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PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRE 

pentru activitatea instructiv-educativă  

Anul școlar 2019-2020 

În elaborarea prezentului document au fost luate în considerare analiza activității realizate în 

școala noastră în anul școlar precedent și elementele specifice grupului de școli din municipiu  

identificate de ISJ BN în urma analizei stării învățământului. Există coordonare cu Planul managerial 

al școlii și, în plus, planul are în vedere că, cel puțin pe parcursul anului școlar 2019-2020, activitatea 

se va desfășura exclusiv în corpul C al clădirii școlii, în două schimburi, datorită lucrărilor de 

reabilitare și reamenajare atât a spațiilor școlare cât și ambientale ale școlii. Astfel, pentru o abordare 

unitară de către întregul personal, pentru menținerea calității procesului instructiv-educativ la nivelul 

realizat în anul școlar 2018-2019, se propune strategia structurată de obiectivele și activitățile propuse 

în planul de mai jos.  Nu abdicăm, de asemenea de la principalul nostru scop: sprijinirea și încurajarea 

dezvoltării individuale a elevilor, formarea atitudinii pozitive față de școală și înzestrarea acestora cu 

competențele necesare reușitei în activitatea post-gimnazială. 

Domeniul Activități stabilite 
Perioade/

Termene 
Responsabilități 

Indicatori/ 

monitorizare 

Adaptarea la 

restricțiile 

impuse de 

reabilitare 

- Amenajarea spațiilor 

școlare 16 săli de clasă); 

 

 

 

-Adaptări, anexe la: ROI, 

PV de instruire pentru pro-

tecția elevilor, serviciul pe 

școală, programul compar-

timentelor auxiliare, progra-

mul personalului de pază și 

nedidactic.  

 

-Valorificarea unor materia-

le, piese de inventar pentru 

amenajarea post-reabilitare 

 

-Relaționare cu responsabilii 

de proiect din Primăria Bis-

trița și firma constructoare 

 

 

09.09.19 

 

 

 

 

16.09.19 

 

 

 

 

 

 

 

Sem. I 

 

 

 

Permanent 

Directori, pers. did. 

auxiliar, pers. de în-

treținere și pază, resp 

de catedră, diriginți. 

 

CP, CA, Comisii cu 

atribuții în aceste 

domenii. 

 

 

 

 

 

Administrator, 

contabil șef 

 

 

Directori, 

Administrator 

Calitatea activi-

tății; 

Gradul de satis-

facție a benef. 

 

Calitatea activi-

tății; 

Gradul de satis-

facție a benef. 

 

 

 

 

Analize periodi-

ce în colective 

met. și în CP 

 

Elementele de 

proiect care vi-

zează latura di-

dactică se reali-

zează optim 
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Activitatea 

didactică 

Optimizarea proiectării di-

dactice, în urma lecturii 

conștiente și personalizate a 

programei școlare, la toate 

clasele, cu accent pe cls VII 

 

Monitorizarea eficienței op-

ționalelor (aplicarea de 

chestionare de satisfacție 

etc.) 

 

01.10.19 

 

 

 

 

 

Conform 

graficului 

Cons. ptr.curriculum 

 

 

 

 

 

Directori, Comisia 

pentru curriculum 

Calitatea docu-

mentelor de pro-

iectare 

 

 

 

Chestionar de 

satisfație 

Acces la 

educație și 

prevenire 

PTȘ 

Adaptarea curriculară pentru 

copiii / elevii cu CES la 

toate disciplinele de studiu, 

acolo unde este cazul 

 

Monitorizarea frecvenței 

elevilor, urmată de inițierea 

de măsuri pentru prevenirea 

PTȘ 

 

Sprijinirea elevilor reveniți 

în țară (remigranți) și a celor 

recuperați din risc PTȘ în 

vederea integrării în siste-

mul de învățământ  

 

Permanent 

an școlar 

2019-2020 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Permanent 

an școlar 

2019-2020 

Responsabili de caz, 

prof.de sprijin 

 

 

 

Directori 

 

 

 

 

Directori, Comisia 

diriginților 

Instrumente de 

evaluare adap-

tate 

 

 

Verificarea 

cataloagelor 

 

 

 

Documente de 

echivalare studii 

Fișe de observa-

re a lecției 

Îmbunătățire

a comunică-

rii interne 

Intervenții/activități  privind 

adaptare funcționării 

dotărilor la condițiile de 

șantier și activitate în 

schimburi  

 

Îmbunătățirea  sistemului de 

comunicare informare a pă- 

rinţilor prin întâlniri lunare 

și asigurarea feed-back-ului 

. 

Prezentarea corectă și 

promptă a metodologiilor 

evaluărilor naționale pentru 

elevi și a actelor legislative 

ce interesează cadrele did. 

 

01.10.19 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Conform 

metodolo-

giilor și 

apariției 

Directori, contabi, 

secretarșef, 

administrator 

 

 

 

Resp. cu programe și 

activitatea educativă 

 

 

 

Director, secretar șef 

Instrumente de 

evaluare adap-

tate 

 

 

 

Raport 

semestrial 

 

 

 

Chestinar de 

satisfacție la 

final de 

semestre 

Verificarea 

impactului la 

cls. al com-

petențelor 

do-bândite 

de cadrele 

didactice 

prin progr. 

de formare la 

care participă 

/auparticipat 

Participarea cadrelor 

didactice și a directorilor la 

cercurile pedagogice orga-

nizate de ISJ BN în anul 

școlar 2019-2020 

 

 

 

 

Crearea de resurse 

educaționale  

ianuarie și 

mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

Directori 

Cadre didactice 

 

 

 

 

 

 

 

Directori, 

Cadre didactice 

Număr de cadre 

didactice parti-

cipante (minim 

80% prezente) 

Număr de lecții 

/ activități vizio-

nate la cercurile 

pedagogice  

 

Rapoarte semes-

triale, asistențe  



(CRED și 

altele) 

Relaționare periodică cu de-

butanții sau cadre didactice 

cu experiență redusă la ca-

tedră 

 

Monitorizarea și sprijinirea 

pensionarilor încadrați (de 

nevoie) în școală 

 

Prmanent 

 

 

 

 

Permanent 

Directori, resp.de 

CM 

 

 

 

 

Directori, resp.de 

CM 

 

Analize în Con-

siliul pentru cu-

rriculum 

 

 

            Director, 

        Prof. Cosma Mihai Dumitru 


