RAPORT AL VIZITEI DE MONITORIZARE EXTERNĂ
Secţiunea 1 – Informaţii generale
Numele unităţii de ÎPT:

Colegiul

Tehnic

“Costin D. Neniţescu”

Numele persoanei de contact din partea unităţii de ÎPT:

Prof. Liliana Ișfan
Prof. Mădălina Nica
Adresa unităţii de ÎPT:

Director
Coordonator CEAC
e-mail:

Bd. Theodor Pallady nr.26, Sector 3,
Bucureşti
Nr. telefon:

Funcţia persoanei de contact din partea unităţii de ÎPT

+40213453865

Numele Monitorului extern:

Nr. fax:

nenitescuschool@yahoo.com

+40213453865

Data vizitei:

Prof. Irina Țintea
Prof. Marilena Neamțu

Data raportului:

12 aprilie 2016

15 aprilie 2016

Funcţia Monitorului extern :

Numele organizaţiei partenere (agent economic etc.) vizitate:

Semnătura Monitorului extern:

Semnătura persoanei autorizate:

Recomandări pentru RA:

Recomandări pentru PÎ:

Metodist ISMB
Metodist ISMB

aprobat:



x

respins:

aprobat: x

respins:

RA = Raport de autoevaluare şi PÎ = Plan de îmbunătăţire
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Secţiunea 2 – Modificări ale informaţiilor privind unitatea de ÎPT:

Da

Nu

x

*Notaţi modificările aici – în special schimbările de personal:

Componenţa Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii s-a modificat:responsabil CEAC – Nica Madalina,
Consilier psihopedagog – Stanciu Maria Antoaneta, coodonator proiecte și programe - Mircea Elena, lider SLI - Mitroi
Cerasela, reprezentant Consiliul Local – Panait Radu Alin, reprezentant Consiliului Elevilor – Stancu Andreea Emanuela,
reprezentant Consiliului Parintilor – Nacă Paul
Secţiunea 3 – Comentarii şi feedback din partea unităţii de ÎPT
-Directorul şi Consiliul de Administraţie al unitatii şcolare urmăreşte atingerea ţintelor stabilite prin Planul de Acţiune al
Şcolii pentru perioada 2013-2020.
Misiunea şcolii, ţintele şi obiectivele sunt stabilite în urma unei diagnoze realiste. Planurile operaţionale sunt revizuite
anual în funcţie de evoluţia reală a unităţii şi feed-back-ului primit.
-Conducerea şcolii este implicată în aplicarea sistemului de management a calităţii şi interesată de perceţia imaginii
şcolii în comunitate. Acest lucru este susţinut prin existenţa multelor Exemple de Bună Practică.
-În şcoală funcţionează Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii şi în cadrul comisiei sunt stabilite sarcinile
fiecărui membru. Activitatea de evaluare şi asigurare a calităţii este coordonată de doamna prof. Nica Mădălina.
-În cadrul comisiilor metodice există dovezi în legatură cu desfăşurarea activităţilor, precum portofolii ale profesorilor,
portofolii ale elevilor, fişe de progres ale elevilor, teste, fişe de lucru, de evaluare.
-Activitatea extracurriculară şi extraşcolară este deosebit de bogată, cu aderenţă la elevi şi susţinută prin dovezi de către
Consilierul cu proiecte şi programe educative.
-In şcoală se face simţită prezenţa Consilierului psihopedagog al şcolii care prin activitatea sa cu elevii, prin aplicarea şi
interpretarea de chestionare, oferă informaţii utile despre nevoile şi direţiile de acţiune care trebuie abordate.
-S-a observat pe parcursul vizitei de monotorizare externă un climat foarte bun în colectivul de angajaţi ai şcolii şi o percepţie
foarte bună a elevilor faţă de activităţile şi programele oferite lor de şcoală.
- Foarte important pentru unitatea şcolară este şi colaborarea foarte bună cu Primăria sectorului 3, cu Poliţia, cu
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi cel de la sectorul 3, cu agenţii economici şi cu Consiliul Reprezentativ al
Părinţilor.
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Secţiunea 4 – Planul de acţiune anterior a fost îndeplinit:

Da

X

Nu*

*Notaţi comentariile aici – în special motivele pentru care acţiunile nu au fost realizate:

Au fost îndeplinite acţiunile propuse prin planul de îmbunătăţire.
Secţiunea 5 – Activităţi întreprinse în timpul vizitei
Activităţi
Observarea la lecţiile de la clasă sau atelierele de lucru
Vizitarea resurselor şi a locurilor de cazare
Intervievarea membrilor CEAC
Intervievarea responsabililor de arii curriculare
Intervievarea profesorilor şi a maiştrilor instructori
Intervievarea altor membri ai personalului
Intervievarea elevilor

Cine – Ce – Unde – Câţi/Câte

Au fost observate patru activităț i: română, matematica, fizică și discipline tehnice
Sălile de clasa din cele doua corpuri de clădire, bibliotecă, cabinetul de asistenţă
psihopedagogică, laboratoare, sala de sport.
Au fost intervievati patru membri ai comisiei de calitate.
Au fost intervievaţi responsabilii comisiilor metodice: Limbă şi comunicare,
Matematică şi Ştiinţe, Om şi Societate, Tehnologii.
Au fost intervievaţi 7 profesori şi un maistru instructor
Au fost intervievaţi 2 membri ai personalului didactic auxiliar: Secretar, contabil
şef
Au fost intervievaţi 9 elevi

Intervievarea angajaţilor şi a reprezentanţilor agenţilor
economici

Nu

Vizitarea întreprinderilor

Nu

Intervievarea inspectorilor de discipline tehnice

Nu

Intervievarea reprezentanţilor consiliilor locale

Nu

Intervievarea reprezentanţilor partenerilor sociali

Nu
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Secţiunea 6 – Documentaţia verificată în timpul vizitei
Document

Comentariu asupra calităţii

Comentariu asupra utilizării

Raport de autoevaluare

Raportul de autoevaluare a fost bine
întocmit pentru toate cele 7 principii ale
calitaţii, cu judecăţi de valoare
pertinente şi cu dovezi concludente.

Raportul de autoevaluare este un
instrument utilizat în orientarea
activitatilor si asigurarea calităţii în
unitatea de învăţământ.

Plan de îmbunătăţire

Planul de îmbunătăţire a fost întocmit
în urma Vizitei de ME din 2015, pe baza
punctelor slabe menţionate în raport şi
a Planului de Actiune stabilit atunci.

Planul de îmbunătăţire a fost îndeplinit.

Planul de îmbunătăţire cuprinde ţinte,
acţiuni necesare, rezultate măsurabile,
responsabili pentru îndeplinirea
acţiunilor, prioritatea acţiunilor,
termene şi obiective intermediare,
monitorizare şi evaluare, costuri şi alte
resurse necesare.
Plan de acţiune al şcolii

A fost elaborat şi revizuit la inceputul
anului şcolar, conform PRAI şi PLAI.
Este actualizat cu Planurile operaţionale
pentru anul şcolar 2015-2016.

Este
utilizat
pentru
selectarea
activitaţilor şi orientarea lor în scopul
atingerii ţintelor propuse.
Planurile
operationale
au
capatat
modificări anuale funcţie de adaptarea
obiectivelor
general
strategice
la
specificul activităţii fiecărui an şcolar

Plan CEAC

Exista planul de activitate a CEAC cu Membrii CEAC îşi cunosc atribuţile şi au
precizarea clara a sarcinilor, atribuţiilor în vedere realizarea sarcinilor
şi termenelor.

Plan referitor la problematica CES

Exista evidenţa clara a elevilor cu CES
şi planul de lucru cu aceştia. Sunt
elaborate Fişe de identificare a elevilor
CES, care au fost aplicate la toate
clasele, iar rezultatele au fost

Dirigintii identifica elevii cu CES,
centralizeaza problemele si aplica
planul de lucru realizat de consilierul
psihopedagog al şcolii.
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centralizate. Şcoala dispune de Cabinet
psihopedagogic în care sunt analizate şi
rezolvate, în mod profesional,
problemele elevilor cu CES.
Regulile şi standardele unităţii

Şcoala are Regulament de ordine
internă alcatuit în urma dezbaterii, întrun colectiv format din profesori, elevi,
parinti, comunitate locală.

Sunt cunoscute de întregul personal şi
de elevi, sunt prezentate şi analizate în
CP şi CA, comisii metodice şi de
specialitate

Politici şi proceduri

Au fost elaborate un numar mare de
proceduri pentru toate compartimentele
din şcoala. Aceste proceduri sunt
incluse într-o secţiune a Manualului
Calităţii, alături de Declaraţia de politici
în domeniul calităţii.

Sunt cunoscute şi utilizate în scopul
reglementarii activitatilor, se urmaresc
paşii propuşi şi se verifică respectarea
responsabilităţilor.

Formulare de monitorizare internă

În anul şcolar curent s-au elaborat Sunt monitorizate toate aspectele
doua
formulare
de
monitorizare activitatii
din
scoala
precum
si
internă, conform calendarului.
dificultatile intampinate

Procese verbale ale întâlnirilor CEAC

Se întocmesc la fiecare şedinţă a
comisiei.
Există un dosar pentru procese verbale.

Se consemnează problemele discutate,
activitatea desfăşurată şi măsurile
pentru îmbunătăţirea problemelor
identificate.

Procese verbale ale întâlnirilor consiliului profesoral

Procesele verbale de sedință sunt
consemnate în registrul special,
materialele suplimentare și prezența
sunt cuprinse în dosarul anexă

Este parcursă
tematica
planificată
pentru ședințele consiliului profesoral.
Procesele
verbale
sunt
semnate
pentru conformitate de către cadrele
didactice participante.

Rapoarte de observare a lecţiilor

În anul şcolar 2015-2016 s-au realizat
17 de observări ale lecţiilor. Au fost
observate majoritatea cadrelor
didactice de către 6 observatori:
director Isfan Liliana, responsabil CEAC
Nica Madalina, responsabili arii
curriculare Grosuleac Ioana, Eftimie
Mihaela, Mitroi Cerasela si Buta Otilia –
Consiliere si orientare profesionala..

Au fost asistate cadrele didactice, în
special cele debutante sau nou venite în
şcoală, de către directori, şefi de
catedră, metodişti, inspectori.
Peridic se realizează rapoarte de
monitorizare internă în care se
analizează concluziile observării
lecţiilor. Exista grafic pentru asistente
la ore.
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Exista decizie pentru delegarea
observatorilor.
Se utilizează formatul actualizat, se
analizează, cu profesorul, aspectele
observate, se fac îmbunătăţiri.
Parteneriate între furnizor şi agenţi economici

Sunt incheiate convenţii de
colaborare cu agenții economici din
zona în vederea efectuării de către elevi
a stagiilor de pregătire practică.

Din partea maiș trilor instructori este
desemnat un responsabil cu
supravegherea modului de realizare a
practicii.

Curriculum în dezvoltare locală

Există CDS-uri pentru clasele de liceu
teoretic, profil ştiinţe ale naturii.

Sunt elaborate conform metodologiei în
vigoare, cu adaptări la condiţiile
specifice în care vor lucra elevii.

Statistica situaţiei absolvenţilor

Este urmarită inserția profesională a
absolvenț ilor.

Situația este reactualizată periodic, în
fiecare an.

Chestionare, feedback, analiză

Elevii cunosc activitatea Comisiei de
AC, sunt de acord cu noile metode de
învăţare
şi
evaluare,
au
primit
chestionare, teste, sondaje de opinie,
sunt consiliaţi, se ţine seama de
opţiunile lor, se lucrează pe stiluri de
învăţare, sunt îndrumaţi şi ajutaţi
pentru rezolvarea problemelor.
Elevii sunt implicaţi în programe
educative, de orientare şi consiliere în
carieră.
Profesorii resimt activitatea comisiei
CEAC prin monitorizarea procesului de
învăţare, prin aplicarea chestionarelor

Chestionarele sunt aplicate de către
membrii CEAC, diriginţi şi profesori şi
interpretate de consilierul şcolar.
Acestea sunt utilizate pentru
identificarea punctelor slabe şi
realizarea planurilor de îmbunătăţire.
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Secţiunea 7 – Planul de acţiune stabilit
Rezumatul planului de acţiune stabilit de unitatea de ÎPT
Principiul calităţii 1
Managementul calităţii




Principiul calităţii 2
Responsabilităţile
managementului
Principiul calităţii 3
Managementul resurselor
Principiul calităţii 4
Proiectarea, dezvoltarea şi
revizuirea programelor de
învăţare
Principiul calităţii 5
Predarea, instruirea practică şi
învăţarea
Principiul calităţii 6
Evaluarea şi certificarea Invatarii
Principiul calităţii 7
Evaluarea şi Îmbunătăţirea
calităţii

Elaborarea de alte noi proceduri care să vizeze sistemul
de asigurare al managementului calității
Derularea unor proiecte educative cu implicarea directă
a părinţilor în procesul educaţional
diriginți

a

traseului

realizată?

02.11.2015

Urmărirea periodică de către
elevilor după absolvire



Aplicarea de către toate cadrele didactice a metodelor
de învăţare centrată pe elev



Aplicarea de chestionare agenților economici pentru
determinarea așteptă rilor acestora



Informarea elevilor asupra programelor de învăţare pe
care le poate oferi şcoala

04.05.2016



Utilizarea evaluării sumative și formative în scopul
monitorizării progresului elevilor

17.06.2016



Atribuirea de sarcini individuale tuturor membrilor
personalului didactic şi nedidactic şi monitorizarea
îndeplinirii acestora.
Implicarea mai mare a cadrelor didactice în procesul
educațional
Intocmirea Raportului de autoevaluare pentru anul
scolar 2015/2016



Actualizare

permanent




Acţiune generală

Când

Data ţintă

permanent
14.09.2015

09.05.2016

19.09.2016
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Secţiunea 8 – Observaţii generale
Notaţi aici rezumatul observaţiilor – în special tipul de uitate de ÎPT şi profilul elevilor; referiri la dovezile privind existenţa sistemelor, proceselor, procedurilor
adecvate şi a bunelor practici; constatări cu privire la punctele principale ale planului de acţiune

În anul scolar 2015/2016 la Colegiul Tehnic “Costin D. Nenitescu” sunt scolarizati 473 de elevi, cuprinsi in 19 de clase, de nivel liceal,
şi şcoală postliceală. Clasele sunt:
filiera teoretică – 4 clase
filiera tehnologică– 13 clase
şcoală postliceală – 2 clase
Personalul angajat al şcolii numară:

- 33 profesori,
- 9 personal didactic auxiliar,
- 7 personal nedidactic.
Se remarcă nivelul și calitatea corpului profesoral care include:
- Formatori naţionali şi locali
- Autori de SPP şi curriculum şcolar
- Metodişti
- Membri ai Comisiei Naţionale de Specialitate
- Membri ai Comisiei Naţionale de Evaluare şi Examinare
școlii
provin
în
general
din
zonele
adiacente
școlii,
Elevii
precum cartierele Titan, Balta Albă, Vitan-Bârzeşti, Pantelimon, Berceni şi din
familii mediu motivate cu posibilităţi financiare medii.
Şcoala oferă urmatoarele programe de învațare:
Liceu zi Filiera teoretica - Profilul real - Specializarea – Ştiinte ale naturii
Filiera tehnologica - Profilul Tehnic - Tehnician chimist de laborator
- Tehnician electrotehnist
- Profilul Resurse naturale şi protecţia mediului
-Tehnician analize produse alimentare
-Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
Şcoală postliceală – Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului
Echipa managerială a şcolii a avut în vedere cultivarea unor parteneriate eficiente pentru şcoală. În vederea asigurării unei
pregătiri de specialitate corespunzatoare a elevilor, şcoala a încheiat convenţii de colaborare cu agenţi economici din zonă.
La nivelul şcolii există un climat destins de lucru, cu o comunicare eficientă în cadrul colectivului didactic, respectiv între
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profesori, personalul didactic auxiliar, elevi şi părinţi.
Elevii sunt implicaţi în viaţa şcolii şi manifestă interes pentru participarea la activităţile curriculare, extraşcolare şi
extracurriculare. Astfel, ei au fost antrenaţi în proiecte şi programe precum:
- Parteneriat de colaborare Școală – Poliție – Autorități Locale – Asociația de Părinți
- Programul “Vreau sa fiu mai bun!” - burse pentru absenteism redus și progres școlar , în parteneriat cu Asociația
HOPE NEST
- SNAC, în parteneriat cu Școala gimnazială specială nr 2, București
- Programul “America On Screen”, derulat în colaborare cu Centrul Cultural American
- Proiectul “Educație pentru Justiție și Democrație “– un program de formare cetățenească în școli dezvoltat de
Centrul Român de Politici Europene și Liderjust
- Proiectul „Raftul cu Experiențe”, în colaborare cu Asociația Școala de Valori și Kaufland România
- Programul “Compania/Skills for the Future”, în parteneriat cu Junior Achievement Romania
- Programul “Suntem generația în mișcare”, în parteneriat cu Fundația PRAIS
- Programul „Fii și tu voluntar PROEDUS”
- Proiect educativ “Biblioteca Digitală de Liceu”, în colaborare cu Asociația Bookland
- Proiectul regional “Învățați să ajutați!” , în parteneriat cu Școala Sanitară Postliceală “Carol Davila”
- “Orientare Școlară și Profesională” , în parteneriat cu UPB, Școala Gi mnazială Nr. 27 „Principesa Ileana”,
Fundația Ecologică Green
- Proiectul „JOBS” - Orientare profesională – training în întreprinderi și școli
- Convenții pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică în întreprinderi / instituții publice - S.C. Policolor S.A.,
S.C. Biotehnos S.A., Institutul de Igienă Publică și Sănătate Veterinară, S.C. Casstil S.A., S.C. Chimcom
Impex S.R.L.
Elevii sunt organizati în Consiliul Elevilor. Orientarea şi consilierea privind cariera pe durata şcolarizării este realizată de consilierul
şcolar, profesorii diriginţi, reprezentanţii agenţilor economici, maiştrii instructori.
Din discuțiile cu partenerii educaţionali a reieşit ca aceştia sunt foarte multumiţi de climatul din şcoala, de faptul că programul este
numai într-un schimb, că siguranţa şi protecţia elevilor este foarte bine asigurată, că accesul la şcoala este mult uşurat de staţia de
metrou.
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Secţiunea 9 – Evaluare şi dovezi
Vă rugăm să notaţi numai aspectele specifice, bunele practice sau punctele slabe pe care unitatea de ÎPT trebuie să le soluţioneze. În cazul în care în
timpul vizitei v-aţi concentrat pe unul dintre principiile calităţii, atunci nu trebuie să raportaţi şi în legătură cu celelalte principii.
Principiul calităţii
Principiul calităţii 1
Managementul calităţii

Comentarii








Principiul calităţii 2
Responsabilităţile
managementului





Principiul calităţii 3
Managementul
resurselor



Sursa dovezii

În scoala exista o comisie de evaluare şi
asigurare a calităţii, preocupată de
aplicarea exemplelor de bună practică.
A fost reactualizat Planul de acţiune al
şcolii
Conducerea şcolii sprijină CEAC în
aplicarea sistemului de asigurare a
calitaţii
S-a elaborat un mare număr de
proceduri care reglementează
activitatea din principalele sectoare ale
unitatii de învăţământ
Personalul didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic este implicat în sistemul de
asigurare a calităţii
Manualul calitaţii în unitatea şcolară a
fost elaborat şi urmeaza a fi revizuit
anual
Există o bună comunicare între CEAC,
conducere și întreg personalul școlii
Există un sistem de transmitere a
informațiilor
Școala beneficiază de fonduri de la
Bugetul local și venituri extrabugetare
bine administrate de conducere







Se gestionează, monitorizează şi
evaluează siguranţa, gradul de adecvare
şi utilizare a echipamentelor, resurselor şi
















(documente, interviuri, observaţii)

Documentele elaborate de CEAC
Planul de actiune al școlii
Dosarul cu proceduri elaborate
Fișele de observare ale lecț iilor
Discuțiile cu responsabilii comisiilor
metodice
Discuț ii cu cadrele didactice
Discuții cu elevii
Discuții cu membrii personalului didactic
auxiliar ș i administrativ

Discuț iile cu membrii CEAC
Responsabilitățile stabilite pentru
membrii personalului
Organigrama unității școlare
Registrul de procese verbale ale
Consiliului Profesoral
Fiș ele postului
Discuții cu membrii personalului didactic
auxiliar
Avizul de funcţionare
Planul de pază
Contractul de prestări servicii cu
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Principiul calităţii 4
Proiectarea,
dezvoltarea şi
revizuirea programelor
de învăţare






Principiul calităţii 5
Predarea, instruirea
practică şi învăţarea




spaţiilor.
Şcoala are o bază materială adecvată si
spațiu suficient.
Permanent se fac eforturi pentru
modernizarea materialelor auxiliare şi a
echipamentelor.
S-au dotat prin achiziţii laboratoarele de
biologie, chimie aplicată, electrotehnică.
În parteneriat cu Primăria Sectorului 3 au
fost modernizate atelierele şcoală și
laboratoarele electro.
Toate rolurile şi responsabilitățile
membrilor personalului sunt clar definite
şi înţelese; poziţiile de autoritate sunt
clar definite şi recunoscute.
Există o preocupare permanentă pentru
formarea continuă și perfecționarea
cadrelor didactice, a cadrelor didacticauxiliare și nedidactice
La începutul anului au fost identificați
elevii cu CES
Programele includ metode eficiente de
evaluare şi de monitorizare a învăţării.
Programele urmăresc îmbinarea activităţii
practice cu cea teoretică pentru sporirea
valorii învăţării.
Există și se derulează un program de
consultații cu părinții, lectorate, în scopul
determinării nevoilor elevilor și părinț ilor
Elevii sunt consiliați pentru alegerea de
programe de învățare adecvate, conform
cerințelor și nevoilor lor.
Elevii sunt sprijiniți de către diriginți,
consilierul psihopedagog, profesori și
conducerea școlii și le-au fost definite
drepturile si responsabilitatile .



























STARGUARD GROUP SECURITY
Decizie de înfiinţare a comisiei pentru
Crucea Roşie, Comisia pentru situaţii de
urgenţă, Departamentul pentru protecţia
muncii, Comitetul pentru sănătate şi
securitate în muncă
Documetele comisiilor
Documentele manageriale
Acte contabile
Contracte de service
Documentele Comisiilor metodice
Documentaţia din laboratoare
Fondul de carte al bibliotecii
Contracte de muncă, Fişele posturilor
Documente de desfăşurare a concursurilor
pentru ocuparea posturilor
Dosar comisie dezvoltare profesională

Dosarele catedrelor și comisiilor metodice
Fişele de evaluare formativă şi sumativă
Documentele catedrelor
Documentele Comisiei de asigurare a
calităţii privind monitorizarea rezultatelor
învăţării
Discuțiile cu responsabilii comisiilor
metodice
Discuțiile cu cadrele didactice
Discuț iile cu elevii
Discuții cu elevii școlii
Chestionare aplicate elevilor ș i
interpretarea rezultatelor
Programe de pregătire suplimentară și
meditaț ii
Regulamentul Intern al școlii
Documentele comisiilor metodice, teste
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Principiul 6 al calităţii
Evaluarea şi
certificarea Invatarii










Principiul 7 al calităţii
Evaluarea şi
Îmbunătăţirea calităţii





Profesorii și elevii relaționează
bine,
elevii răspund la activitățile organizate
de școală.
Profesorii
au determinat stilurile de
și
învatare ale elevilor pe clase
repartizează sarcini de lucru adecvate
In ș coală este
încurajată
învățarea
individuală
Baza materiala a școlii este utilizată
eficient
Evaluarea iniţială este utilizată pentru a
identifica nevoi de învăţare suplimentară
şi eventuale lacune în cunoştinţe
Evaluarea sumativă se face în mod
regulat, corect şi exact. În funcţie de
evaluarea sumativă se monitorizează
progresul elevilor
Rezultatele
sunt aduse la cunoştinţa
elevilor şi părinţilor.
Exemplele de bună practică în evaluarea
sumativă sunt luate în considerare în
acţiunile ulterioare
Rezultatele
obţinute
de
elevi
la
examenele de certificare a competenţelor
profesionale dovedesc o bună pregătire a
elevilor.
Procedurile de evaluare a învăţării
cuprind toate formele de testare
Înregistrările
privind
activităţile
de
evaluare se găsesc în dosarele cadrelor
didactice şi în dosarele catedrelor.
Politica privind autoevaluarea este
comunicată tuturor factorilor interesaţi
pertinenţi şi este înteleasă de acestia.
Managementul este în mod activ angajat
şi implicat în procesul de autoevaluare.
Toate aspectele referitoare la organizaţie




















iniț iale
Portofoliile profesorilor și elevilor
Fișe de observare a lecțiilor
Listele cu dotările cabinetelor ,
laboratoarelor și atelierelor

Aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale.
Program de pregătire suplimentară.
Proiecte pentru certificarea competenţelor
profesionale.
Teste sumative.
Dosar pentru evidenţierea progresului
realizat în retenţia eleviilor pe clasă .
Raportul consiliului profesorilor clasei,
semestrial.
Raport de autoevaluare internă şi Plan de
îmbunătăţire.
Rezultate ale elevilor la bacalaureat şi la
examenelor de certificare a competenţelor
profesionale.
Raport general privind starea şi calitatea
învăţământului în şcoală, anual.
Rapoarte de activitate la catedre şi
programe semestriale la catedre.

Registrul
cu
procesele
verbale
ale
întâlnirilor CEAC.
Dosarul CEAC, Informări, Schemă
organizatorică, Proceduri, Declaraţie de
politică privind calitatea.
Raport de autoevaluare şi Plan de
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sunt supuse procesului de autoevaluare.
Planurile de îmbunatăţire definesc în mod
clar ţintele, prioritatile, sarcinile,
responsabilităţile şi termenele
Întreg personalul este implicat în
sistemele şi modalităţile de îmbunatăţire
continuă a calităţii.
Raportul de autoevaluare este aprobat şi
avizat de management.











îmbunătăţire, succesiv, la nivel şcoală.
Rapoarte individuale de autoevaluare a
profesorilor.
Dosar pentru evidenţierea progresului
realizat în retenţia eleviilor pe clasă /
disciplină.
PAS pentru 2015- 2020.
Dosare cu fişe de observare a lectiei.
Plan operaţional anual
Plan managerial anual
Dosar cu CDL-uri, cu aprobarea ISMB.
Dosarul cu parteneriate.
Chestionare aplicate elevilor
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Secţiunea 10 – Puncte tari cheie şi puncte slabe cheie
Vă rugăm să notaţi numai punctele tari cheie şi punctele slabe cheie care ar putea fi de interes naţional. Punctele tari cheie trebuie dis eminate ca
exemple de bună practică; punctele slabe cheie comune tuturor unităţilor trebuie soluţionate la nivel naţional..
Puncte tari cheie

Puncte slabe cheie



Infrastructura foarte bună și adecvată unui campus școlar



Neimplicarea suficientă a părinţiilor în viaţa şcolii



Resursa umană de foarte bună calitate



Absenteismul elevilor



Existența unor cadre didactice cu competență și expertiză
în aplicarea sistemului de management al calității



Dificultatea eliminării fenomenului de abandon școlar



Echipa managerială
problemele școlii



Rezultate slabe la examenul de bacalaureat



Activitate extrascolară și extracurriculară bogată și variată



Existența unor parteneriate benefice pentru formarea
elevilor școlii



Existența cabinetului psihopedagogic dotat şi cu activitate
adecvată



Spațiul existent permite programul într-un singur schimb

cu

experiență

și

implicare

în

Trimiteţi acest raport către furnizor prin e-mail, în termen de maxim o săptămână de la vizită.
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