
 

 

                              PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE                                     
 

 
 

 

Numele şcolii ÎPT 
 

COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU”  

Adresa şcolii ÎPT  
telefon – fax – email 

 

CALEA CĂLĂRAŞILOR, NR. 206, BRĂILA 
 

Telefon: 0239/673665; 0239/671766, edmondnicolaubr@yahoo.com 

Perioada acestui plan 

 

de la 1.09.2010 
zi/luna/an  

până la  31.08.2011 
zi/luna/an       

Numele Directorului 

 

CHIPER RAMONA 

Semnătura Directorului 

 

 

Data planului de 

îmbunătăţire 
 

1.09.2010 

 

Data validării  

 

 

Numele inspectorului 

 

 

Semnătura inspectorului 

 

 

 

Monitorizarea 
internă 

 

Prima perioadă 
15 septembrie – 15decembrie 

Perioada a 2-a 
15 decembrie - 15 martie 

Perioada a 3-a 
15 martie - 15 iunie 

Data la care s-au 

adus modificări 
planului de 
îmbunătăţire: 

   

 
 



 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Predarea, instruirea practică şi învăţarea 

Referitor la acelaşi punct slab: Pagina ____ din ____ 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: Implicarea părinţilor în activităţile şcolii 

 

Ţinte Acţiuni necesare Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  

Termene şi 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

şi evaluare 

Costuri şi 

alte 

resurse 

necesare 

Metode 

eficiente 

pentru 

implicarea a 

cel putin 50 % 

din părinţi în 

activităţile 

şcolii 

 

Revizuirea procedurii 

„Relaţia familie-

şcoală” 

Procedură 

revizită 

Consiliul de 

administraţie 

Medie 15.10.2010 Aplicarea 

procedurii 

 

Informarea tuturor 

factorilor implicaţi în 

implementarea 

procedurii întocmite: 

„Relaţia familie-

şcoală”  

Cadre 

didactice 

informate 

Consilierul şcolar 

 

Medie 15.10.2010 Număr de 

participanţi 

Probleme 

identificate, 

soluţii propuse  

 

Aplicarea de 

chestionare părinţilor 

pentru stabilirea 

aşteptărilor acestora 

din partea şcolii 

40 % din 

părinţi 

chestionaţi 

Consilierul şcolar 

CEAC  

Maximă Semestrial Interpretarea 

chestionarelor 

 

Încheierea unor 

angajamente şcoală - 

părinţi 

Acorduri 

încheiate cu 

80% din 

părinţi  

Director adjunct Maximă 1.11.2010 Verificarea 

acordurilor 

încheiate 

 

Întocmirea unui 

pliant-ghid   pentru 

părinţi  

700 

ghiduri/plian

te  

Consilierul şcolar 

CEAC 

Medie Martie 2011 Avizare 

Feed - back 

 

Desfăşurarea de 

activităţi cu 

participarea părinţilor  

Minim 2 

activităţi la 

nivel  de 

şcoală  

Minim 10 

activităţi la 

nivel  de 

clasă  

Directorul 

educativ  

Profesorii diriginţi 

Maximă Semestrial Verificarea 

proceselor 

verbale ale 

activităţilor 

desfăşurate 

 

Comentarii: În anul şcolar curent se continuă implementarea procedurii. 

  

 
 



 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Responsabilităţile managementului 

Referitor la acelaşi punct slab: Pagina ____ din ____ 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: Colaborarea şcoală – agenţi economici  

Ţinte Acţiuni necesare Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  

Termene şi 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

şi evaluare 

Costuri şi 

alte resurse 

necesare 

Optimizarea 

relaţiilor cu 

agenţii 

economici 

Contactarea 

agenţilor economici 

pentru fiecare 

domeniu de 

calificare 

şi semnarea  

de convenţii în urma 

cărora unităţile 

economice să-şi 

asume 

responsabilitatea 

în ceea ce priveşte 

instruirea şi 

protecţia elevilor pe 

tot parcursul 

programului de lucru 

în unitate 

Minim 10 

unităţi 

economice 

contactate  

 

Convenţii 

semnate 

pentru toţi 

elevii 

Director adjunct 

discipline 

tehnice  

 

Medie 15.09.2009 Verificarea 

listei unităţilor 

economice 

contactate 

Număr de 

unităţi 

economice 

contactate 

care să 

acopere 

numărul de 

elevi din 

şcoală 

 

Realizarea de 

proiecte în 

parteneriat  

Minim 1 

proiect 

Director adjunct 

discipline 

tehnice  

 

Maximă 30.05 .2011 Stadii 

elaborarea –

implementare 

proiecte  

 

Acordarea de 

recompense  

din partea unităţilor 

economice pentru 

serviciile oferite de 

către elevi în raport  

cu munca depusă 

50% dintre 

agenţii 

economici vor 

recompensa 

munca elevilor 

Director adjunct 

discipline 

tehnice  

 

Medie 31.08.2010 Verificarea 

documentelor 

care dovedesc 

acordarea de 

recompense. 

 

Comentarii: În anul şcolar în curs se continuă implementarea şi monitorizarea acţiunilor. 
 

 

 
 

 



 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 –Managementul resurselor 

Referitor la acelaşi punct slab: Pagina ____ din ____ 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: Elaborare de proiecte  

Ţinte Acţiuni necesare Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  

Termene şi 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

şi evaluare 

Costuri şi 

alte resurse 

necesare 

Dezvoltarea 

abilităţilor de 

elaborare şi 

implementare 

a proiectelor 

finanţate cu 

fonduri 

structurale 

Curs de formare  - 

elaborare şi 

implementare 

proiecte 

Minim 5 

persoane 

participante la 

cursul de 

formare 

Coordonator 

proiecte 

Director 

 

Medie Februarie 2011 Verificare 

acord încheiat 

cu formatorul 

Listă prezenţă 

cursanţi 

 

Elaborarea unei 

cereri de finanţare 

proiect 

Minim o cerere 

elaborată dacă 

există co-

finanţare 

Coordonator 

proiecte 

Maximă Mai 2011 Verificare 

cerere de 

finanţare 

Aplicaţie 

înaintată  

 

Comentarii:  

 
 

 



 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 –Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 

Referitor la acelaşi punct slab: Pagina ____ din ____ 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: Predare – învăţare - evaluare adaptată la nevoile, posibilităţile şi standardele elevilor cu CES 

Ţinte Acţiuni necesare Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  

Termene şi 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

şi evaluare 

Costuri şi 

alte resurse 

necesare 

Proces de 

predare – 

învăţare – 

evaluare 

adaptat la 

nevoile, 

posibilităţile şi 

standardele 

elevilor cu 

CES 

Organizarea unei 

activităţi metodice 

pe semestrul I de 

realizare şi de 

dezbatere a unui 

Plan de 

Intervenţie 

Personalizat 

(PIP) 

Sesiune de 

formare 

desfăşurată  

Consilier  Medie 30 noiembrie 

2010 

Număr de 

profesori 

informaţi  

Termen 

respectat  

 

Implementarea 

proiectului 

“Sprijinirea 

sistemului 

educaţional 

special prin 

portal 

educaţional 

dedicat” 

 

Proiect 

implementat  

Servicii de 

educaţie 

furnizate 

pentru elevii 

cu CES  

Director  

Consilier şcolar  

Medie Semestrul I Număr de 

lecţii adaptate  

 

 

Dotarea unui 

laborator  

Conectarea la 

infrastructură 

broadband 

 

Dotarea unui 

laborator 

dotat şi  

conectat la 

infrastructură 

broadband 

Director  

Informatician  

Maximă Semestrul I Funcţionalitate 

laborator  

Grafic cu lecţii 

susţinute  

 

Comentarii:  

 


