlară prin participarea cadrelor didactice 

la cursuri de formare și perfecționare în instituțiile europene şi derularea de proiecte 

europene 

 Oferta educaţională: proiectarea şi aplicarea C.D.S.-ului în concor-danţă cu resursele 

existente, logistica didactică şi opţiunile elevilor  

 Dezvoltarea ofertei educaţionale prin înfiinţarea unui nou nivel de învăţământ special 

profesional în domeniul Tehnici Poligrafice, calificarea - Tipăritor offset şi autorizarea 

pentru nivelul preșcolar începând cu anul școlar 2016-2017 

 Rezultate bune la concursuri școlare de specialitate/sportive, la faza municipală şi 

națională; 

 Mobilizarea elevilor pentru participarea la concursuri, proiecte etc.; 

 Promovabilitate ridicată la examenul de certificare a calificărilor profesionale – 100% 

(17% elevi-calificativ Foarte bine, 83% - Excelent) 

 Inserția (angajarea) pe piața muncii de specialitate (tipografie) a unui număr de ...., dintre 

cei 10 absolvenți de învățământ profesional special; 



 

 Flexibilitate în stabilirea schemelor orare; 

 Existența atelierului de tipografie digitală 

 Existența atelierelor de artă, meșteșuguri, (cro-itorie, olărit, împletire fire textile și 

vegetale, tâmplărie, bucătărie) 

 Dotarea școlii cu table SMART (50% din clase) și materiale didactice / softuri 

educaționale pentru cabinetul de chimie-fizică, cabinetul de matematică, cabinetul de 

biologie și cabinetul de geografie 

 Spaţii de învăţământ generoase, atât ca săli de clasă, cât şi ca ateliere și cabinete; 

 Asigurarea desfășurării cursurilor într-un singur schimb și pe parcursul întregii zile 

 Parteneriate cu agenți economici; atragerea de noi parteneriate în vederea dezvoltării 

ofertei educaţionale (Colegiul Tehnic Media, Tipografia BEST PRINT, Editura Coresi, 

GELMAR PRINT SRL, etc.) 

 Parteneriate educaţionale cu asociații, ONG-uri, cu Fundația SENSE International 

România, Fundaţia Orange, Fundația Light into Europe, etc., Primăria Sectorului 6, 

Primăria Municipiului București; 

 Schimburi de experiență cu unități școlare similare din țară și din Europa; 

 Colaborarea eficientă și promptă cu instituţiile administrației publice locale și teritoriale; 

 Creșterea numărului de parteneriate educaționale și proiecte încheiate cu școlile din 

învățământul de masă, cu ONG-uri, cu comunitatea locală 

 Colaborarea cu Colegiul Tehnic Media în vederea dezvoltării activităţilor din cadrul 

nivelului şcolar profesional special 

 Colaborarea cu operatorii economici: Regia Autonomă Monitorul Oficial, UPDATE 

Advertising SRL, GELMAR Print SRL şi SOTHIS Print SRL în vederea asigurării  

instruirii practice a elevilor din cadrul nivelului şcolar profesional special 

 Colaborarea eficientă cu sindicatul  

 Existența paginii web www.scoalasurzi2bucuresti.ro  și Facebook ale școlii și 

actualizarea permanentă a acestora 

 Management bun în contextul situațiilor economice și sociale imprevizibile; 

 Posibilităţi de autofinanţare prin închirierea spaţiilor disponibile (sala de sport). 

 

PUNCTE SLABE: 

 

 Existenţa unui număr relativ mare de cadre didactice asociate care duce la un anumit grad 

de discontinuitate a procesului de învaţământ; 

 Accent pe informație / conținuturi în detrimentul altor componente ale conceptului de 

competență; 

 Recompense puţin stimulative pentru activităţile de excepţie, şcoala neavând resursele 

financiare necesare disponibile;  

 Neimplicarea corespunzătoare a părinţilor (financiară, emoțională, etc.) în educarea 

propriilor copii; 

http://www.scoalasurzi2bucuresti.ro/


 

 Supraîncărcarea fișei postului a personalului de conducere, cadre didactice etc.; 

 Suprapunerea lucrărilor urgente și termene nerealiste pentru unele lucrări solicitate 

 Interes scăzut al cadrelor didactice pentru cunoașterea documentelor de strategie 

educațională privind asigurarea calității în educație, cât și a noutăților privind programele 

structurate pe competențe, proiectele de reformă, aplicarea legislației școlare 

 Rezistenţa la inovaţie a unor cadre didactice, gradul diferit de acceptare a noilor 

tehnologii informaţionale şi de comunicare; 

 Monitorizarea/aprecierea insuficientă a calităţii activităţilor elevilor, datorită suprapunerii 

lucrărilor urgente, solicitante; 

 Inexistența / netipărirea / deprecierea fizică și morală a manualelor școlare pentru 

deficienți de auz 

 Lipsa implicării cadrelor didactice în elaborarea de materiale didactice personalizate care 

să poată fi reutilizate la serii diferite de elevi 

 Preocupare scăzută pentru individualizarea/diferenţierea învăţării, în raport cu nevoile/ 

interesele şi posibilităţile elevilor; 

 Existența unei reclamații din partea părinților unui elev; 

 Lipsa unei asociații a părinților elevilor deficienți de auz din școală. 

 

 OPORTUNITĂŢI: 

 

 Derularea programelor de finanțare a unităților școlare inițiate de către Ministerul 

Educației Naționale; 

 Politica de finanţare pe bază de programe a Uniunii Europene; 

 Susţinerea unității școlare de către Primăria Sectorului 6 şi ISMB; 

 Crearea de platforme educaționale ca urmare a activităților grupurilor de lucru din cadrul 

diverselor proiecte / programe 

 Existența preocupării privind actualizarea programelor școlare / elaborarea de noi 

programe opționale 

 Parteneriate cu Poliția, Direcția de Sănătate Publică s.a.; 

 Dezvoltarea învățămân-tului profesional dual 

 Interesul agenţilor economici pentru colaborare; 

 Acces informaţional; 

 Derularea de activități în cadrul programului SNAC; 

 Schimburi de experiență cu unități școlare similare din țară și din Europa; 

 Tendința alinierii la standardele internaționale în vederea recunoașterii reciproce a 

competențelor; 

 Posibilitatea formării continue şi a perfecţionării cadrelor didactice   în ţările din Uniunea 

Europeană în cadrul programului ERASMUS+  

 Existența strategiei privind prevenirea criminalității și violenței în unitățile de învățământ 

preuniversitar 2017 – 2020 



 

 Capacitatea unităţii şcolare de a obţine fonduri extrabugetare, participarea la programe şi 

proiecte educaţionale cu finanţare europeană (GO WORK, KA1-VET; T-EACH, KA1  

formare cadre didactice); 

 Legislaţia, metodologii şi adrese ale ISMB, IS6 privind săptămâna de activităţi 

extracurriculare Școala Altfel 

 Colaborare cu DGASPC prin Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi “Domniţa Bălaşa”  . 

 

AMENINŢĂRI: 

 

 Lipsa unor evaluări naționale specifice gradului și tipului de deficiență în vederea 

admiterii într-un ciclu superior 

 Scăderea populației școlare; 

 Starea economică şi socială modestă a majorităţii familiilor din care provin elevii 

determină o slabă preocupare pentru progresul şcolar şi pentru nevoile de dezvoltare ale 

elevilor; 

 Prejudecăţile familiilor privind oportunităţile reale de angajare a absolvenţilor, alegerea 

meseriei după criterii subiective şi/sau sentimentale; 

 Nivelul de trai scăzut determină elevii ciclului superior să abandoneze şcoala pentru a se 

încadra şi a sprijini material familia 

 Inerția și slaba motivare a cadrelor didactice. 

 Existența unei oferte tot mai scăzute pentru piața muncii; 

 Imposibilitatea de a motiva financiar cadrele didactice cu rezultate deosebite în procesul 

educativ (salariu de merit, 2% din fondul de salarii) 

 Dificultatea unor cadre didactice de a-și plăti cursurile de formare/ perfecționare 

 Interes scăzut al familiei în determinarea traseului educațional optim al elevului. 

 

 

 

 

 

 



 

 În anul şcolar 2018-2019 am urmărit ţintele  strategice şi realizarea obiectivelor prevăzute 

în Planul de dezvoltare al instituţiei noastre pentru perioada 2016-2021, astfel că și în anul şcolar 

2019-2020 ne vom continua întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional pe 

implementarea acestora:  

 

 ȚINTA STRATEGICĂ 1. Accentuarea dimensiunii europene a educaţiei în vederea 

incluziunii și integrării socio-profesionale  a elevilor cu cerințe educaționale speciale 

 

OG 1: Îmbunătățirea calităţii şi eficacităţii educaţiei 

OG 2: Implementarea standardelor de referință și a indicatorilor de performanță în vederea 

asigurării calității 

 

 

 ȚINTA STRATEGICĂ 2. Sporirea gradului de atractivitate a şcolii prin calitatea 

serviciilor oferite beneficiarilor. 

 

OG 1: Creșterea ratei de participare la educație și asigurarea egalității de șanse a copiilor cu 

cerințe educaționale speciale 

OG 2: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere individuală a elevilor precum şi a celor 

privind cariera 

OG 3: Fundamentarea ofertei educaționale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor 

OG 4: Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin asigurarea accesului la formarea continuă a 

personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, în funcţie de nevoile identificate; 

 

 ȚINTA STRATEGICĂ 3. Desfășurarea activității din școală pe baza principiilor 

sistemului de management al calității 

 

OG: Implementarea strategiilor de standardizare a evaluării cu scop de optimizare a învățării. 

Curriculum structurat pe competențe și standarde în vederea susținerii examenelor naționale 

2016-2021 

 

 ȚINTA STRATEGICĂ 4.  Eficientizarea relaţiilor parteneriale şi dezvoltarea de noi 

parteneriate  

 

OG 1: Promovarea unei politici de imagine pro-activă, prin dezvoltarea şi perfecţionarea 

sistemului de comunicare şi    relaţionare, cu partenerii educaţionali 

OG 2: Creșterea prestigiului școlii în comunitate, la nivel local, național și internațional 

 



 
8 

Planul operațional CEAC – anul școlar 2019-2020 

 

 ȚINTA STRATEGICĂ 1. Accentuarea dimensiunii europene a educaţiei în vederea incluziunii și integrării socio-

profesionale  a elevilor cu cerințe educaționale speciale 

 

OG 1: Îmbunătățirea calităţii şi eficacităţii educaţiei 

 

Obiective 

specifice 
Activități Resurse umane 

Resurse 

materiale 
Responsabili Termen  

Indicatori de 

performanță 

Creșterea 

calității 

procesului 

instructiv-

educativ și 

terapeutic-

recuperator 

-Analiza situației la învățătură pe 

anul școlar anterior 

-Responsabilii de 

Comisii Metodice/ 

arii curriculare 

-Rapoarte finale 

ale comisiilor 

-Responsabilii de 

Comisii Metodice 

/arii curriculare 

Oct. 2019 -Nr. de documente 

specifice realizate 

-Evaluări inițiale ale tuturor elevilor 

la diferitele discipline și terapii  
-Cadrele didactice 

-Teste inițiale 

-Bareme de 

corectare 

-Cadrele didactice 
Oct. 2019 -Fișele de evaluare 

inițială 

-Realizarea de planuri de 

intervenție personalizată (PIP) 

conform particularităților 

psihoindividuale ale elevilor (unde 

este cazul) 

-Cadrele didactice -PIP-uri -Cadrele didactice 
Oct. 2019 -Nr. de PIP-uri la nivel 

de școală 

-Întocmirea planificărilor anuale și 

semestriale la diferitele discipline și 

terapii 

-Cadrele didactice 

-Planuri cadru 

-Programe 

școlare 

-Director 

-Responsabilii de 

comisii metodice/ 

arii curriculare 

Oct. 2019 -Nr. de planificări 

realizate 

-Activități specifice de predare-

învățare-consolidare și a celor de 

terapii specifice 

-Cadrele didactice 

-Manuale 

-Auxiliare 

școlare 

-Softuri 

-Director 

-Responsabilii de 

comisii metodice/ 

arii curriculare 

Iunie 2020 -Notele trecute în 

catalog 

-Validarea situației școlare la 

sfârșitul anului școlar 
-Cadrele didactice -Cataloage  

-Director 

-Cadrele didactice 

Iunie 2020 

-Creșterea nr. de medii 

generale cu 10% față de 

anul școlar anterior 

peste media șapte 
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OG 2: Implementarea standardelor de referință și a indicatorilor de performanță în vederea asigurării calității 

 

Obiective 

specifice 
Activități Resurse umane 

Resurse 

materiale 
Responsabili Termen  

Indicatori de 

performanță 

Asigurarea 

educației 

specializate 

pentru elevii cu 

deficiență de auz 

-Adaptarea curriculumului național 

la nevoile și particularitățile de 

dezvoltare ale elevilor deficienți de 

auz 

-Cadre didactice 
-Curriculum 

național 

-Responsabilii 

Comisii metodice/ 

arii curriculare 

Oct. 2019 

-Nr. elevilor cu 

deficiență de auz care 

beneficiază de 

curriculum adaptat 

-Monitorizarea utilizării în 

activitatea didactică a metodelor 

moderne de predare și terapeutic-

recuperatorii în cadrul procesului de 

învățare și educație 

-Cadre didactice 

-Portofolii de 

activitate 

-exemple de 

bune practici 

-Director 

-Responsabilii 

Comisii metodice/ 

arii curriculare 

-Responsabilul 

CEAC 

Iunie 2020 -Fișe de asistențe la 

ore 

 

 ȚINTA STRATEGICĂ 2. Sporirea gradului de atractivitate a şcolii prin calitatea serviciilor oferite beneficiarilor. 

 

OG 1: Creșterea ratei de participare la educație și asigurarea egalității de șanse a copiilor cu cerințe educaționale speciale 

 

Obiective specifice Activități Resurse umane 
Resurse 

materiale 
Responsabili Termen  

Indicatori de 

performanță 

Creşterea 

populaţiei şcolare 

prin prevenirea şi 

reducerea 

abandonului 

şcolar  

-Depistarea și îndrumarea către 

școala noastră a copiilor cu 

deficiențe de auz 

-Asistent social 

-Cadre didactice 

-Oferta 

educațională a 

școlii 

-Director 

-Asistent social 

Iunie 2020 
-Creșterea cu 10% a nr. de  

copii cu deficiențe de auz 

înscriți în școala noastră 

-Lectorate cu părinții 

-Profesori 

-Elevi 

-Părinți 

-Materialele 

specifice de la 

clasă 

-Responsabilul  

CEAC 

Iunie 2020 
-Nr. de procese-verbale  

-Activități comune elevi-părinți-

comunitate locală (activități 

extrașcolare/ 

extracurriculare) 

-Profesori 

-Elevi 

-Părinți 

-Materialele 

specifice de la 

clasă 

-Director 

-Profesori 

diriginți 

-Alte cadre 

didactice 

Iunie 2020 

-Reducerea nr. de absenţe 

cu 25% față de anul școlar 

anterior la nivel de şcoală 

-Reducerea la 0% a 

abandonului şcolar 



 
10 

OG 2: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere individuală a elevilor precum şi a celor privind cariera 

 

Obiective 

specifice 
Activități Resurse umane 

Resurse 

materiale 
Responsabili Termen  

Indicatori de 

performanță 

Creșterea 

nivelului de 

cunoștințe atins 

de elevii clselor 

gimnaziale 

terminale 

(clasa a VIII-a) 

-Testarea opțiunilor elevilor 

claselor a VIII-a privind forma de 

învățământ la care doresc să se 

înscrie după absolvirea clasei         

a VIII-a 

-Profesori diriginți 

-Elevii claselor 

a VIII-a 

-Chestionare  

-Profesori 

diriginți 

 

Martie 2020 
-Nr. de chestionare 

-Activități specifice de predare-

învățare-consolidare la disciplinele 

de examen 

- Profesorii de 

Matematică 

- Profesorii de Limba 

și literatura română 

-Elevii claselor         

a VIII-a 

-Legislația în 

vigoare privind 

Evaluarea 

Națională 

-Director 

-Profesori 

diriginți clasele 

a VIII-a 

-Profesorii de 

Matematică și 

Limba și 

literatura 

română 

Iunie 2020 

-Promovarea examenelor 

naționale (Evaluarea 

Națională) de către 90% 

dintre elevii claselor        

a VIII-a 

Creșterea 

gradului de 

incluziune și 

integrare socio-

profesională a 

elevilor din 

învățământul 

profesional 

special 

-Activități specifice de predare-

învățare-consolidare la disciplinele 

de examen de competențe 

profesionale 

- Profesorii de 

cultură de specialitate 

-Maiștrii 

-Elevii claselor  

a XII-a învățământul 

profesional special 

-Legislația în 

vigoare privind 

evaluarea 

competențelor 

profesionale 

-Director 

-Maiștrii 

-Profesorii de 

cultură de 

specialitate 

Iunie 2020 

-Promovarea examenelor 

de competenţe 

profesionale de către 90% 

dintre elevii claselor        

a XII-a învățământul 

profesional special 

-Identificarea partenerilor 

economici pentru dezvoltarea 

învăţământului profesional-dual 

-Cadre didactice 

-Elevi 

-Materiale 

publicitare 

-Profesorii de 

diferite 

specialităţi 

-Profesorii 

diriginţi 

-Responsabilii 

Comisiilor 

Metodice 

-Director 

August 

2020 

-Creșterea cu 10% a 

numărului de parteneriate 

încheiate cu operatorii 

economici 
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Obiective 

specifice 
Activități Resurse umane 

Resurse 

materiale 
Responsabili Termen  

Indicatori de 

performanță 

-Participare la târguri educaționale 

profesionale și ale forțelor de 

muncă 

-Cadre didactice 

-Maiștrii 

-Elevii din 

învățământul 

profesional special 

-Oferta 

educațională a 

școlii 

-Alte 

documente 

publicitare 

-Director 

-Maiștrii 

-Responsabilii 

Comisiilor 

Metodice 

August 

2020 

-Nr. de 

acorduri/parteneriate 

realizate cu operatori 

economici 

 

-Urmărirea traseului  educaţional 

și a inserţiei socio-profesionale a 

absolvenţilor 

-Profesori diriginți 

-Maiștrii 

-Elevii din 

învățământul 

profesional special 

-Documentație 

specifică 

-Director 

-Maiștrii 

-Profesori 

diriginți 

August 

2020 

-Inserția pe piața muncii a 

cel puțin 50% dintre 

elevii absolvenți de 

învățământ profesional 

 

 

OG 3: Fundamentarea ofertei educaționale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor 

 

Obiective 

specifice 
Activități Resurse umane 

Resurse 

materiale 
Responsabili Termen  

Indicatori de 

performanță 

Asigurarea unui 

curriculum la 

decizia școlii 

divers și adecvat 

particularităților 

elevilor 

-Identificarea nevoilor de formare 

în rândul elevilor 

-Elevi 

-Părinți 
-Chestionare 

-Director 

-Profesorii 

diriginți 

Sfârșitul 

fiecărui 

semestru 

-Nr. de chestionare 

aplicate 

-Elaborarea unui curriculum 

opțional 
-Cadre didactice 

-Documente 

pentru 

eleborarea 

CDȘ-urilor 

-Director 
Permanent -Nr. de programe CDȘ 

eleborate 
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Obiective 

specifice 
Activități Resurse umane 

Resurse 

materiale 
Responsabili Termen  

Indicatori de 

performanță 

-Monitorizarea implementării 

noilor CDȘ-uri 

-Cadre didactice  

-Elevi 

-Părinți 

-CDȘ-uri 

-Chestionare 

-Director 

-Responsabilii 

Comisii 

metodice/ arii 

curriculare 

-Responsabilul 

CEAC 

Iunie 2020 
-Gradul de satisfacție al 

beneficiarilor direcți și 

indirecți 

OG 4: Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin asigurarea accesului la formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar 

şi nedidactic, în funcţie de nevoile identificate 

 

Obiective 

specifice 
Activități Resurse umane 

Resurse 

materiale 
Responsabili Termen  

Indicatori de 

performanță 

Existenţa a cel 

puţin unui 

cadru didactic 

titular la nivelul 

învăţământului 

preşcolar 

-Acțiuni de promovare a 

activităților de la nivelul 

preșcolar 

 

-Cadrele didactice 

suplinitoare 

 

-Documente 

legislative 

specifice în 

vigoare 

-Director 

-Cadrele 

didactice de la 

nivelul 

preșcolar 

August 2020 -Nr. de procese-verbale 

-Participarea cadrelor 

didactice de la nivelul 

preșcolar la cursuri de formare 

profesională 

-Cadrele didactice 

suplinitoare 

 

-Suporturile de 

curs 

-Responsabilul 

Comisiei de 

perfecționare 

August 2020 

-Nr. certificatelor/ 

 diplomelor de participare       

 la cursul de formare 

Identificarea 

nevoilor de 

formare 

continuă a 

personalului 

şcolii în vederea 

asigurării unei 

pregătiri 

profesionale de 

calitate 

-Evaluarea nevoilor de 

formare a cadrelor didactice, 

didactice auxiliare și 

nedidactice prin chestionare 

-Angajații școlii -Chestionare 

-Director 

-Responsabil 

Comisie de 

perfecționare 

August 2020 
-Nr. de chestionare 

-Participarea angajaților școlii 

la cursuri de 

perfecționare/formare continuă 

Angajații școlii 
-Suporturile de 

curs 

-Responsabilul 

Comisiei de 

perfecționare 

August 2020 

-Nr. crescut cu  25% față 

de anul școlar anterior a 

angajaţilor care au 

finalizat un curs de 

perfecţionare acreditat 



 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ȚINTA STRATEGICĂ 3. Desfășurarea activității din școală pe baza principiilor sistemului de management al calității 

 

OG: Implementarea strategiilor de standardizare a evaluării cu scop de optimizare a învățării. Curriculum structurat pe competențe și 

standarde în vederea susținerii examenelor naționale 2016-2021 

 

Obiective 

specifice 
Activități Resurse umane 

Resurse 

materiale 
Responsabili Termen  

Indicatori de 

performanță 

Implementarea 

stategiilor de 

evaluare la 

nivelul fiecărei 

Comisii 

metodice/ arii 

curriculare 

-Stabilirea criteriilor și 

metodelor de evaluare în 

concordanță cu curiculum-ul 

adaptat deficiențelor elevilor 

-Cadre didactice 

-Programe 

școlare în 

vigoare 

-Directorul 

-Responsabilii 

Comisiilor 

metodice /arii 

curriculare 

-Responsabilul 

CEAC 

Oct. 2019 -Portofoliile de evaluare 

pe fiecare comisie 

-Elaborarea de teste de 

evaluare standardizate în 

funcție de particularitățile 

psihoindividuale ale elevilor 

-Cadre didactice 
-Teste de 

evaluare 

-Responsabilii 

Comisiilor 

metodice /arii 

curriculare 

Oct. 2019 
-Nr. de teste de evaluare 
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Obiective 

specifice 
Activități Resurse umane 

Resurse 

materiale 
Responsabili Termen  

Indicatori de 

performanță 

-Analiza și interpretarea 

rezultatelor la testele de 

evaluare 

-Cadre didactice 
-Rapoarte finale 

ale evaluării 

-Directorul 

-Responsabilii 

Comisiilor 

metodice /arii 

curriculare 

-Responsabilul 

CEAC  

Oct. 2019 -Nr. de rapoarte finale 

ale evaluării 

Obținerea 

acreditării pe 

cele două 

niveluri de 

învățământ: 

profesional 

special  și 

preșcolar 

-Întocmirea la termen a 

documentelor școlare 

corespunzător normelor în 

vigoare privind calitatea  

Angajații școlii 
-Legislația în 

vigoare 

-Director 

-Responsabil 

CEAC 

August 2020 
-Nr. de documente 

realizate 

 

-Elaborarea procedurilor 

operaționale și a 

documentației specifice CEAC 

-Director 

-Membrii CEAC 

-Membrii CA 

-Legislația în 

vigoare 

-Director 

-Responsabil 

CEAC 

-Permanent 
-Nr. documentelor 

CEAC 

 ȚINTA STRATEGICĂ 4.  Eficientizarea relaţiilor parteneriale şi dezvoltarea de noi parteneriate  

 

OG 1: Promovarea unei politici de imagine pro-activă, prin dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de comunicare şi relaţionare, cu 

partenerii educaţionali 

 

Obiectivele 

specifice 

Activități 

 
Resurse umane 

Resurse 

materiale 
Responsabili Termen  

Indicatori de 

performanță 

Creșterea 

eficienței 

procesului 

instructiv-

-Diseminarea rezultatelor și a 

exemplelor de bune practici 

ca urmare a derulării 

proiectelor școlare 

-Cadre didactice 

-Elevi 

-Materialele 

diseminate 

-Director 

-Cadre 

didactice 
August 2020 -Nr. de procese verbale 
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Obiectivele 

specifice 

Activități 

 
Resurse umane 

Resurse 

materiale 
Responsabili Termen  

Indicatori de 

performanță 

educativ prin 

accesarea 

proiectelor, 

programelor şi 

parteneriatelor 

școlare 

-Activități de valorificare a 

experiențelor de formare 

profesională a cadrelor 

didactice și elevilor dobândite 

în proiectele școlare derulate 

-Cadre didactice 

-Elevi 

-Documentația 

specifică 

proiectelor 

-Director 

-Cadre 

didactice 
Iunie 2020 

-Menținerea nr.  de 

proiecte școlare derulate 

la nivelul unității 

 

OG 2: Creșterea prestigiului școlii în comunitate, la nivel local, național și internațional 

 

Obiective 

specifice 
Activități Resurse umane 

Resurse 

materiale 
Responsabili Termen  

Indicatori de 

performanță 

Menținerea 

titlului de 

“Școală 

Europeană” 

prin accesarea 

de proiecte 

europene 

-Scrierea și depunerea de 

proiecte școlare 
-Cadre didactice 

-Modele de 

proiecte 

educaționale 

-Director 

-Responsabilul 

Comisiei de 

Programe și 

proiecte 

educaționale 

August 2020 
-Nr. de proiecte 

educaționale depuse 

spre aprobare  

-Activități de implementare și 

derulare a proiectelor școlare 

aprobate 

-Cadre didactice 

-Elevi 

-Documentație 

specifică 

-Director 

-Responsabilul 

de Proiect 

August 2020 

-Nr. rapoartelor 

proiectelor 

implementate 

-Pregătirea elevilor și 

participarea lor la 

concursurile școlare (de 

specialitate, sportive, etc.) 

-Cadre didactice 

-Elevi 

-Documentație 

specifică 

-Director 

-Cadre 

didactice 

Permanent -Nr. de premii obținute 

Stabilirea și 

derularea de 

parteneriate 

educaționale 

cu 

administrația 

-Elaborarea unui program de 

colaborare cu comunitatea în 

vederea îmbunătățirii 

procesului instructiv-educativ 

și a programului terapeutic și 

de recuperare 

-Director 

-Cadre didactice 

 

-Legislație 

specifică 

-Director 

-Responsabilul 

Comisiei de 

relaționare cu 

comunitate 

Permanent   

-Nr. de parteneriate 

încheiate cu 

comunitatea; 

-Nr. elevilor și 

părinților cuprinși în 

derularea parteneriatelor 
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Obiective 

specifice 
Activități Resurse umane 

Resurse 

materiale 
Responsabili Termen  

Indicatori de 

performanță 

locală, 

comunitate, 

agenți 

economici, 

ONG-uri 

-Participarea în grupe de 

lucru sau în parteneriate la 

diversele programe și 

proiecte regionale, naționale, 

internaționale 

-Director 

-Cadre didactice 

 

-Legislație 

specifică 

-Director 

-Responsabilul 

Comisiei de 

Programe și 

proiecte 

educaționale  

Permanent   
-Nr. de acorduri, 

parteneriate 

 

 

Director,                                                                                                                                                              Responsabil CEAC, 

STOICA Florica                                                                                                                                                 MOGÎLDEA Claudia 


