Şcoala Gimnazială Izbiceni
comuna Izbiceni, județul Olt
tel/fax 0249 535305

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

Nr.
crt
1

Monitorizarea promovării
imaginii şcolii

Tipul de
activitate 1
5,6

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

- Organizarea de întâlniri
- Implicarea şcolii în programe
europene
- Promovarea imaginii şcolii prin
mijloacele mass-media

permanent

Comisia pentru desfăşurarea
concursurilor în şcoală
Comisia pentru desfăşurarea
activităților extraşcolare

100%
Site-ul şcolii
Oferta educațională
Panouri
de
prezentare
realizate în şcoală

Comentarii:
• Obiectivul a fost realizat în proporție de 100%, fapt ce a sporit notorietatea şcolii
• Din realizarea acestui obiectiv am învăţat că o promovare eficientă şi perpetuă a imaginii instituție şcolare prin transmiterea către comunitate a performanțelor
obținute şi a influenței acestora în formarea personalității elevilor poate atrage clienți noi, sporind numărul beneficiarilor
2
Monitorizarea implementării
2.5
-Implementarea planului de acțiune
semestrial
Comisia de prevenire a 100%
unor noi parteneriate cu
în caz de urgență
situațiilor de urgență
Site-ul şcolii
reprezentanți ai comunității
-Implicarea în proiecte şi programe
Comisia pentru desfăşurarea Procese verbale
activităților extraşcolare
Comentarii:
• Obiectivul a fost realizat în proporție de 100%, fapt ce sporeşte siguranța elevilor şi conduce la diminuarea pagubelor materiale şi umane în caz de urgență
3
Dotarea cu noi mijloace de
1,3
-Utilizarea unor metode şi tehnici
permanent
Comisia pentru achiziționare 70%
învățământ
utilizate în predarea modernă
Comisia de perfecționare
Softuri educaționale
Procese verbale
-Sporirea atractivității orelor de curs
pentru o mai bună captare a atenției
elevilor
Comentarii:
• Obiectivul a fost realizat în proporție de 70%, fapt ce favorizează utilizarea unor mijloace moderne în procesul de predare – învățare - evaluare
Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI
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Din realizarea parțială a acestui obiectiv am învăţat că utilizarea mijloacelor moderne sporeşte gradul de atractivitate a orelor de curs, captează mai uşor atenția
elevilor şi o menține activă pe o durată mai lungă de timp, favorizează participarea activă a elevilor în procesul de predare – învățare – evaluare
Monitorizarea îmbogățirii şi
1,2
Ȋmbogățirea ofertei educaționale
Comisia pentru curriculum
100%
diversificării curriculumului
prin
introducerea
unor
noi permanent
Site-ul şcolii
național
Cd cu oferta educațională
discipline opționale în acord cu
evoluția şi tendințele actuale ale
Programele CDŞ existente
societății
în şcoală
Obiectivul a fost realizat în proporție de 100%, fapt ce a determinat participarea cu succes a elevilor diferite competiții şi obținerea unor premii importante
Din realizarea acestui obiectiv am învăţat că disciplinele opționale au o importanță deosebită asupra formării copilului ca individ
Monitorizarea îmbunătățirii
1,2
Obținerea unor premii importante la
Comisia pentru desfăşurarea 90%
performanțelor şcolare
concursurile şcolare la nivel de permanent concursurilor în şcoală
Site-ul şcolii
județ
Comisia pentru desfăşurarea Diplomele obtinute de elevi
activităților extraşcolare
Promovarea imaginii şcolii prin
rezultatelor obținute de elevii nostri
Obiectivul a fost realizat în proporție de 90%, fapt ce a determinat sporirea increderii beneficiarilor indirecti in ceea ce priveste calitatea educatiei oferite
elevilor
Din rezultatele bune si foarte bune de elevii scolii concursuri
Monitorizarea
actualizării
6
Actualizarea bazei de date
50%
bazei de date şi constituirea
Crearea bazei de date in format permanent
Arhiva şcolii
unei baze de date în format
electronic
Cd-uri cu arhiva
electronic
electronică
Obiectivul a fost realizat în proporție de 50%, fapt ce a determinat sporirea activităților comisiilor metodice şi şcolare, a departamentului de management şi
secretariat, uşurând astfel munca profesorilor
Din utilizarea computerului am învățat că tehnologia informatică poate constitui un sprijin real în eficientizarea activității şi diminuarea timpului alocat
realizării de documente, permițănd astfel cadrelor didactice să utilizeze mai mult timp pentru pregătirea orelor de curs
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Şcoala Gimnazială Izbiceni
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RAEI – Partea a IV-a.
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR.

Activităţi

Nr.
crt
1

Achiziționarea
de
soft
educațional
şi
material
informatic şi audio-video
Dezvoltarea unui parteneriat în
colaborare cu membrii ai
Consiliului Local
Obținerea acordului primăriei
pentru îngrijirea curățeniei întrun spațiu public

2

3

Optimizarea procedurii de
autoevaluare instituțioanlă
Actualizarea procedurii de
management al resurselor
umane
Actualizarea procedurii interne
de identificare a punctelor tari
şi a punctelor slabe

Tipul de
activitate 2
3

5

6,4

Obiective

Termene

Completarea, diversificarea şi
îmbogățirea fondului de carte
august 2014
existent în unitate
Realizarea unui parteneriat în
mai 2014
colaborare cu administrația
locală
Aplicarea
cunoştințelor
de
educație ecologică
Responsabilizarea elevilor în
vederea protejării mediului
înconjurător
Realizarea unei autoevaluări noiembrie 2014
instituționale obiective şi reale

Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI
RAEI

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

Comisia pentru receptie, Numarul volumelor
inventariere si casare
biblioteca scolara

din

Comisia
pentru Fotografii
desfăşurarea activităților Proiecte
extraşcolare

Directorul
Consiulul
Administrație

Procedurile CEAC
de Fisele de evaluare
Formularele de monitorizare
internă

2

3

