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

Nr.
crt
1

Activităţi

Accesarea
fondurilor
necesare
pentru a
acoperi
nevoile şcolii
pe termen
scurt şi
mediu.

Tipul de
activitate1

3.

Obiective

Reabilitarea
internatului
şcolii

1.11.2012

Responsabilităţi

Echipa
managerială

Indicatori de realizare

O parte din salile de
la parter, au mai
ramas 2 sali
nereabilitate si
centrala termica nu
are autorizatie
Hotărârea de alocare
a fondurilor din surse
guvernamentale.
Resurse alocate de
Consiliul Local
Şendriceni.
- necesar1000000 lei
- alocat 50000 lei

Comentarii:
 Realizat în proporţie de 25 %
 Ce am învăţat din realizare: realizare parţială
2
Activităţi
Tipul de
Obiective
activitate
-Accesarea

fondurilor
necesare
resurse proprii
sau accesarea
unui proiect
- Gestionarea
eficientă a
bunurilor şi
resurselor
financiare ale
şcolii
.

Termene

3.

Termene

Reabilitarea
terenului de
sport

15.04.2011

Obiective

Termene

Responsabilităţi

- Echipa
managerială
- Profesori de
educaţie fizică

Indicatori de realizare

Realizat 0%

Comentarii:
 Nerealizat

3

Activităţi

Completarea
necesarului de
profesori si
maiștri cu
personal
calificat

Tipul de
activitate

4.

Completarea
15.09.2011
necesarului
de profesori
şi maiştri cu
personal

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

- I.Ş.J.
Botoşani

Există personal
didactic necalificat:
4

- Echipa
managerială

1

Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI
RAEI

1

calificat.
Comentarii:
 Realizat în proporţie de 94%
 Ce am învăţat din realizare: realizare parţială
4
Activităţi
Tipul de
Obiective
activitate

Realizarea
unui program
de pregătire
suplimentară
la disciplinele
de examen.
Discuţii cu
elevii şi
părinţii în
scopul
conştientizării
necesităţii de
a învăţa pe tot
parcursul
anului
,precum şi
pentru
alegerea
disciplinelor
de examen.

1, 6

Creşterea
procentului
elevilor
promovaţi la
Bacalaureat
la
42 % iar la
examenul de
Evaluare
naţională la
70%

Termene

Responsabilităţi

- profesorii
care predau
disciplinele de
examen
Anul şcolar - diriginţii
2011-2012 claselor a XII a
- directori
- profesori
- diriginţi
- părinţi

Motivarea
elevilor
pentru
îmbunătăţirea
frecvenţei la
ore

Indicatori de realizare

Elevii au beneficiat
de un program de
pregătire
suplimentară la
disciplinele de
bacalaureat.
Examenul Evaluare
naţională:
Înscrişi – 32
Prezenţi -32
Promovaţi -9
Examenul de
Bacalaureat:
Înscrişi –165
Prezenţi - 123
Promovaţi –13
Examenul Evaluare
naţională procent
promovabilitate:35,55
%

Examenul de
Bacalaureat procent
promovabilitate:
10,5 %

Comentarii:
Realizat în proporţie de: Examenul Evaluare naţională procent promovabilitate:35,55 %

5

Examenul de Bacalaureat procent promovabilitate: 10,5 %
Ce am învăţat din realizare : realizare parţială
Activităţi
Tipul de
Obiective
activitate
1.Accesarea

unor fonduri
financiare
pentru a
acoperi
nevoile şcolii
pe termen
scurt şi mediu
2.Realizarea
unor resurse
financiare din
surse proprii
3.Sprijinirea
şcolii de către
Asociaţia
părinţilor
4.Sponsorizări
RAEI

5, 3

Termene

Completarea
resurselor
15.11.2011
financiare
ale şcolii la
un nivel
care să
acopere
cheltuielile

31.09.2012

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

director

Nu s-au alocat sume
de bani suplimentare.
0%

Valorificarea
produselor din ferma
şcolii. 107161 lei

Preşedintele
asociaţiei
părinţilor

Valorificarea
deşeurilor
colectate12075 lei
Asociaţia părinţilor a
donat în anul şcolar
2011-2012 suma de
2

aduse de
firme şi
fundaţii
Comentarii:
 Realizat în proporţie de 38,4%
 Ce am învăţat din realizare ;realizare parţială
6
Activităţi
Tipul de
Obiective
activitate
Participarea
Participarea
cadrelor
profesorilor
didactice la
4.
la activitatea
programe de
ştiinţifică
formare
profesională
Comentarii:
 Realizat în proporţie de 75%
 Ce am învăţat din realizare ; realizare parţială

RAEI

38069 lei
S-au donat 69092 lei

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

Comisia de
perfecționare

Numărul de cursuri
absolvite

permanent

3

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

Nr.
crt

1

2.

Activităţi

Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi
Indicatori de
activitate2
realizare
Indicatorul de performanță avut în vedere:I09 Existența și caracteristicile spațiilor școlare

Accesarea
fondurilor
necesare

3.

Accesarea
fondurilor
necesare
pentru
obtinerea de
autorizatii sau
trimiterea de
documente la
forurile
competente

5

Terminarea
reabilitatii
salilor de la
internatul
şcolii
Obtinerea de
autorizatii de
functionare
pentru
centralele
termice

Sali reabilitate

31.08.2013

- Echipa
managerială

15.12.2012

- Echipa
managerială
Autorizații de
funcționare și
verificări tehnice
obținute

Indicatorul de performanță avut în vedere:I22 Managementul personalului didactic și de conducere

3.

Încadrarea de
personal
calificat
pentru toate
disciplinele.

4.

Completarea
necesarului
de profesori
şi maiştri cu
personal
calificat

17.09.2012

- I.Ş.J.
Botoşani
- Echipa
managerială

Tot personalul
didactic este
calificat

Indicatorul de performanță avut în vedere:I28 Evaluarea rezultatelor școlare

4.

Discuţii cu
elevii şi
părinţii în
scopul
conştientizării
necesităţii de
a învăţa pe tot
parcursul
anului
,precum şi
pentru
alegerea
disciplinelor
de examen

1

Creşterea
procentului
elevilor
promovaţi la
Bacalaureat
la
25 % iar la
examenul de
Evaluare
naţională la
70%

profesorii care
predau
disciplinele de
examen

Anul şcolar
2012-2013 - diriginţii
claselor a XII a
- directori
- profesori
- diriginţi
- părinţi

Procent de
promovabilitate la
Bacalaureat 25%
Procent de
promovabilitate la

examenul de
Evaluare
naţională la 70%

2

Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI
RAEI

4

Indicatorul de performanță avut în vedere:I32 Constituirea bugetului școlii

5.

1.Accesarea
unor fonduri
financiare
pentru a
acoperi
nevoile şcolii
pe termen
scurt şi
mediu.
2.Realizarea
unor resurse
financiare din
surse proprii
3.Sponsorizări
aduse de
firme și
fundații
4.Gestionare
eficientă a
bunurilor și
resurselor
financiare ale
școlii

5.11.2012
Director

5, 3

Completarea
resurselor
financiare ale
şcolii la un
nivel care să
acopere
cheltuielile

31.08.2013

CA

31.08.2013

contabilitate
Gheorghiescu
Dorin

31.08.2013

Director
Contabil

Buget suficient
pentru a acoperi
cheltuielile școlii

10% din buget

Reducerea
datoriilor către
furnizori

Indicatorul de performanță avut în vedere:I30 Activitatea științifică

Înscrierea
profesorilor la
grade

Participarea
profesorilor
la activitatea
ştiinţifică

31.08.2013

Profesorul
înscris la grad
sau doctorat.
Responsabilul
cu
perfecţionarea.

Obtinerea de grade
didactice
Numărul de
cursuri absolvite

Participarea
4.
cadrelor
didactice la
6.
programe de
formare
profesională
Indicatorul de performanță avut în vedere:I14 Existența ,caracteristicile și funcținalitatea spațiilor auxiliare

7.

Gasirea si
constituirea
unui spatiu
adecvat

3.

Mutarea
arhivei intr31.08.2013
un spatiu
corespunzator

Director,
Administrator
Secretariat,
Contabilitate

Arhivă mutată în
spațiu
corespunzător

Indicatorul de performanță avut în vedere:I24 Definirea și promovarea ofertei educaționale

8.

RAEI

Intocmirea
actelor
necesare
pentru
obtinerea
autorizatiei

1.

Autorizarea
scolii de
conducatori
auto pentru
perioada de 5
ani

31.12.2012

Director
Autorizatie
obținută

5

