ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA
RAEI – Partea a II-a
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Nr.
crt
1

Activităţi

Tipul de
activitate1
Evaluarea
rezultatelor
învățării.

Ritmicitatea
notarii elevilor
-

Evaluarea
nationala si
admiterea in
licee

-

Obiective

Îmbunătăţirea
rezultatelor
obţinute la
testele de
evaluare, la
teze, si la
evaluarea
nationala

Termene

Permanent
Septembrie
– octombrie
2011

Responsabilităţi

Cadrele
didactice,
responsabilii
comisiilor
metodice

-

Indicatori de
realizare

Portofolii,teze
si simulari
pentru
evaluarea
nationala-100%

Permanent
Noiembrie
2011
Mai 2012
Iulie 2012
August
2012
Septembrie
2012

Comentarii:
 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100%
 Ciclul primar: Bine
 Ciclul gimnazial: Satisfăcător
 Rezultate Evaluarea națională: limba și literatura română-93%, matematică-65%-TOTAL-93%
 Doi copii cu CES au participat la evaluarea națională.
 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială ….
 Diversificarea metodologiei didactice.
2
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi
Activități
activitate

Dotarea
laboratoarelor de
fizica chimie si
biologie cu
material didactic
Reconditionarea
mobilierului
scolar din Scoala
Nifon Balasescu
si din Gradinita
nr. 2

Achizitionarea
de material
didactic.

Modernizarea
bazei materiale
a scolii.

Achizitionarea
blaturilor
necesare in
vederea
reconditionarii
mobilierului
scolar

Iunie 2012

Iunie 2012

Comentarii:
 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100%
 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială ….
 Orele de specialitate s-au desfășurat în condiții corespunzătoare.
 Îmbunătățirea ambientului-optimizarea învățării
 Desfășurarea CDS în condiții corespunzătoare
3
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI
RAEI

Consiliul de
administratie
Responsabilul
Comisiei de
matematica si
stiinte
Responsabilul
Structura
Gradinita nr. 2

Responsabilităţi

Indicatori de
realizare
Motivație
crescută a
cadrelor
didactice-100%
Rezultate mai
bune ale
învățării-100%

Indicatori de

1

1

Inlocuirea
calculatoarelor
existente in
cabinetul de
informatica -25
calculatoare

activitate
Adaptarea
mijloacelor de
învățământ la
cerințele actuale
de educație.

realizare

Dezvoltarea si
modernizarea
tehnologiei de
informatica si
de comunicare
a scolii

Dotarea salilor
de clasa cu video
proiector si
calculator

Sem. I

Iunie 2012

Consiliul de
Administraţie

Achizitionarea
de calculatoare
si imprimanta
A3-100%

Administratorul
scolii
Consiliul de
Administraţie
Administratorul
scolii

Achizitionarea
de video
proiectoare si
calculatoare100%

Comentarii:
 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100%
 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială ….
 Îmbunănățirea condițiilor de desfățurare a activităților școlare
 Organizarea și desfășurarea cursurilor de formare și dezvoltare profesională în școală
 Desfășurarea CDS în condiții corespunzătoare
4.
Activități
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilități
activiate
Reducerea
Permanent
Monitorizarea
Imbunatatirea
Inavatatorii,
violenței
și
elevilor problema
sigurantei
dirigintii,
agresivității în
elevilor si a
Coordonatorul
răndul
elevilor.
Consilierea
cadrelor in
educativ,

elevilor cu
probleme de catre
psihologul scolii

scoala

psihologul
scolii,comisia
CEAC

Lectorate cu
parintii
Intalniri periodice
cu politia
comunitara.
Chestionare
aplicate elevilor,
parintilor,
cadrelor
didactice.
Asigurarea pazei

Indicatori de
evaluare

Chestionare
aplicate
elevilor,
parintilor,
cadrelor
didactice 45% din nr.
total de elevi
Procent scăzut
de elevi cu
note sub 7 la
purtare 0,03%

Comentarii:
 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 45%
 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială ….
 Îmbunătățirea colaborării familie -școală pentru prevenirea comportamentelor indezirabile.
 Responsabilizarea familiilor
 Consilierea elevilor problemă

RAEI

2

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

Nr.
crt
1.

Activităţi
Ritmicitatea
notării elevilor;
-

Tipul de
activitate2
Evaluarea
rezultatelor
învățării.
Evaluarea nationala
si admiterea in licee

Obiective
Îmbunătățirea
rezultatelor
școlare
obținute la
evaluare,
teste, teze,
evaluarea
națională

Termene
Permanent
Septembrieoctombrie
2012

Responsabilităţi
Responsabilii
comisiilor
metodice

Permanent

Indicatori de
realizare
Realizarea de
portofolii,
actualizarea
acestora;
Aplicarea de
chestionare, teze,
simulări pentru
evaluarea
națională,
admiterea în licee.

Comisia CEAC
Nov.- mai
2012-2013

Iulie, august,
septembrie
2013
Activităţi
2.

Monitorizarea
elevilor
problemă
Consilierea de
către psihologul
școlii a elevilor
problemă;

Tipul de
activitate
Reducerea violenței
în școală și a
abandonului școlar.

Obiective

Termene

Îmbunătățirea siguranței
elevilor și a
personalului
din școală

Permanent

Lectorate cu
părinții;
Întâlniri
periodice cu
poliția
comunitară;
Chestionare
aplicate
elevilor,
părinților,
cadrelor
didactice;
Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI
RAEI

Responsabilităţi Indicatori de
realizare
Învățătorii
Reducerea
numărului elevilor
Diriginții
cu nota scăzută la
purtare sub 7;
Coordonatorul educativ
Scăderea
numărului elevilor
Psihologul școlii problemă consiliați
de psihologul
școlii;
Comisia CEAC
Colaborarea mai
bună cu familia.

2

3

Asigurarea
pazei;
Activităţi
3.

Delimitarea
terenului de
sport;

Tipul de
activitate
Amenajarea
spațiilor școlare

Achiziționarea
gardului de
protecție;
Montarea
gardului de
protecție

Activităţi
4.

RAEI

Montarea unor
grupuri sanitare
adecvate
elevilor din
clasa
pregătitoare,
pentru a
menține o
igienă
corespunzătoare
și a se evita
răspândirea
unor boli în
rândul elevilor

Tipul de
activitate
Crearea de condiții
corespunzătoare
pentru elevii
clasei pregătitoare

Obiective

Termene

Evitarea
producerii
unor accidente
în rândul
elevilor aflați
în sălile de
clasă și a celor
din exteriorul
terenului în
urma
contactului cu
mingea, a
spargerii
geamurilor
etc.
Obiective

Decembrie
2012

Evitarea spargerii
geamurilor sălilor
de clasă la
contactul cu
mingea;
Menținerea mai
curată a zidurilor
școlii;

Termene

Achiziționarea Octombrie
instalațiilor
2012
sanitare;
Montarea și
funcționarea
instalațiilor
sanitare;

Responsabilităţi Indicatori de
realizare
C.A.
Desfășurarea
orelor de educație
Administrator
fizică în siguranță;

Responsabilităţi Indicatori de
realizare
C.A.
Igienă
corespunzătoare la
grupurile sanitare,
fără cazuri de
Administrator
îmbolnăviri ale
elevilor.

4

