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AN ŞCOLAR  2022 - 2023 
 

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din 22.09.2022 

Prezentat în şedinţa Consiliului Profesoral din  22.09.2022  
 

Nr. 

crt. 

Obiective Acţiuni necesare Indicatori de 

realizare 

Responsabili 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunii 

Termen Monitorizare şi 

evaluare 

Tipul de 

activitate  

1.   Asigurarea  

funcționalitătii parteneriatelor 

existente și multiplicarea 

acestora 

Diversificarea și 

îmbunătățirea 

colaborării cu 

parteneri din 

comunitatea 

locală 

*Desfășurarea în 

fiecare lună cel 

puțin a unei 

activități realizată 

în parteneriat cu 

institiții 

reprezentative din 

*Echipa 

managerială 

*CEAC 

*Consilierul 

educativ 

 

28. 06. 2023 *Raportul final al 

coordonatorului de 

proiecte si programe 

educative școlare si 

extrașcolare 

*Parteneriatele 

încheiate cu instituțiile 

Activitati de 

proiect 

 

Activități la 

nivel 

extracurricular 
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comunitate reprezentative din 

comunitatea locală 

2.   Implicarea  

comunității în viața școlii 

 Evaluarea gradului 

 de îmbunătățire a imaginii 

școlii prin participarea la 

concursuri, olimpiade/ 

Evaluarea Națională 

crearea unei imagini 

 Crearea unei imagini 

 favorabile școlii în 

comunitatea locală 

Evaluarea 

promovării 

imaginii școlii 

prin activități 

școlare și 

extrașcolare 

*Promovarea 

imaginii scolii in 

comunitate 

*Cresterea 

numarului de 

elevi prin 

activitati de  

 

*Comisia pentru 

promovarea 

imaginii scolii  

si a ofertei 

educationale 

*Consilierul 

educativ 

*Toate cadrele 

didactice 

*Informaticianul 

scolii 

30. 06. 2023 *Raportul final al 

Comisiei pentru 

promovarea imaginii 

scolii si a ofertei 

educationale 

 

Activitati de 

proiect 

 

 

3.  Dezvoltarea 

 profesională a cadrelor 

didactice (cel puțin un curs 

pentru fiecare cadru didactic) 

până la sfârșitul anului școlar 

pentru îmbunătățirea 

activităților interdisciplinare. 

 Aplicarea în procesul 

 educațional a noilor cunoștințe 

și deprinderi. 

 Realizarea de  

interasistențe 

Perfecționarea 

personalului 

didactic 

*Creșterea cu 

50% a numărului 

de cadre 

didactice care se 

înscriu la 

programe de 

formare continuă. 

*Responsabilul 

cu formarea 

continuă a 

cadrelor 

didactice 

*Responsabil 

comisie 

metodică 

28. 06. 2023 *Raport final al 

Comisiei pentru 

formarea continuă a 

cadrelor didactice 

Activitate 

privind resursa 

umană 

4.   Verificarea 

documentelor de proiectare 

didactică 

 Evaluarea 

 rezultatelor obținute la 

testările inițiale 

 Creșterea nivelului  

situației școlare 

 Proiectarea unor 

 modalități de evaluare 

eficientă 

Evaluarea 

portofoliilor 

cadrelor didactice 

și comisiilor 

metodice 

*Numărul 

testelor aplicate 

*Grafice și 

statistici de 

progres școlar 

*Chestionare de 

satisfacție părinți, 

elevi 

*Comisia 

CEAC 

 

31. 05. 2023 *Raport final privind 

monitorizarea 

portofoliilor  

 

* Fișă de monitorizare 

a portofoliilor 

 

Activitate la 

nivel de 

curriculum și 

metodologie 

didactică 



5.  Realizarea corectă și 

 responsabilă a planificării și 

proiectării materiei, luând în 

considerare rezultatele obținute 

la testările inițiale; 

 Recuperarea materiei 

 de studiu (capitolul/tema) la 

care elevii au întâmpinat 

dificultăți; 

 Analiza obiectivă și  

relevantă a itemilor din 

testările inițiale 

 

 

Evaluarea 

rezultatelor 

obținute de elevi 

la testările inițiale 

*Planificări 

revizuite 

*Teme pentru 

recuperare 

*Programe de 

recuperare 

* Toate cadrele 

didactice 

comisia CEAC - 

monitorizare 

 

 

02. 11. 2023 

* Rapoartele de analiză 

a testărilor inițiale 

*Programele de 

pregătire suplimentară 

Activități la 

nivel de 

curriculum și 

metodologie 

didactică 

6.  Creșterea nivelului  

de pregătire a elevilor  

Creșterea prestigiului unității 

școlare 

 Canalizarea instruirii 

 suplimentare spre elevii 

capabili de performanță 

 Atragerea unui  

număr mare de elevi 

participanți la olimpiade și 

concursuri și centrele de 

excelență 

 Obținerea  unui 

 număr cât mai mare de premii 

la olimpiade și concursuri 

școlare 

Obținerea de 

rezultate bune la 

concursurile și 

olimpiadele 

școlare 

* Administrarea 

chestionarelor 

elevilor și 

părinților 

* Program de 

pregătire 

suplimentară 

*Creșterea cu cel 

puțin 10% a 

numărului de 

participanți 

*Director 

*Toate cadrele 

didactice 

*Monitorizare 

responsabil 

proiecte și 

programe 

educative 

 

14 . 06. 

2023 

*Chestionare 

*Numărul diplomelor 

și al premiilor obținute  

*Centralizarea 

rezultatelor la nivelul 

școlii 

Activități la 

nivel de 

curriculum și 

metodologie 

didactică 

 

 

Responsabil CEAC,  

......................................................... 
 


