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PLAN DE IMBUNATATIRE A CALITATII

1. Elaborarea de proceduri operafionale ( Managementul Ca[tn{ii).
o Detalii: conceperea de noi proceduri ( dacd va fi cazul).
o Obiective: procedurile ;i politicile sunt monitorizate fi evaluate, in mod regulat, pentru

a se garanta cd sunt eficiente qi respectate.
o Perioada: septembrie20IT- ianuarie 2018

2 . imbuniti{irea procesului didactic prin modernizarea bazeimateriale gi didactice
n

o Detalii: achizifionarea a 4 Smart T.V.-uri pentru clasele a'Y-a qi a VI-a in urma
schimblrii programei qcolare, a doud truse geometrice pentru disciplina matematicd qi
un microscop pentru disciplina biologie

' . Obiective: modernizareabazei materiale prin achilionarea de Smart T.v.-uri in vederea
cregterii eficienfei procesului instructiv-ebucativ

o Perioada: februarie- ausust 2018.

3. Evaluarea activitifii de promovare a imaginii unitifii qcolare qi a gridini{ei
o Detalii: Vpari[iain mass-media a acfiunilor demarate de cdtre institufie, ducdnd la o

creqtere a efectivului de elevi. Proiectele educafionale constituie oportunitdf de
dezvolt4re a institufiei qi de promovare a imaginii qcolare.

o Obiective: identificarea nevoilor de diversitate a ofertei educalionale prin
contifluarea proiectelor educafionale anterioare qi prin implementarea a cel pufin
doud noi,pgoiecte.

o Perioada: septembie 2017- mai2018.

4. imbuniti{irea aspectului vizual al uniti{ii qcolare
I Detal,ii: zugrdvirea etajului al ll-lea in urma demardrii proiectului ,, ICAM"
o Obiective: modernizareabazei materiale a qcolii.

: 
Perioada: noiembrie 2017- aprilie 2018.

5. Actualizarea permanenti a site-ului unitifii qi a facebook-ului
o Detalii: incdrcarea documentelor qi a noutdfilor pe site-ul gcolii
. Obiective: consolidarea informafiilor despre unitatea qcolara.
o Perioada: septembrie20IT- iunie 2018.

6. Formarea cadrelor diactice din qcoali
o Detalii: dezvoltarea profesional6 a cadrelor didactice cu o creqtere de 5%o.
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o Obiective: perfecfionarea personalului didactic din unitatea de invdf6m6nt pentru a
rdspunde inovaliilor din educafie.

o Perioada: octombrie20IT- iunie 2018.
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