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Raport anual de evaluare internä a calitä[ii
Raport pentru anul
la data

gcolar

2016 -

de 13.10,2017

2017

având

starea

finalizat

Finalizat,

de cãtre CEAC având urmãtoarea componentä:

Membrii comisieiCEAC

Persoana

Calitate Ceac

ALINA ADRIANA çODINCA Secretar (Membru

Grad

Specializare

Gradull

Pedagogia
invatamantului primar

cEAC)

siprescolar

ESTELA RUXANAALBONI Coordonator
OVIDIU PETRU
VIOLETA

TÄNDÄU

CRISAN

Matematica

Gradull

Reprezentant
Sindicat

Cu definitivat

Membru

Gradul

Educatie fizica si

sportiva
Biologie

I

(Reprezentant CorP
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NOTÃ:

lnformaliile din aceastä primã parte, chiar dacã nu se reflectä direct în calitatea serviciilor
educaliónale sunt relevante pentru beneficiarii direcli çi indirecti gi le pot orienta opliunile pentru
o unitate gcolarä sau alta, pentru un profilde pregãtire sau pentru o anumitä specializare

l. Date de identificare a unitätii de învätåmânt

D01

Denumire completä

Cod Sirues

Judet

Localitate

LICEUL TEOLOGIC

2057435

ARAD

ARAD

BAPTIST'ALEXA
POPOVICI'ARAD

Mediulde rezidentä:
Urban

D03

Pozitionarea çcolii în localitate:
Zonã centralã

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST'ALEXA POPOVICI" ARAD

D04

Çcoala sau structurile coordonate sunt situate
lntr-o zonä dezavantajatä:

Zonádezavantajatä din punct de vedere socio- Nu
economic (somaj ridicaV comunitãti
defavorizate etc.)

izolatã,

Zonä cu probleme de acces (zonã
Nu
drumuri desfundate pe ploaie, inzápeziri
frecvente, treceri prin pãdure, treceripeste cale
feratã, trafic stradal intens etc.)

D05

Tipul unitätii de învätämânt (conform cu prevederile O.MEGTS nr. 6564/2011,
completat gi modificat prin O.MECTS nr. 328312012)=
Seminarteologic

D06

Tipul unitätii, în functie de forma de finantare:
buget

D07

Cuantumul total al bugetului de venituri al unitätii gcolare (pentru toate tipurile de
finantare - de bazä, suplimentarä gi complementarä - çi indiferent de sursä
bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii) exprimat în mii RON:
Buget pe anul
Buget pe anul în curs

-

anterior

2693.00
D08

3239.00

Tipul unitätii,1n functie de forma de educatie:
Unitate de învã!ämânt tradilional

DOg

lResponsabilitäliînrelea:
unitate cu personalitate juridicã çi cu structuri subordonate

D10

Dacä este unitate coordonatoare:

subordine
numäru| structurilor din aceeaçi localitate (orag/sat) cu unitatea
numäru| total de unitäti coordonate (structuri) din

coordonatoare

1.00
1.00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST'ALEXA POPOVICI' ARAD

D11

coordonatoare

Unitatea

Structurile
subordonate

primar

Da

Nu

gimnazial

Da

Nu

liceal

Da

Nu

Nivelurile de învätämânt din unitate,
mentionate distinct pe unitatea
coordonatoare çi structuri :
antepreçcolar
preçcolar

profesional
postliceal

D12

[n cazul liceului, filierele prezente în unitate sunt:
Teoretica
Vocationala
În cazul filiereiteoretice, precizati profilurile de formare din unitate

Uman

Nu

Real

D12b

În cazul filierei tehnologice, profilurile de formare profesionalä din unitate sunt:
Tehnic
Resurse naturale çi proteclia mediului
Servicii

D12c

ln cazul filierei vocalionale, profilurile de formare voca$ionala din unitate sunt:
Pedagogic

Nu

Muzicã

Nu

Sportiv

Nu

Teologic

Da

Teatru

Nu

Militar

Nu

Artistic

Nu

Arte vizuale

Nu

Coregrafie

Nu

Patrimoniu cultural

Nu

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST'ALEXA POPOVICI" ARAD

D13

Alte forme de înväfämânt gcolarizate în unitate, în afara celei ,,învä!ämânt de zi":

Atenlie!
Deoarece evaluarea vueazálntreaga unitate de lnvãfämânt, pentru unitÈitile în care se
regãsesc çl alte forme de învåtãmånt În afara formel ,,cu frecvenfã - zl" informaglle se

colecteazã

D14

gl la nlvelul

celorlalte forme exlstente în unitate.

Numärul de schimburiîn care functioneazä gcoala în învätämântul de zi:

coordonatoare
un schimb
Unitatea

Dls

Structurile subordonate
un schimb

Limba maternã / limbi de predare în unitate (coordonatoare gi structuri)
limba

românã

Da

limba maghiarã

I

I

limba germanä

Ê

ri

alte limbi

D16

Limbisträine studiate in unitate (coordonatoare gistructuri)

englezã
limba francezã
limba germanã
limba

:

Da
Da
Da

alte limbi

D17a

Numãrul de clase / grupe de elevi/copii din învätämântul de zi / cu
program normal din unitate (gcoala coordonatoare gi structuri), în anul
çcolar curent:

Unitate Structuri Program Program Clase cu Total
Coodonatoare Subordonat de studiu de sludiu predare în altä unitate
e

bilingv intensiv

limbã de

circulatie

Numärulde
grupe din

lnvä[ãmântul
antepregcolar

Numärulde
grupe din

0.00

0.00

0.00

0.00

.,I p.oo

0.00

0.00

8.00

.\

învätãmântul
preçcolar

Numãrulde
clase din

lnvãlãmântul
primar (l-lV)

8.00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST'ALEXA POPOVICI' ARAD

Numärulde

Da

8'00

Da

8'00

8.00

0.00

8.00

0'00

0.00

0.00

0'00

0.00

0'00

0'00

0.00

0.00

0'00

24.00

0.00

24.00

clase din
învãtämântul

gimnazial(V-

vilr)

Numãrulde
clase din
învãtämântul
liceal (lX-Xll/Xlll)

Numãrulde

Da

clase din
învä(ãmântul

profesionalcu
durata de 2 ani
dupä clasa a lXa

Numãrulde
clase la stagiile
de practicä dupã
finalizarea
ciclului inferior al
liceului

Numärulde
clase din
învãtãmântul
postliceal

Totat
DlTb

Numärul de clase pregätitoare din învätämântul de zi (gcoala coordonatoare
gi structuri), în anul gcolar curent:
Clase cu
Program
Program
Coodonatoare Subordonate studiu bilingv studiu intensiv predare în altä

Unitate

de

Structuri

de

limbä de

circulalie

Numarulde

0.00

2.00

Nu

clase
pregatitoare

D18a

Precizali numärul efectivelor gcolare (copii 9i elevi) din
învä!ämântul de zi din unitate (çcoala coordonatoare çi structuri),
în anul çcolar curent
Unitate

Numärulde

Coodonatoare

copiidin

învä[ämântul antepreçcolar

copiidin
învä(ämântulpi'egcolar
Numãrul de elevi din
Numãrulde

învä(ämântul primar (l-lV)

Structuri

Subordonate

Total
unitate
0'00

0.00

0.00

0.00

)'. . . O.OO ,.

190.00

'

0'00

, d'00
190'00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST'ALEXA POPOVICI" ARAD

Numãrulde elevidin
învä(ãmântul gimnazial (V-

228.00

0.00

228.00

229.00

0.00

229.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

647.00

0.00

647.00

vilt)
Numärulde elevidin
lnvã[åmântul liceal ( lX-

xil/xilr)
Numårulde elevidin
lnvä[ãmântu I profesional
cu durata de 2 ani dupã
clasa a lX-a
Numärul de elevi la stagiile
de practicä dupå
finalizarea ciclului inferior

alliceului
Numãrulde elevidin
învãlãmântul postliceal
Total

Totalgrãdinitã

0.00

Total niveluriçcoalà
D18b

1+..Ø;00

3ï

0.00

647.00

-0:00

647.00

fregi3at!numäru| efectivelor çcolare (copii 9i etevi) din
învätämântul de zi din unitate (gcoala coôrdónatoare çi
structuri), în anul gcolar curent, pentru clasa
pregãtitoare
Unitate

Coodonatoare

Numarulde copii
D19a

60.00

Structuri Subordonate
0.00

Numärul copiilor /elevilor cu CES, pe
niveluri de lnvãtämânt (din cei raportali la
Dl8), fãrã clasa pregätitoare:
Totalelevi CES unitate

Numãru| de copii din învã[ämântul antepregcolar

0.00

Numãru| de copii din învã[ämântul pregcolar

0.00

Numãrul de elevi din învã[ãmântul primar (l-lV)

0.00

Numäru| de elevi din învãtämântul gimnazial (V-

2.00

vilr)
Numãrulde elevidin învä[ãmântul liceal ( lX-

0.00

Numäru| de elevi din învã[ãmântul profesional cu
durata de 2 ani dupä clasa a lX-a

0.00

Numärul de elevi la stagiile de practicã dupä
finalizarea ciclului inferior al liceului

0.00

Numàrul de elevi din lnvãtãmântul postliceal

0.00

Total

2.00

xilr(|lr)

f)r.,,.,í
,j \.:

ì

')'l

.

, ..\s ç-

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST'ALEXA POPOVICI' ARAD

D19b

Numärulcopiilor/elevilorcu CES, din clasa
pregätitoare:
Unitate Coodonatoare

Numarutde

copii

D20

0.00

Dacã în unitate sunt organizate çi alte forme de învätämânt sau programe

("Învã!ämânt seral", "Gu frecven!ä redusä", "Program "A doua çansä""),
numärul de clase gi de elevi cupringi în aceste forme este:
Total unitate çi forme de
învãtämânt
Total Elevi
Total

0.00

Clase
elevi
0
0.00 (ante)prescolar

0.00

0.00

Primar

-

0.00

0.00

-

0.00

Numãr
clase

Programul,,A

de

Numär de

0

doua çansä" -

învãtãmânt
primar

Programul,,A

10

25O

gimnaziu

8

228

0.00

liceu

8

229

0.00

0.00

postliceal

0

0

0.00

0.00

0

0

0.00

0'00

0

0

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

26

doua gansä" -

lnvä[ãmânt
secundar inferior
Cu frecventa
seral:
învätämânt liceal
Cu frecventa
seral: -

învãtãmânt
postliceal

frecven[å

Cu
redusä -

învã[ãmânt
primar
Cu

frecven{ã

redusã -

învãtämânt
gimnazial
Cu

frecventã

redusä -

învã[ämânt liceal
ciclul inferior
Cu

frecven[ã

redusã învã(ämânt liceal
ciclul superior

Total

Situalia claselor çi a efectivelor çcolare pe filiere, profiluri çi specializãri

707

LICEUL TEOLOG¡C BAPTIST'ALEXA POPOVICT ARAD

D21a

Numäru| de clase çl etevi am lnväffimCntulde

til-

Numär Clase

Numär Elevi

:Plofilumanist

Filologie

0.00

0

Profilumanist

$liinte soçlale

0.00

0;

ProlTlreal

Matematicã-l nformatid

0.00

0

Profilreal

çtllnte ale naturil

4.00

117

Numåru| de clase gl elevl cupringl ln alte forme de tnvå!åmânt

decdcel dezl:
Profflumanist
:Profilumanist

çti¡nto soclale

Matematicåinformaticã

D22a

de clase gl de elevl dln lnvätåmântul de
zl=

NumãrClase

Numär Elevi

fabricarea produselor din lemn

0.00

0i

electronid automatlzäri

0.00

0¡

produclie media

0.00

0i

oonstruc{ii instala$i gi lucrärl publice

0.00

0

mecanicä

0.00

electric

0.00

industrie textilä 9i plelärie

0.00

materiale de constructii

0.00

0i

ielectromecanicå

0.00

0l

;chimie industrialã

0.00

0

itehnlci pollgrafice

0.00

0i

tudsm çi alimenta$e

0.00

0i

ieoonomic

0.00

0

0i

0

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "ALEXA POPOVICI" ARAD

estetica gi igiena corpului omenesc

0.00

0

agriculturã

0.00

0

silviculturã

0.00

0

protectia mediului

0.00

0

industrie alimentarä

0.00

0

Total

0.00

0

D22b

Numärulde clase gide elevidin Învätämântul
zi din unitate, în înväfämântul profesional cu
durata de 2 ani dupä clasa a lX-a:
Numär Elevi

Numär Clase
fabricarea produselor din lemn

0.00

0

electronicã automatizãri

0.00

0

productie media

0.00

0

constructii instalatii gi lucräri publice

0.00

0

mecanicã

0.00

0

electric

0.00

0

industrie textilã gi pielãrie

0.00

0

materiale de construclii

0.00

0

electromecanicã

0.00

0

chimie industrialã

0.00

0

tehnici poligrafice

0.00

0

turism gialimentalie

0.00

0

come(

0.00

0

estetica çi igiena corpului omenesc

0.00

0

agriculturä

0.00

0

silviculturå

0.00

0

industrie alimentarå

0.00

0

Total

0.00

0

D22c

Numärulde clase gide elevi din învätãmântul
zi din unitate, la stagiile de practicä dupä
finalizarea ciclului inferior al liceului:
Numär Elevi

Numãr Clase
fabricarea produselor din lemn

0.00

electronicä automatizäri

0.00

LI

CEU L TEOLOG IC BAPTI ST''ALEXA POPOVICI' ARAD

produc$e med¡a
construct¡l lnstalafii çi lucräri publice

9:o9t
0.00r

mecanicã

0.00

0

'.

e¡eai¡c

0.00

o

industrie textilã gi pielärie

0.00

o

materiaË de construclii

0.00r

o

electromecanicä

0.00

0

ch¡mie ¡nouJirialå

o.oo

o

tehnici poligrafice

0.00.

0

turism çialimeniage

0.00

0

comert

o.o0

o

estetica gi igiena corpului omenesc

0.00

o

agriculturä

0.00

o

silviculturã

o.oo'

0

industrie alimentarã

o.oo

0

Total

ò.oo

o

D22d

Numäru| de clase çl de elevi dln lnvälåmântul de
zl lln u¡ltqte,la gcoala postllcealä:
Numãr Clase

Numär Elevi

mecanicã

0.00

¡nrormátiø

0.00

eìeaióniø

atitom afrizâri

energeticã

0

...::

j

0

0.00i

o

0.00;

0

construcfii, ¡nsta¡ai¡ ç¡ lucøii puÈl¡ce
transporturi

fabricarea produselor din lemn
silviculturã
agriculturã

0
i

0l

I

0'

industrie alimentarä

ptotect¡"
-

;

r"oiülul

0

i

:

i

.;

servut
come(

!

0

l

-'l -'

*-

!
I

turism gialimentafie
textile-pielärie

10

o.ooi

I

E
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productie media

0.00

0

economic

0.00

0

estetica gi igiena corpului omenesc

0.00

0

sänätate gi asistentä pedagogicã

0.00

0

sportiv

0.00

0

Total

0.00

0

D22e

Numärul de clase gi de elevi din învátämântul de

zidin unitate, la çcoala de maigtri:
Numãr Elevi

Numär Clase
mecanlc

0.00

0

electric

0.00

0

chimie

0.00

0

minier, petrolgigaze

0.00

0

energetic

0.00

0

metalurgie

0.00

0

materiale de constructii

0.00

0

constructii, instalatii çi lucrãri publice

0.00

0

fabricarea produselor din lemn

0.00

0

transporturi

0.00

0

textile-pielãrie

0.00

0

industria alimentarä

0.00

0

agriculturä

0.00

0

Total

0.00

0

D221

Numärul de clase çi de elevi din învätämântul
,,Înväfämânt seral" din unitate, învätämântul
liceal profil tehnologic:
Numår

Clase

Numär Elevi

fabricarea produselor din lemn

0.00

0

electronicä automatizãri

0.00

0

productie media

0.00

0

construclii instalatii gi lucrãri publice

0.00

0

mecanicã

0.00

0

electric

0.00

0

industrie textilä 9i pielärie

0.00

0

11
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materiale de constructii

0.00

0

electromecanicã

0.00

0

chimie industrialä

0.00

0

tehnici poligrafice

0.00

0

turism gialimentalie

0.00

0

economic

0.00

0

come(

0.00

0

estetica gi igiena corpului omenesc

0.00

0

agriculturã

0.00

0

silviculturã

0.00

0

protectia mediului

0.00

0

industrie alimentarä

0.00

0

Total

0.00

0

D22g

{umãrul de clase gi de elevl dln fnvä!ämântul
,,lnvätämânt seral" din unitate, la gcoala
postlicealä:
Numãr

Clase

Numår Elevi

mecanicå

0.00

0

informaticä

0.00

0

electronicã automatizäri

0.00

0

energeticã

0.00

0

constructii, instala[ii gi lucrãri publice

0.00

0

transporturi

0.00

0

fabricarea produselor din lemn

0.00

0

silviculturä

0.00

0

agriculturã

0.00

0

industrie alimentarã

0.00

0
;

protec[ia mediului

0.00,

0

servicii

0.00

0

come(

0.00

0

turism gialimentatie

0.00

0

textile-pielãrie

0.00

0

productie media

0.00

0

economic

0.00

0

12
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estetica çi igiena corpului omenesc

0.00

0

sänãtate çi asistentä pedagogicã

0.00

0

sportiv

0.00

0

Total

0.00

0

Numãrul de clase çi de elevi din învätämântul
,,Învä!ãmânt seral" din unitate, la gcoala de
maigtri:

D22h

Numär Elevi

Numàr Clase
mecanic

0.00

0

electric

0.00

0

chimie

0.00

0

minier, petrolgigaze

0.00

0

energetic

0.00

0

metalurgie

0.00

0

materiale de constructii

0.00

0

constructii, instalatii gi lucräri publice

0.00

0

fabricarea produselor din lemn

0.00

0

transporturi

0.00

0

textile-pielãrie

0.00

0

industria alimentarã

0.00

0

agriculturã

0.00

0

Total

0.00

0

D23 Filiera Vocationalä
D23a

Numärul de clase çi elevi din învätämântul de zi:
Numär Elevi

Numãr Clase

Profilartistic

Arhitecturã

0.00

0

Profilartistic

Arte ambientale gi design

0.00

0

Profilartistic

Arte plastice çi decorative

0.00

0

Profilartistic

Muzicä

0.00

0

Profilartistic

Coregrafie

0.00

0

Profllartistic

Arta actorului

0.00

0

Total

0.00

0
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D23b

Numãrul de clase gi elevi din lnvãfämântul de zi:
Numãr

Profilpedagogic

lnvã[ãtor-educatoare

Profilpedagogic

Bi

Profilpedagogic

Profilpedagogic
Profilpedagogic

D23c

Clase
0.00

0

0.00

0

lnstructor-animator

0.00

0

Instructor pentru activitãti
extragcolare
Pedagog gcolar

0.00

0

0.00

0

Total

0.00

0

blioteca r-docu mentarist

Numãrul de clase gi elevi din lnvätämântul de zi:
Numär Clase

Sportiv

Profllsportiv

D23d

Numärul de clase gi elevi din învätämântul de zi:

Profilteologic
Profilteologic

D23e

Numår Elevi
0.00

Numãr

Profilteologic

Numär Elevi

Clase

ortodox
patrimoniu cultural
alte culte teologice
Total
teologic

0

Numãr Elevi

0.00

0

0.00

0

4.00

112

4.00

112

Numärul de clase çi elevi din lnvätãmântul de zi:

Clase Numär Elevi
0.00
$tiinte sociale
Matematicã-informaticä
0.00
Total
0.00
Numãr

Profilmilitar
Profilmilitar

D24

în cadrul unitålii (coordonatoare gi structuri),
,ser9-9_äses¡urm_glg-1f glg,.situatii(DA/NU):

Unitateacoordonatoare Structurisubordonate

ln grãdinitä activitatea cu copiiieste
organizatå pe grupe eterogene din punctul de
vedere al vârstei copiilor
în gcoalã (lncepând cuînvä[ãmântul primar)
existä clase cu predare simultanã

14
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Dacä unitatea a organizat clasa pregätitoare, numärul
de clase çi de elevi cupringiîn acest nivel de studiu çi
localia, pe unitate (coordonatoare gi structuri) este:

D25

Numãr Elevi

Numãr Clase

organizate în grädinitã

0.00

0

organizate în gcoalã

2.OO

60

ll. Caracteristici ale mediului familial
Structura etnicä a elevilor din unitate (gcoala coordonatoare 9i
structuri) în anul gcolar curent, pentru învãtämântul de zi este
(estimare):
În grädini!ã numär În çcoalã numãr ln grädini!ã În çcoalà

cofli

Românä
Rromi

Maghiarã/Secui
Alte Etnii

Total

procente [%] procente [%]
elevi
97.03
0
686
0
0400.57
2.26
0
16
0
0100.14
100
0
707
o

Câti dintre elevii de etnie rromä sunt înregistrati în
evidente pe baza autoidentificärii din partea familiei

D26b

În grãdinitã

În çcoalä

0.00

Elevi autodeclarati
D27

Distribulia efectivelor de elevi din învätåmântul de zi, în anul gcolar
curent, în funcfie de nivelul educational alfamiliei (coordonatoare 9i
structuri) este (estimare):
În grãdini!ã

coþii

Cel putin un parinte

0.00

numär

În gcoalã

numãr

elevi
o700.99

În

grãdini(ä
[%]

procente

În çcoalã
procente [%]

are studiigenerale (8

clase absolvite)
Cel putin un parinte
are studii medii (liceu
absolvit)
Cel putin un parinte
are studiisuperioare
Nici un parinte nu are

180

0

25.46

519

0

73.41

1

0

0.14

707

0

100

studiigenerale (sub 8
clase absolvite)

Total
Numär mediu ani
studiu

o
0

14.89

15
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D28

Dacã în unitate (gcoala coordonatoare gi structuri), pentru elevii de la
învãtãmântul cu forma ,,lnväfåmânt de zi" gi /sau din programul ,,A
doua gansä" existä elevi apartinând unor grupuri vulnerabile, numärul
de elevi din fiecare grup vulnerabil este urmätorul: Spafiul reze¡vat
(liniile 13,14 9i 15 din tabelul de maijos) confine, dacä êste cazut, alte
situatii din unitate, cu precizarea caracteristicii grupului aparlinåtor gi
a numärului de elevi

Formã învãlãmânt

Grup

lnvã!åmânt de zi

Unitatea Structuri
Elevi cu nevoi speciale de educatie (CES)
2
Elevi din familíi cu nivel economic scãzut,
22

Vulnerabil

ln gcoalã numãr elevi
coordonatoare subordonate

învã!ãmânt de zi

pentru care s-a întocmit dosarul pentru
bursã socialã, indiferent dacã beneficiazá de
aceasta, sau nu i s-a putut acorda restrictii
financiare

plasament

lnvä!ãmânt de zi

Elevi institutionalizatisau în
familial

lnvã!åmânt de zi

Elevi care trãiesc în familii

lnvã!ãmânt de zi

Elevi care trãiesc în grija bunicilor sau a
rude

monoparentale
altor

4

O

0

O

15

Q e,r,,^.s-r

10

0

4,.-.-sX

lll. Gonditii de acces la unitatea gcolarã unde este lnscris elevut
D29

sub 30 de minute
intre 30 si 60 de minute
peste 60 de minute

Total
Timp mediu

Distribufia elevilor în funcfie de timpul mediu de
deplasare la gcoalä este (se vor estima condiliile de acces
atât pentru elevii din gcoala coordonatoare, cât gi pentru ¡: ..rÐ\
eleviidin unitãtile subordonate, numai pentru elevii de
învätämântul forma "lnväfämânt de zi"):

la
1n grådini!ä în gcoalä În grådini!ã în gcoatã
numär copii numãr elevi procente [%] procente [%]
0
527
0
74.U
0
150
0
21.22
0
30
0
4.24
o
707
0
100
o
24.55

16

t

y
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D30

Distribufia elevilor din învä!ämântul forma
"Înväfämânt de zi" din unitate aflati în
urmätoarele situatii (atât pentru elevii din
gcoala coordonatoare, cât gi pentru elevii din
unitätile subordonate) este:
Numär

elevi

t%l

gcoala:
Cu domiciliul în altä localitate, care fac navetä

579
123

Cu domiciliulîn aceeagilocalitate cu
zilnicã

Din alte localitä(icare stau in gazda sau

internat

la

implica

Profilul liceului (militar i teologic)
organizarea activitatiii in regim de internat

5

0.71

0

0
100

deplasarea domiciliu-gcoalä a cadrelor
didactice gi elevilor (se vor mentiona toate
situaliile existente):

Cu mijloace de transport în

comun

coordonatoare Structuri subordonate

permanent, cu orar
adecvat programului
gcolii

Cu mijloace de transport special destinate
(transport scolar)
Fãrã m'rjloace de transport în

comun

D32

drum accesibil

Comunicarea dintre unitatea coordonatoare 9i
structurile subordonate:

transport

permanent

telefon

Da

lax

Nu

e-mail

Da

lV. Baza materialä
(1

17 '40

Prezenta miiloacelor de transport pentru

Unitate

Prezen[a mijloacelor de

81'90

707

Total
D31

Numär elevi Procente

) lnfrastructura gcolarã

17
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D33

Spatiu! de lnvãtãmânt (pentru toate tipurite de unitã!i):
Numår sãli

coordonatoare
Structurisubordonate
pt.
Utilizate
Spatiu Neutilizate Utilizate pt. Spatiu Neutilizate
procesul excedentar din cauza procesul excedentar din cauza
propriu ln
stäriitehnice propriu ln
stårii
conservare
conservare tehnice
sãlideclasã
26
0
0
0
O
laboratoare/400000
Unitate

O

cabinete
gcolare

atelieregcolare 0

0

0

D34

Baza sportivä / sala de sport:

existå

Da

utilizatã pt.

procesulproprlu

0

O

O

Da

lnchiriatã altor unitäti de
învã[ämânt
închiriatã pt. beneficiari externi

D35 lnformatii suplimentare privind clasa pregätitoare

D35a

Numärul de clase pregätitoare care functioneazã în:
Numär clase

c

sälide clasã proprii

2

sälicu altã destinatie (sãlide clasã,
laboratoare, salå de sport, etc.)

0

amenajate pentru clasa pregãtitoare

D35b

Numäru| sälilor de clasä utilizate exclusiv pentru
activitätile cu clasa pregätitoare

numãrul sãlilor de clasã
D36 lnformatii suplimentare privind grädinita

D36a

Grädinita functioneazå:

În clãdire cu destinatie de locuin(ã / institutii, amenajatä

D36b

ln cazulgrädinilei cu program prelungit (GPP)sau säptämânat
(GPS), activitatea cu copiiise desfägoarä:

18
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(2) Servicii oferite de unitatea çcolara (pentru toate tipurile de unitãti)

D37a

Unitatea dispune de urmätoarele servicii de masä gi/sau
cazaîe2

Cantinä / salã de mese
lnternat / spa[ii de dormit
pentru copii
Semiinternat çi / sau activitate Da
,,before school" I ,,after school"

D37b

Dacä "Da", condifiile de masä çi cazare sunt:
Numãr locuri

altor lnchiriat pt.
unitä[ide beneficiari

pt.
procesul
propriu

lnchiriat

Utilizate

Numãrulde locuriîn sala de

Învãtämânt

Neutilizate, în

conservare

extern¡

0

0

0

0

0

0

0

0

mese

Numärul locurilor de

cazare

D37c

Pregätirea hranei pentru cantinä este asiguratä prin:

Bucãtäria proprie, având
capacitatea de pregãtire
suficientã
Serviciide catering
Combinat: bucätãrie proprie

çicatering

D3Ba
cabinet medical

Servicii medicale: unitatea dispune de cabinet medical

D38b

Dacä "Da", se va Preciza

Da

Asigurarea asistenleicu Da
medic çcolar
Asigurarea asistentei cu
cadre medii sanitare

D39a

Cabinet de asisten!ä psihopedagogicä

Cabinet de asistenlã
psihopedagogicã

19
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D39b

Dacã "Da",lncadrarea gcolii cu specialist (psiholog/ profesor
defectolog/ logoped/ consilier etc) este:

Cu normä intreagä
Cu norma pa(ialã

D40

În unitate este organizat program ,,After.school" (DA/NU):

Da
(3) Ur¡r¡rãt¡

D4l Conditiidin gcoalã
D41a

Unitatea coordonatoare:

Curent electric

Da

Apã curentå

Da

Telefon

Da

D41b

Structuri subordonate:

Curent electric

în toate structurile

Apã curentã

ln toate structurile

Telefon

în toate structurile

(4) Elemente de dotare

D42a

Mobilierul din sälile de clasä în care se desfãgoarä activitatea
didacticä este fix sau mobil:

mobilier mobil ln toate sälile de clasã

D42b

În cazul claselor cu mobilier fix, care pozilionarea majoritarä a
acestuia este:

D43

Numärul de clase pentru care a fost achizitionat mobilierul
necesar clasei pregätitoare, specificate MÉCTS (mobilier:
OMECTS 4310 /01.06.2012) este:

D44

lnformalii suptimentare privind grädinifa:

lnstalatiile sanitare sunt adaptate vârstei Da
copiilor (dimensiune, amplasare etc.)
Mobilierul este adaptat vârstei

copilului

Da

20
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(5) Resurse materiale

D45

Nivelul de dotare în ce privegte resursele materiale gi
mijloacele de învätãmânt necesare procesului
didactic din unitate:

coordonatoare
dotare suficientã

Structurisubordonate

Unitatea

dotare suficientã

Numärul de clase pentru care au fost achizitionate materialele
didactice necesare clasei pregätitoare, specificate MECTS
(mobilier: HG 564/302.05.2012) este:
2

D47

Nivelul de dotare cu mijloace de învátãmânt gi echipamente
a laboratoarelor, cabinetelor gi atelierelor, destinate formärii
profesionale initiale din çcoalä, în raport cu cerintele
standardelor de pregätire profesionalä pe domeniile de

formare profesionalä din cadrul gcolii este:
fabricarea produselor din lemn
electronicã automatizäri

produc[ie media
constructii instalalii çi lucrãri
publice

mecanicã

electric
industrie textilä çi pielärie
materiale de construc[ii

electromecanicä
chimie industrialä

tehnici poligrafice
turism gialimentafie
economic
comert
esteticå gi igiena corpului
omenesc
agriculturä
silviculturä
proteclia mediului

2'l
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industrie alimentarã

Nivelul de dotare cu mijloace de lnvätämânt gi echipamente
destinate formärii initiale din gcoalã, specifice profilului
vocational organizat în unitate este:

D48

profilartistic
profilpedagogic
profilsportiv

D49

Fondul de caÉe din biblioteca gcolarä este (apreciere):

Existã un fond minim, care sä acopere nevoile din unitate

D50

Dacä existä bibliotecã gcolarä, cum acoperã fondul
de ca¡'te din biblioteca gcolarä nevoile unitätii

legi,

Biblioteca asigurã necesarulde
materiale gi alte documente adresate
cadrelor didactice
Biblioteca asigurã auxiliare didactice
mijloace de învã[ãmânt, altele decât

gi

i¡

t¡i

Da

Da

manualulgcolar
Biblioteca asigurå sistematic variantele Da
de manuale alternative, pe discipline gi

niveluride studiu

D51

Dacä existä bibliotecä gcolarå, cine sunt utilizatorii

bibliotecii
u

Elevii çi cadrele didactice din unitatea coordonatoare

Numärul de computere din gcoalä çi din unitätile

subordonate este:

Unitatea

coordonatoare

Structuri

Total

subordonate

08

Numãr de calculatoare utilizate în
administratie (cabinet director,
cancelarie, secretariat, bibliotecã etc.)

,

Numär de calculatoare utilizate exclusiv
de cadrele didactice

3

Numãr de calculatoare utilizate în
activitä[i cu elevii çi de cãtre elevi

28

03
028
028

Numãr de calculatoare cu acces la
internet, utilizate în activitä{i cu elevii çi
de cätre elevi

Total

39

22

039

;
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În ce priveçte utilizarea computerelor în procesul

D53

de învätämânt, gradul de utilizare efectivä a

computerelor, în raport cu numärul planificat de
ore este (estimare):
Structuri subordonate

Unitate coordonatoare

75-90% din orele planificate

DS4

În ce privegte utilizarea tehnolo.giei informationale (TlC), se
va preciza dacä unitatea çcolarä

dispune de soft educalional pentru majoritatea disciplinelor de studiu din programa çcolarä
D55

Unitatea a creat çi gestioneazä un site internet al gcolii

Da

D56

în ce priveçte dotarea cu lT, se va preciza dacä în pregátirea
gi derularea activitätilor cu elevii în gcoala dvs. se folosesc:

enciclopedii electronice

Da

filme pe CD/DVD, fotografii
digitale
platformã de e-learning

Da

V. Resursele umane

(l) lnformatiiprivind cadrele didactice din unitate
D57

Distributia pe grade didactice a personaluluididactic
angajat în unitate ( çcoala coordonatoare gi structuri)
anul çcolar curent:
Numãr cadre didactice

Numär cadre didactice cu

doctorat
Numär cadre didactice cu gradul
I

Numär cadre didactice cu gradul
lt

Numãr cadre didactice cu
definitivat
Numãr cadre didactice färã
definitivat
Numãr personal didactic
necalificat

1n

Structurå [%]

3

5.66

23

43.4

11

20.75

10

18.87

6

11.32

00
53

Total

23

100
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D58

Cadrele didactice care predau în unitate (çcoala
coordonatoare gi structuri) în anul gcolar curent:
Numãr cadre

didactice

Total unitate
lo/"1

didactice

53

100

53

100

Numärul de cadre didactice
domiciliazã ln altã localitate decât
gcoala în care predau (navetigti)

care

4

7.55

nou

3

5.66

didactice

ö

11.3:¿

Numärultotalde cadre

din gcoalä (pentru toate
disciplinele)

Numårulde cadre

didactice

calificate

Numårul cadrelor didactice
venite în çcoalã
Numärul de cadre
colaboratori

(2) lnformalii privind acoperirea normelor didactice

Acoperirea normelor didactice cu personal didactic angajat
(unitate coordonatoare gi structuri) în anul çcolar curent:
Numãr cadre didactice

Numãrultotalde norme

42.00

didactice (pentru toate
disciplinele)
Numãrul de norme acoperite cu
personalul gcolii în cadrul normei
didactice

35.70

Numãrulde norme acoperite cu
personalulgcoliila plata cu ora

4.64

Numãrulde norme acoperite cu
colaboratori, angaja[i la plata cu

1.66

ora

Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular:

D60

Disciplinã de

studiu

Grad de acoperire

Alte

Acoperire pa(ialä

Biologie, gt.naturii

Acoperire integralä

Chimie

Acoperire integralã

Consiliere

Nu este cazul pentru unitatea evaluatã

Culturä civicå

Acoperire partialä

24

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "ALEXA POPOVICI" ARAD

Discipline de specialitate

Acoperire pa(íalã

Discipline economice

Acoperire partialã

Educatie antreprenorialã

Acoperire partialä

Educalie fizicã

Acoperire integralã

Educa[ie muzicalã

Acoperire pa(ialã

Educatie plasticä

Acoperire integralã

Educatie tehnologicã

Acoperire pa(ialä

Educatoare

Nu este cazul pentru unitatea evaluatã

Fizicá

Acoperire integralä

Geografie

Acoperire integralã

lnformaticä, lT

Acoperire pa(ialå

lnvätãtor / institutor

Acoperire integralã

lstorie

Acoperire integralä

Limba latinä

Acoperire integralã

Limba românä

Acoperire pa(ialä

Limbimoderne

Acoperire pa(ialä

Maigtri instructori

Nu este cazul pentru unitatea evaluatä

Matematicå

Acoperire integralã

Puericultor

Nu este cazul pentru unitatea evaluatä

Religie

Acoperire parlialä

Çtiinte socio-umane

Acoperire pa(ialä

(3) lnformatii privind personalul auxiliar 9i nedidactic

D6l

Acoperirea cu personal didactic auxiliar a posturilor
rezultate din normativele în vigoare:

În grãdinitä

În gcoalã

sub normative

sub normative

D62

Acoperirea cu personal nedidactic a posturilor rezultate din
normativele în vigoare:

În grãdinilà

în çcoalã

sub normative

sub normative

(4) lnformatii privind personalul de conducere

25
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D63a

lnformatii privind personalul de conducere: numãr de
directori:

numär de directori conform
normativelor
numãr de directori existent în

unitate

D63b

lnformatii privind directorii (pentru fiecare dintre directoriidin unitate)

Calificare

Grad

didactic Vechimea
didacticä

Director

lnformaticà,lT Gradull
DirectorAdjunct Limba românã Gradull

Participarea la cursuri
de formare în
management

16 Da
19 Da

Adjunct
Director Adjunct
Director

0

0

(5) Formarea continuä

D64

Numärul de ore de participare a cadrelor didactice din
unitate (gcoalå coordonatoare gi structuri) la programe de
formare continuä acreditate, în anul gcolar anterior:

Ore
Numàr ore de

Numãr mediu ore pe cadru
didactic

participare

D65

90

1.7

Numärul cadrelor didactice din unitate (gcoalä coordonatoare gi
structuri) care, în ultimii 3 ani au participat la sesiuni de formare
pentru folosirea calculatorului gi a altor mijloace electronice în
procesul didactic (numärul de participanti la stagii de formare
Trc):

Structuri

Unitatea coordonatoare

Total

subordonate

Numãrulde participan(i

la

2

0

stagii de formare TIC

D66

2

Dacå în unitate sunt organizate clase pregätitoare, precizati

numärul cadrelor didactice din unitate (gcoalä coordonatoare gi
structuri) care au participat la stagiile de formare organizate în
acest scop (numärul de participanti la stagii de formare pentru
clasa pregätitoare) este:

Structuri

Unitatea coordonatoare

Total

subordonate

Numãruldeparticipantila

stagii de formare pentru
clasa pregãtitoare

0

0

26
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Situatii ale unitãtii, din anul çcolar anterior
D67 - Efectivele gcolare pe niveluri de învätämânt existente anul gcolar anterior în unitate

(gcoala coordonatoare çi structuri)

:

D67a

Efective gcolare din înväfämântul de zi, pe niveluri
Numär elevi
0

Numärulde copii din învä[ämântul
antepregcolar

37

Numãrul de copii din învätãmântul
pregcolar

190

Numärulde elevi din învälämântul primar
(r-rv)
Numårul de elevi din învätämântul
gimnazial (V-Vlll)
Numärul de elevi din învätãmântul liceal,
profil teoretic (lX-Xl l/Xl I l)
Numãrul de elevi din învãtãmântul liceal,
profil tehnologic (lX-Xl UXI I l)
Numãrul de elevi din învätãmântul din
învãfämântul profesionalcu durata de 2
anidupä clasa a X-a
Numãrul de elevi în stagii de practicä
dupã finalizarea ciclului inferior al liceului

117

Numãrul de elevi din învälämântul liceal,
profil vocational (lX-Xll/Xll l)
Numárul de elevi din lnvätämântul

112
0

postliceal
684

Total

37

Totalgrädinitä

.

Total niveluri çcoalä

647

229

Totalliceu

0

Total profesional
D67b

Efective gcolare pentru învätämântul de zi, pentru
clasa pregätitoare
Numãr Elevi
60

Numarulde copii

27

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST'ALEXA POPOVICI" ARAD

D67c

Efective çcolare cuprinse în alte forme de
învãfãmânt (" A doua çansã", " lnvãfãmânt
seral", " Cu frecvenfã redusã") din çcoala
coordonatoare çi structuri
Numär Elevi

Efective çcolare cuprinse
învätämânt

1n

alte forme

de

0

Vl. Participarea elevilor în anul gcolar anterior

D68a

Dacã a existat nivelul pregcolar în anul gcolar
anterior, numärul total de zile absente este:
Absente

motivate
numãrulde absenle nemotivate
Total absente pe an
Numär mediu absente pe copil
D68b
numärulde absente

0

¡i
É

0

.l

Numäru| de absente ale elevilor din învägämântu!
forma "lnvätämânt de zi", în anul gcolar anterior
(numär ore de absentä pe an):

motivate
numãrulde absente nemotivate
Totaf absente pe an
Numãr mediu absenle pe copil

16550

2718
19268
29.78

D69 - Efectivele gcolare din anul gcolar anterior, pe niveluri (çcoala coordonatoare gi
structuri):

Efectivele gcolare din învätämântul de zi
i

1n

eviden!ã lnscrigipe Transfera[i

început la sfârçit parcurs
:rirabondon
tirtat
Numäruldecopii 0
0
0

Elevi
are

au

Situalie
finalä

0

0

0

din învã[ãmântul
antepregcolar

copii

37

37

0

0

0

37

elevi

190

191

6

5:

0

191

Numãruld'e
din învãtãmântul
pregcolar

Numãrulde

Iii

0

numãrulde absente

lnscrigila

¡i

0

Absente

D69a

.

din învä[ämântul
primar (l-lV)

28

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST'ALEXA POPOVICI' ARAD

Numärulde elevi

229

229

117116010

116

228

din învä(ämântul

gimnazial (V-Vlll)

Numärulde elevi
din lnvãtämântul

liceal, profil teoretic

(rx-xryxilr)
Numãrulde elevi
din lnvä[ämântul

liceal, profil
tehnologic (lX-

xil/xilr)
Numãrul de elevi
din învätãmântul din
învãtämântul

profesionalcu
durata de 2 ani
dupã clasa a X-a

Numårulde eleviln
stagiide practicã
dupä finalizarea

ciclului inferior al
liceului

Numårulde elevi

112

110

0

110

din învä!åmântul

liceal, profil
vocational (lX-

xil/xilr)
Numärulde elevi
din învätämântul

0

0

postliceal

Total

Totalgrädinitã
Totalniveluri

684

683

9

10

0

683

37

37

0

0

0

37

647

646

I

10

0

646

gcoalä
D69b

Pentru unitäfile care au organizat gi alte forme de înväfämânt
("lnvatamânt serat", "Cu frecventa redusa", "Program "A doua sansa"")
în anul çcolar anterior, situatia elevilor cupringi în aceste forme este:
Situa{ie
Transferali
În eviden[ä lnscriçi
lnscrigi

la
început la sfârgit

pe

parcurs

Elevi
care au finalä
abondon

at

000

Totalelevi (toate
nivelurile)

Vll. Situatia gcolarä la sfârgitul anului gcolar precedent

(l) Flux çcolar
29
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D70 - Situatia gcolarä a elevilor (total gcoala coordonatoare gi structuri), la sfârgitul anului
gcolar anterior:

D70a

Situafia elevilor din lnvätämântul de zi

lnaintea
Situa[ie finalã, dupã
corigentä
examenul de corigentã
Repeten$ Corigen[i Situatie Repeten[i Situatie
gcolarã dupä gcolarã

Situa{ia la final de an,
examenului de

nelncheiatã corigen[ä neîncheiatã
dupã corigen[ä

Numäruldeelevidin

O

0

O

O

0

Numäruldeelevidin

0

I

0

0

0

Numäruldeelevidin

0

0

0

0

0

Numãruldeelevidin

0

0

0

0

0

Numãruldeelevidin

0

0

0

0

0

Numäruldeelevilnstagii 0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

i

0

0

Q,

0

0

:

O.

12

O,

O

O

învätãmântul primar (l-lV)
învä(ämântul gimnazial

(v-vilr)
învätämântul liceal, profil
teoretic (lX-Xl l/Xl ll )
lnvätämântul liceal, profil
tehnologic (lX-Xl lD(ll l)
învälãmântul profesional
cu durata de 2 ani dupã
clasa a X-a

de practicã dupä
finalizarea ciclului inferior

alliceului

Numäruldeelevidin

lnvãtämântul liceal, profil
vocational (lX-XllD(l I l)

Numäruldeelevidin
învä[ämântul postliceal

Total
DTOb

Situalia etevitor cupringi în atte forme de înväþmânt din gcoalä:
,

înaintea
Situatie finalä, dupã
corigentã
examenul de corigentä
Repeten[i Corigenti Situatie Repetenti Situa[ie
çcolarã dupã gcolarå

Situa(ia la final de an,
examenului de

neîncheiatå corigentä neîncheiatå

Numãrurtotardeerevidin 0

unitate, ln alte forme de

0

lnvãtämânt

30
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Pentru unitätile de învätãmânt care au organizat în acest an gcolar
clase pregätitoare, numãrul de elevi din aceste clase care au
frecventat anterior gradinita este:

D70c

60

(2) Rezultate gcolare pentru nivelurile existente în unitate la sfârgitul anului gcolar anterior

D71

Distributia elevilor cupringi în învãtämântul primar, forma
"lnvä!ämânt de zi", în functie de calificativele la sfârgitul anului
çcolar anterior:
Numãr de elevi din clasele l-lV în distributie pe discipline
Nesatisfäcãto Satisfäcätor

Bine

r

Sicomunicare
Matematicä
Limbã

D72a

Total

154
156

30
28

7
7

0
0

bine

Foarte

191
191

Distribulia elevilor cuprinçi în învä!ämântul forma "Înväfämânt de zi", în
funcfie de mediile la sfârgitul anului çcolar anterior, pe niveluri
Numãr de elevi, pe grupe de medii

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10

Situatie

Total

neîncheiat
ã

lnvä!ãmântul 0

0

18

71

140

O

229

lnvã!ãmântul O

O

2

.-t1'

.1æt',

O

226

gimnazial

liceal

Q

lnvã[ãmântul 0000000
postliceal
lnvã!ãmântul 0000000

")'

,\

6

^

profesional

D72b

Distribulia elevitor cupringi în alte forme de învätämânt, în functie de mediile
la sfârgitul anului çcolar anterior:
Numãr de elevi, pe grupe de medii

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10

Totalelevi

0

0

0

0

(toate

nivelurile)

31

Situatie

Total

neîncheiat
á

0

0

0
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Numärul elevilor din unitate care au absolvit în anul
gcolar anterior (gcoala coordonatoare gi structuri):

D73a

Nr absolven[i învätãmânt Nr absolven[i alte forme
"cu frecvenfã zi"
Numåru1 absolventilor inv.primar
(clasa a lV-a)
Numärul absolven[ilor de gimnaziu

37
0

(clasa a Vlll-a)
Numärul absolventilor de liceuciclu inferior (clasa a X-a)

0

Numãrul absolven(ilor de liceu
(clasele a Xll-a

59

sia Xlll-a)

Numãrul absolventilor stagiilor de
pregãtire practicã dupå finalizarea
ciclului inferior al liceului
Numärul absolven[ilor de
înväfãmânt profesional cu durata de
2 anidupã clasa a X-a
Numärul absolventilor din
lnvätämântul postliceal

Numarulde elevi

D73b

Numärul de elevi, din anul gcolar anterior, în cazul ultimei
clase de liceu (clasa a Xll-a sau clasa aXlll-a)
Numär elevi

început de

Numarulde

elevi

la

Numär

Numãr

an absolven[i repetenti

59

59

(2) Gonditii de intrare în liceu pentru elevii cupringi în clasele

D74
Elevi cupringi în acest

lX-a
clasa a X-a
clasa a Xl-a
clasa a Xll-a
clasa a

Situage
gcolarã
neîncheiatä

0

lX-Xll

0

. ,
,

,

ln cazul unitälilor cu nivel liceal, media minimä de intrare
în clasa a X-á la forma "Învä1ämânt de zi", pentru
ultimele patru generatii de elevi ai gcolii s-a situat în
intervalulde notare:

an

Media minimã de intrare în liceu, în anul de referin[ä
8-8,99

8-8,99
8-8,99
8-8,99
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În cazul unitáfilor cu nivel liceal, ponderea elevilor
cuprinçi în acest an çcolar, în cei patru ani de studiu din
invätämântul de zi, intra[iîn liceu pe baza repartitiei

D75

conform optiunii exprimate, dupå promovarea testelor
nationale la finalul clasei a Vlll-a, a fost (estimare):
Ponderea elevilor care au promovat testele nationale
(examenul de capacitate) la finalul clasei a Vlll-a
Elevii din clasa a lX-a

Totielevii

Elevii din clasa a X-a

Totielevii

Elevii din clasa a Xl-a

peste 90%

Eleviidin clasa a Xll-a

peste 90%

(3) Rezultate la evaluäri nationale sustinute în anul gcolar anterior

Rezultate la tezele nationale cu subiect unic (testarea nafionalä );
informatiireferitoare numai la absolventii de gimnaziu din anul
gcolar anterior (färä serii anterioare):

D76

Numãrul elevilor cu note în intervalul
Denumire

Sub5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10

Limba maternä

0

0

Limba romanå

0

1

Matematicã

7

3

D77

Total

000
34
11
16854

00
26
812

54

Rezultate la examenul de bacalaureat, pentru absolvenfii din anul
çcolar anterior (färä serii anterioare):
Sub 6

lnvã!ãmânt forma "cu

6-6,99 7-7,99 B-8,99 9-10
00000

Total

frecven(å-zi"
Total
D78

10

19

11

13

Rezultate la examene de certificare a competenlelor, în
anul gcolar anterior (absolventi înscriçi la examen çi
absolventi care au promovat examenul):
Numär absolventi înscriçi
examen

Liceu-ciclul inferior (certificare de
nivel 2) - învã[ãmânt "cu frecventä-

la

Numär absolven[i
0

zi"
Liceu-ciclul inferior (certifìcare de
nivel 2) - alte forme

Liceu-ciclul superior (certificare de
nivel 3) - învãtãmânt "cu frecventàzitt

33
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de

0

0

de

0

0

de

0

O

Liceu-ciclul superior (certificare
nivel 3) - alte forme
lnvã(ämânt postliceal (certificare
nivel 3+) - învã[ãmânt "cu frecven[ãzi"
lnvã!ãmânt postliceal (certificare
nivel 3+) - alte forme

D79

Numärul absolvenlilor gcolii din anul çcolar anterior care
se regäsesc ln anul çcolar curent în diferite unitãti de
învätåmânt:
lnvã!ãmânt "cu frecven!ä - zi" Alte forme

terminat

0

0

finalizat

0

0

Numärul de copii care au
nivelul antepregcolar în anul gcolar
precedent

Numärulde copiicare au

nivelul antepregcolar gi s-au înscris

I

la gradinitã

h

terminat

0

0

finalizat

0

0

absolvit

37

0

lV-

37

0

absolvit

55

0

a

55

0

r

0.

0

absolvit

0

0

liceu-ciclu

Q:

0

Numärul de copii care au
nivelul preçcolar 1n anul gcolar
precedent

Numãrulde copiicare au

grãdinifa in anul gcolar anterior gi
care s-au înscris în clasa I
Numãrul elevilor care au
clasa a lV-a în anul gcolar
precedent

Numäru| absolventilor de clasa a
a ai acestei çcoli, care s-au lnscris
1n clasa a V-a 1n orice unitate
gcolarã

Numãrul elevilor care au
clasa a Vllþa 1n anul gcolar
precedent

i

Numåru| absolventilor de clasa
Vlll-a aiacesteigcoli, care s-au
lnscris 1n clasa a lX-a de liceu

Numårulabsolventilorclaseia

lX-a

ai gcolii din anul gcolar anterior care
continuã studiile în lnvã[ãmântul
profesional în anul gcolar curent in
diferite unitati de învåtåmânt

i

tts

Numàrul elevilor c€¡re au
ciclul inferior al liceului, în anul
gcolar precedent

Numãrul absolventilor de
inferior care au optat pentru
continuarea cu stagiulde practicã
de 6luni

u

I
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Numãrul absolven(ilor de liceu-ciclu
inferior care au optat pentru
continuarea liceului (ciclul superior )
Numärul absolven(ilor de liceu
(clasa a Xll-a giclasa a Xlll-a) în
anul gcolar precedent

Numãrul absolventilor de liceu care
s-au înscris într-o forma de
învã{ämânt postliceal
49

Numärul absolventilor de liceu ai
gcolii care s-au lnscris în învãtãmânt

superior
Numãrul absolven(ilor
învã[ãmântului postliceal ln anul
gcolar precedent
Numãrul absolventilor
învã[ämântului postliceal din unitate
care s-au lnscris ln învä[ämântul
superior

lX. Experienta în evaluäri internationale

România a participat la evaluäri internationale (PIRLS - investigarea nivelului de întelegere
a lecturii a elevilor de clasa a lV-a; TIMSS - investigarea achiziliilor elevilor de clasa a Vlll-a
la matematicä gi çtiinte; PISA - evaluarea capacitätii tinerilor de l5 ani de a-gi utiliza
competenlele de lecturä, de matematicä gi de çtiinte dobândite pe parcursul gcolarizärii

obligatorii).

În legäturä cu experienta unor astfel de evaluäri, se va preciza dacá:

D80a

$coala a participat, prin elevide vârstä
corespunzätoare, la evaluäri în cadrul:
Varianta Dvs

PIRLS
TIMSS

PISA

D80b

În gcoala au existat actiuni de diseminare a

informatiilor obtinute din experienta paÉicipärii
României la astfel de evaluäri (analize de obiective, de
instrumente, de rezultate çi/sau de aspecte
metodologice specifice):
Nu

Xl. Alte realizäri în activitatea çcolii
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(l)

Date referitoare la elevi

DBI

Diversificarea ofertei educalionale a unitätii, prin
organizarea de grupe / clase de învätämânt alternativ,
precizati numärulacestora, pe niveluri, precum çi
numäru| de copii / elevi cuprinçi în alternativa
educationalä respectivä:
Numär grupe /

clase

preçcolar
primar
gimnazial
liceu

Numãr copii / elevi

0
0
0
0

0
0
0
0

D82 - Ponderea absolventilor claselor terminale (Vlll si/sau Xll) care au bcncficiat de
consiliere / orientare çcolarä gi profesionalã / asistentä psihopedagogicä pe parcursul celor
patru ani de studiu,ln vederea profesionalizärii gi/sau a continuärii educaticiîn ciclul
urmãtor (estimare):

a-Vlll-a
50 -75o/o
Clasa

Clasa a-Xll-a
50 -75%

D83 - Numãr de elevi care au obtinut premii sau mentiuni la olimplade, concursuri pe
discipline, concursuri pe meserii, expozitii, concursuri sportive sau a¡tistice, ca urmare a
paÉicipärii la aceste evenimente, începând cu faza judeteanä (municipiul Bucuregti):

40 i..
(2) Date referitoare la cadrele didactice

D84 - Numãrul cadrelor didactice care au calitate de formatori (cu certificat /atestat):

D85 - Numärul cadrelor didactice din gcoalä care sunt autori / coautori de manuale gcolare
sau auxiliare didactice cu ISBN / ISSN:

(3) Aspecte manageriale

D86 - Numärul de discipline optionale din oferta gcolii:
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D87 - Numärul etevilor care înva!ä în clase bilingve sau cu predare intensivä a unei limbi

sträine:
455
D88 - Veniturile proprii din anul calendaristic anterior realizate prin : sponsorizäri,
participarea ta proiecte gi programe nalionale sau internationale (p¡olec.te finantate din
ionOui¡ structuiate, din Þrogramul de învãtare pe tot parcusul vietii etc.), activitäti
productive, prestäii servicii, organizarea de evenimente pentru comunitate etc. (mii RON):
0

PARTE A I¡.4
DES6RTEREA AcTtV¡rÃTlLoR DE lnaeuNÃrÃ1lRE A CALITA1I REALIZATE
Activitäti de îmbunãtäfire a calitätii

Nr. Nume

crt.

a

1 Activitate de peÍeclionare
personalului didactic auxiliar

nedidactic

çi

Datä

Obiective
TiP
Activitate

încePut

4,5

18.1

Perfeclionarea

Datä

sfârgit

1.2016 16.06.2017

personalului
didactic auxiliar 9i

nedidactic

Responsabilitäti: Responsabil cu formarea continuä
Personalul didactic auxiliar çi nedidactic
lndicatori realizare: Diplome sau adeverinle de participare

Comentarii:

.
.
.

Concluzii: E bine sä se aibe în vedere gi perfeclionarea personalului nedidactic çi didactic
auxiliar.

Realizat în proportie de 100 %

Leclii înväfate: E bine sã se aibe 1n vedere çi perfeclionarea personalului nediclactic
didactic auxiliar.

2 Amenajarea Laboratoruluide
çtiinre.{;ì,

- "

3,6

Dotarea

saliicu

19.02.2017 31.03.2017

äåij:¡å,ä";,,,.

Responsabil itäti : Directiunea.
Consiliul de administratie.

lndicatori realizare: Receptia lucrarii.
Comentarii:

.
.
.

Concluzii: A fost amenajat un cabinet dotat cu chiuvete si videoproiector.
Realizat în proportie de 90 %

Lectii lnvätate: /

37
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3 Dotare cu tehnologie informaticã 3, 5
çide comunicare

Acesarea

mai

16.12.2016 09.01.2017

ugoarä a
materialelor
digitale.
Utilizarea maimult
la claså a
mijloacelor de
comunicare
digitale.

F^esponsabil itäli : Directcr
Contabil

lndicatori realizare: Dotarea corespunzãtoare cu ceea ce s-a propus.
Comentarii:

.
.
.

Concluzii: E bine sã existe tehnicä de calcul
Realizatîn propo(ie de 100 %

la fiecare comisie metodicã.

Lectii lnvätate: Solicitãrile pentru materiale sã se facã din timp.

4 Dotarea cu mobilier ergonomic a

Eleviidinclasa

3, 6

salilor pentru clasa pregatitoare.

15.10.2016 29j02016

pregatitoare sa
poata desfasura
activitatea in
conditiifoarte bune.

Responsabilitäti: Directiune.
Contabilitate.
lnvatatoarele de la clasele pregatitoare.

lndicatori realizare: Dotarea claselor corespunzator.
Comentarii:

.
.
.

Concluzii: Activitatea a fost realizata.
Realizat în proporJie de 100 %

Lectii învätate: E bine sa se planifice in bugetul de anul viitor dotarile necesare.

5 lmplicarea cadrelor didactice çi 5,2
a elevilor 1n realizarea de
proiecte si parteneriate

lmplicareafiecãrui 0'1.02.2017 31.03.2017
cadru didactic în
realizarea de
proiecte si
parteneriate gi
realizarea unei

monitorizãriîn
acest sens.
Existenta la nivelul
scoliia cat mai
multor padeneriate.

Responsabilitäti: Responsabilul cu monitorizarea si verificarea parteneriatelor scolare.
Indicatori realizare: Fiecare cadru didactic sa aibe macar un proiect si un parteneriat in care este
implicat.

Comentarii:

.

Concluzii: E bine ca responsabilul comisiei si directorul scolii sa aminteasca colegilor ca
actele trebuie intocmite la timp si predate la scoala.
38
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.
.

Rea¡¡zat în

propo(ie de 60 %

Lectiiînvåfate: /

6 Reparatiiinprejmuire

scolii.

curtea

3,

3

Realizarea

unei

15.10.2016 28J0.2016

maibune Protectiia
elevilor.
lnfrumusetarea

curtiiscoliisia
inprejurimilor.

Responsabilitäti: Directiune.
Personal nedidactic.

lndicatori realizare: Realizarea uneimai bune protectiia elevilor.
I

nfrumusetarea curtii scolii si a i nprejurimilor.

Comentarii:

.
.
.

Concluzii: Lucrarile au fost finalizate. E bine sa se atribuie portarului sarcini de intretinere.
Realizatîn proportie de 100 %
Lecgiilnvälate: Lucrarile de amenajare e bine sa se desfasoare in vacanta.

Activitäti de evaluare internä

Nr. Nume
crt.

Tip

al
gcolare.

1 Modul de întocmire
planificärilor

Cercetare Obiective Datä
ÎncePut

Analizä de conlinut Fiecare
a materialelor de cadru
suport educational didactic sã

Datä

sfârgit

15.10.2016 28.10.2016

întocmeascã
la timP çi

corect
planificärile
anuale çi
semestrilale.

Toate
planificärile
sã aibe
numär de

înregistrare
la o datã

corespunzäto
are.

Responsabilitäfi: Responsabilii de Comisii metodice vor verifica gi vor completa tabelul primit de
la CEAC, privind existenla gi data înregisträrii planificãrilor la fiecare materie.
lndicatori realizare: Procentulde cadre didactice care au lntocmit la timp planificärile.
Comentarii:

.

Concluzii: Diseminarea,la nivelul fiecarei catedre/arii curriculare, a exemplelor de bune
practici in domeniul proiectarii didactice.
Mentorarea cadrelor didactice cu mai putina experienta in procesul proiectarii didactice.
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.
.

Real¡zat în propo(ie de 100 %

Lectii învätate: Proiectarea corespunzatoare, eficienta, contribuie la gestionarea adecvata
a timpului alocat invatarii-consolidarii-evaluarii si la atingerea obiectivelor propuse.

2 Reugita lor oglindegte eficienta Traseul de carierã Cunoagterea 17.10.2016 3'1.10.2016

noastrã

alabsolventilor

facultãtiipe
care o

urmeazä
fiecare
absolvent
2016
Determinare
a procentului
de integrare
în unitã[ide

învã[ämânt
superior.
Determinare
a eventualilor

absolvenli
care nu sunt
integra[iîn
forme de
lnvã(ämânt
superior gi
nici nu au loc
de muncã în
vederea

consilieriilor.

Responsabilitäti: Dirigintii fostelor clase a Xll+a vor culege date gi vor întocmi un tabel cu
facultatea la care s-a înscris fiecare absolvent. Tabelele sunt predate comisiei CEAC care
analizeazá gi trage concluzii cu privire la aceste aspecte.
Situatia finalä va fi popularizatã la nivelul gcolii.
lndicatori realizare: Procentul de integrare al absolventilor nostrii peste B0%.
Comentarii:

.
.
.

Conctuzii: Nevoia diversificarii modalitatilor de consiliere a elevilor din invatamantul
secundar superior in vederea orientarii profesionale in conformitate cu tendintele pietei
muncii si cu evolutia societatii.
Realizat în propo(ie de 90 %

Leclii învãfate: Valorificarea feedbackului obtinut din partea absolventilor in configurarea
ofertei educationale a scolii.

PARTEA A III.A
N|VELUL DE REALIZARE A |ND|CATOR|LOR DE PERFORMANTA, CONFORM
STANDARDELOR DE ACREDITARE çl DE EVALUARE PERIOD|Cn 6.C. nr.21118.01.2007) 9i
STANDARDELE DE REFERINTA
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PARTEA A III-A

N|VELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA, CONFORM
pentooicÄ (H.G. nr. 21t18.01.2007) çi
STANDARDEL9R DE Âcneorr4nE gt DE EVALUARE
STANDARDELE DE REFERINTA
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zurtDllm
rDO¡OX

lndicator

Nr.

8â'd3.8

ã$
qq

crt.

I

Ës
d

lnvä[amântul primar
DOMEN lU Capacitate institu[ionalä

Subdomeniu Baza materialã (resurse)

1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de

x

învätämânt çi auxiliarelor curriculare
2 Accesibilitatea spatiilor auxiliare

x
x

3 Accesibilitatea spatiilor gcolare

4 Dotarea cu tehnologie informaticã çide comunicare.
5 Dotarea cu mijloacele de învätämânt 9i cu auxiliare curriculare

x

6 Dotarea spatiilor çcolare

x

7 Existenta çi caracteristicile spa[iilor gcolare

x

8 Existenla gi dezvoltarea fondului bibl¡oteci¡ gcolare/ centrului de

x

informare gi documentare
9 Existenla, caracteristicile gi func[ionalitatea spa[iilor administrative
1

x

0 Existen[a, caracteristicile çi functionalitatea spatiilor auxiliare

x

x
x
x
x

11 Procurarea çi utilizarea documentelor çcolare çi a actelor de studii
12 Utilizarea spatiilor auxiliare
13 Utilizarea spaliilor gcolare
Subdomeniu Resurse umane
1 Managementul personalului didactic auxiliar 9i personalului
nedidactic
2 Managementul personalului didactic çi de conducere

x

Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale
I Asigurarea securitätii tuturor celor implicati în activitatea çcolarä,
în timpul desfäçurärii programului
2 Asigurarea serviciilor de orientare gi consiliere pentru elevi.

x

x

x
x

3 Asigurarea seruiciilor medicale pentru elevi

4 Existen(a gifunctionarea

sistemului de comunicare internã çi

x

externä

5 Existen[a çifunclionarea sistemului de gestionare a informatiei;
înregistrarea, prelucrarea çi utilizarea datelor 9i informatiilor.
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zur@!lm
rD0¡='OX

lndicator

Nr.

E #d 8.8
fr Ð gE

ctt.

ilåí

E.-ê
J

äí9(D
o

lnvätamântul primar
DOMEN lU Capacitate institutionalä

Subdomeniu Baza materialå (resurse)
1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de

x

învãtämânt gi auxiliarelor curriculare
2 Accesibilitatea spatiilor auxiliare

x
x

3 Accesibilitatea spatiilor çcolare

4 Dotarea cu tehnologie informaticä gide comunicare.

x
x
x

5 Dotarea cu mijloacele de lnvä[ãmânt çi cu auxiliare curriculare
6 Dotarea spatiilor gcolare
7 Existenta gi caracteristicile spa[iilor çcolare

x

8 Existenla çi dezvoltarea fondului bibliotecii gcolare/ centrului de

x

informare çi documentare
9 Existenla, caracteristicile gifunclionalitatea spatiilor administrative
1

0 Existen[a, caracteristicile çi functionalitatea spatiilor auxiliare

x

x

12 Utilizarea spa(iilor auxiliare

x
x

13 Utilizarea spatiilor çcolare

x

11 Procurarea çi utilizarea documentelor çcolare çi a actelor de studii

Subdomeniu Resurse umane
1 Managementul personalului didactic auxiliar 9i personalului
nedidactic
2 Managementul personalului didactic Ai de conducere

x
x

Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale
1 Asigurarea securitätii tuturor celor implica[i în activitatea çcolarä,
în timpul desfägurärii programului

2 Asigurarea se¡viciilor de orientare çi consiliere pentru elevi.

x
x

3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi

x

4 Existenla çifunctionarea sistemuluide comunicare internä çi

x

externä

5 Existenla gifunctionarea sistemului de gestionare a informatiei;
înregistrarea, prelucrarea çi utilizarea datelor 9i informatiilor.
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6 Existenla, structura gi continutul documentelor proiective
(proiectul de dezvoltare gi planul de implementare)
7 Functionarea curentå a unitä(ii de învãtãmânt

x
x
x

8 Organizarea internä a unitã(ii de învãtãmânt
DOMENIU Eficacitate educagonalã
Subdomeniu Activitatea de cercetare gtiintificã sau metodicã, dupã caz
1 Activitatea metodicã a cadrelor didactice

2 Activitatea gtiintificã

x
x

Subdomeniu Activitatea financiarã a organizatiei

1 Constituirea bugetului gcolii

x
x

2 Executia bugetarã
Subdomeniu Con[inutul programelor de studiu
1 Definirea gi promovarea ofertei educa{ionale

2 Existenta parteneriatelor cu reprezentanti

x
x
x
x

ai comunitåtii

3 Proiectarea curriculumul-ui

4 Realizarea cuniculumul-ui
Subdomeniu Rezultatele înväfärii

1 Evaluarea rezultatelor gcolare

2

,

x

Ev aluarea rezu ltatelor la activitä[i le extracu rricu la re (extra-clasã
çi extra-gcolare)
DOMENIU Managementulcalitã[ii

x

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învãtãrii

1 Optimizarea accesului la resursele educa[ionale

x

Subdomeniu Baza de date actualizatÈi sistematic, referitoare la asigurarea
intemä a calitä$i

1 Constituireabazei de date a unitãtii de lnväfãmânt

x

Subdomeniu Functionalitatea st¡ucturilor de asigurare a calitãfii educaliei,
conform legii

1 Constituirea si functionarea structurilor responsabile cu evaluarea
internä a calitã[ii

x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodicã a calitãtii corpului profesoral

1 Evaluarea calitätii activitã{ii corpului profesoral

x

Subdomeniu Proceduri obiective gitransparente de evaluare a rezultatelor

lnvãþrii
1 Existenta gi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluãrii
învãtãrii
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Subdomeniu Proceduri privind initierea, monitorizarea çi revizuirea
periodicå a programelor çi activitãtilor desfäçurate
1 Revizuirea ofertei educationale 9i a proiectului de dezvoltare

x

Subdomeniu Strategii gi proceduri pentru asigurarea calitåtii
1 Dezvoltarea profesionalã a personalului

x

2 Existen[a çi aplicarea procedurilor de autoevaluare institutionalã

x
x

3 Existenla giaplicarea procedurilor interne de asigurare a calitãtii
Subdomeniu Transparenta informatiilor de interes public cu privire la
programele de stud¡igi, dupã caz, certificatele, diplomele gicalificärile
oferite
1 Asigurarea accesului la oferta educationalä a Scolii

x

lnvãfamântul secundar inferior (gimnaziu)
DOMENIU Capacitate institutionalä
Subdomeniu Baza materialã (resurse)

1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, m'tjloacelor de

x

lnvätämânt gi auxiliarelor curriculare
2 Accesibilitatea spaliilor auxiliare

x
x

3 Accesibilitatea spatiilor gcolare

4 Dotarea cu tehnologie informaticä çi de comunicare.

x
x
x

5 Dotarea cu mijloacele de învãtämânt çi cu auxiliare curriculare
6 Dotarea spatiilor çcolare

x

7 Existenta gi caracteristicile spatiilor gcolare
8 Existenfa gi dezvoltarea fondului bibliotecii çcolare/ centrului de
informare çi documentare
9 Existenla, caracteristicile gifunc[ionalitatea spa[iilor administrative
I

0 Existen(a, caracteristicile

gi functionalitatea spa[iilor auxiliare

11 Procurarea çi utilizarea documentelor gcolare çi a actelor de studii
12 Utilizarea spaliilor auxiliare
13 Utilizarea spatiilor çcolare
Subdomeniu Resurse umane
1 Managementul personalului didactic auxiliar 9i personalului
nedidactic
2 Managementul personalului didactic Ai de conducere
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale
1 Asigurarea securitãtii tuturor celor implicati în activitatea gcolarã,
în timpul desfãgurãrii programului
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2 Asigurarea serviciilor de orientare çi consiliere pentru
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru

4 Existenfa gifunclionarea sistemului

externã

elevi.

X

de comunicare internà gi

'

5 Existenta çifunctionarea sistemului de gestionare a informaliei;
înregistiarea, prelucrarea gi utilizarea dãtebr çi informa[iilor.
6 Existenta, structura gi con[inutul documentelor proiective
(proiectúl'de dezvoltäre giþtanutde imptementåre)
7 Functionarea curentã a unitätiide învã{ämânt
8 Organizarea internä a unitã(iide

X

elevi

x
X

x
X

învåtämânt

X

DOMENI U Efi cacitate educa[ionalä

Subdomeniu Activitatea de cercetare gtiintificã sau metodicã, dupã caz
I Activitatea metodicä a cadrelor

didactice

2 Activitatea

X

çtiintificã

X

Subdomeniu Activitatea financiarã a organiza[iei

bugetuluigcolii
2 Executia bugetarä
1 Constituirea

X
X

Subdomeniu Continutul programelor de studiu

oferteieduca(ionale
2 Existenta parteneriatelor cu reprezentanli ai comunitãtii
3 Proiectarea cuniculumul-ui
4 Realizarea curriculumul-ui
1 Definirea gi promovarea

X
X
X

X

Subdomeniu Rezultatele învãlãrii

1 Evaluarea rezultatelor

gcolare

2 Evaluarea rezultatelor la activitãtile extracurriculare

(extra-clasä

çi extra-gcolare)

X
X

Subdomen iu Accesibi litatea resurselor adecvate învätårii

1 Optimizarea accesuluila resursele

educa(ionale

X

Subdomeniu Baza de date actualizatÈi sistematic, referitoare la asigurarea
intemä a calitã[ii

1 Constituireabazei de date a unitãtii de

învätãmânt

X

Subdomeniu Functionalitatea structurilor de asigurare a calitãtii educa[iei,
conform legii

1 Constituirea si functionarea structurilor responsabile cu evaluarea
internã a

calitãlii
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Subdomeniu Proceduri de evaluare periodicä a calitãtii corpului profesoral
1 Evaluarea calitãtii actività[ii corpului profesoral

x

Subdomeniu Proceduri obiective 9i transparente de evaluare a rezultatelor
învä(ärii

1 Existenla gi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluärii
învã[ãrii
Subdomeniu Proceduri privind inilierea, monitorizarea çi revizuirea
periodicå a programelor çi activitã[ilor desfãgurate
1 Revizuirea oferteieducafionale 9ia proiectului de dezvoltare
Subdomeniu Strategii gi proceduri pentru asigurarea calitãlii
1 Dezvoltarea profesionalã a personalului

2 Existenla

x
x
x

x

gi aplicarea procedurilor de autoevaluare institu[ionalä

3 Existenfa çi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calitåtii

x

Subdomeniu Transparenla informa[iilor de interes public cu privire la
programele de studiigi, dupã caz, certificatele, diplomele 9i calificãrile
oferite
1 Asigurarea accesului la oferta educationalä a gcolii

x

lnvä[amântul secundar superior (liceu) - Filiera Teoretica
DOMEN ¡U Capacitate institu$onalã

Subdomeniu Baza materialä (resurse)
1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de
învãtämânt gi auxiliarelor curriculare

x

x
x

2 Accesibilitatea spatiilor auxiliare
3 Accesibilitatea spatiilor gcolare

4 Dotarea cu tehnologie informaticã çide comunicare'
5 Dotarea cu mijloacele de lnvã!ämânt

x
x
x

ç¡ cu auxiliare curriculare

6 Dotarea spatiilor gcolare

x

7 Existenta çi caracteristicile spatiilor çcolare

1

8 Existenla

gi dezvoltarea fondului bibliotecii çcolare/ centrului de
informare gi documentare

x

9 Existenla, caracteristicile gifunc[ionalitatea spa[iilor administrative

x

0 Existen{a, caracteristicile

gi funclionalitatea spatiilor auxiliare

11 Procurarea çi utilizarea documentelor çcolare 9i a actelor de studii
12 Ulilizarea spa$ilor auxiliare
13 Utilizarea spatiilor çcolare
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Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar çi personalului

x

nedidactic

2 Managementul personalului didactic

Ai de conducere

x

Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale
1 Asigurarea securitãtii tuturor celor implicati în activitatea gcolarã,
în timpul desfägurãrii programului

2 Asigurarea serviciilor de orientare gi consiliere pentru elevi.

x
x

3 Asigurarea seruiciilor medicale pentru elevi

4 Existenta gifunctionarea
externã

x

sistemului de comunicare internã çi

5 Existenla çifunclionarea sistemuluide gestionare a informaliei;

lnregistrarea, prelucrarea gi utilizarea datelor gi informaliilor.
6 Existenta, structura gi continutul documentelor proiective
(proiectulde dezvoltare gi planul de implementare)
7 Func[ionarea curentã a unitãtii de lnvãtãmânt

I

Organlzarea internä a unitäliide învå(ämânt
DOMENIU

Efi

x

x
x
x
x

cacitate educationalä

Subdomeniu Activitatea de cercetare gtiingficã sau metodicã, dupá caz
I Activitatea metodicã a cadrelor didactice

2 Activitatea gtiintificã

x
x

Subdomeniu Activitatea financiarå a organizagei

1 Constituirea bugetului gcolii

x
x

2 Executia bugetarã
Subdomeniu Continutul programelor de studiu

1 Definirea çi promovarea ofertei educa{ionale

2 Existen[a parteneriatelor cu reprezentan[i ai comunitälii
3 Proiectarea curriculumul-ui

4 Realizarea

curriculumul-ui

x
x
x
x

Subdomeniu Rezultatele lnvãtärii

I Evaluarea rezultatelor
2

gcolare

Ev aluar ea rezu ltatelor la activitãli le extracu

x
rriculare (extra-clasä

gi extra-çcolare)

:

.

x

DOMENIU Managementulcalitägi

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învãtãrii

1 Optimizarea accesului la resursele educa[ionale
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Subdomeniu Baza de date actualizatä sistematic, referitoare la asigurarea
intemä a calitã[ii
1 Constituireabazei de date a unitä(ii de lnvã[ãmânt
Subdomeniu Func[ionalitatea structurilor de asigurare a calitãtii educaliei,
conform legii
1 Constituirea si funclionarea structurilor responsabile cu evaluarea
internã a calitãtii
Subdomeniu Proceduri de evaluare periodicã a calitã[ii corpului profesoral

1 Evaluarea calitãtii activitälii corpului profesoral
Subdomeniu Proceduri obiective gi transparente de evaluare a rezultatelor
învätärii
1 Existenla gi aplicarea procedurilor de optimizare a
învàlärii
Subdomeniu Proceduri privind initierea, monitorizarea 9i revizuirea
periodicä a programelor gi activitã(ilor desfäçurate
1 Revizuirea oferteieducationale gia proiectuluide

evaluärii

X

dezvoltare

X

Subdomeniu Strategii çi proceduri pentru asigurarea calitãtii
1 Dezvoltarea profesionalã a

personalului

X

2 Existenla çi aplicarea procedurilor de autoevaluare institutionalã
3 Existenla gi aplicarea procedurilor interne de asigurare a

calitãlii

x

Subdomeniu Transparenla informaliilor de interes public cu privire la
programele de studii gi, dupã caz, certificatele, diplomele 9i calificãrile
oferite
1 Asigurarea accesului la oferta educationalã a çcolii

lnvä[amântul secundar superior (liceu) - Filiera Vocationala
DOMENI U Capacitate institu[ionalã

Subdomeniu Baza materialä (resurse)
1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de
învätåmânt gi auxiliarelor curriculare
2 Accesibilitatea spa[iilor auxiliare

x
x
x

3 Accesibilitatea spatiilor gcolare

4 Dotarea cu tehnologie informaticã gide comunicare.

X

x
x

5 Dotarea cu mijloacele de învätämânt çi cu auxiliare curriculare

6 Dotarea spa[iilor gcolare
7 Existenta çi caracteristicile spatiilor

gcolare

I

Existenla gi dezvoltarea fondului bibliotecii gcolare/ centrului de
informare gi documentare
9 Existenla, caracteristicile çifunctionalitatea spa[iilor administrative
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I

0 Existenta, caracteristicile çi funclionalitatea spatiilor auxiliare

x

11 Procurarea gi utilizarea documentelor gcolare gi a actelor de studii

x
x
x

12 Utilizarea spatiilor auxiliare
13 Utilizarea spatiilor çcolare
Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar gi personalului

x

nedidactic

2 Managementul personalului didactic

Ai

de conducere

x

Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale
1 Asigurarea securitãtii tuturor celor implica[i ln activitatea gcolarã,
în timpul desfãgurãrii programului

2 Asigurarea serviciilor de orientare gi consiliere pentru elevi.

x

x

3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi

x

4 Existenta çifunctionarea sistemuluide comunicare internã

gi

x

externä

5 Existenta çifunctionarea sistemuluide gestionare a informatiei;

înregistrarea, prelucrarea gi utilizarea datelor gi informatiilor.
6 Existenta, structura çi continutul documentelor proiective
(proiectul de dezvoltare gi planul de implementare)

7 Funcfionarea curentã a unitålii de învá[ämânt

I

x
x
x

Organizarea internã a unitätiide învãtãmânt
DOMEN I U Efi cacitate educagonalä

Subdomeniu Activitatea de cercetare gtiin[ificã sau metodicå, dupä caz
1 Activitatea metodicã a cadrelor didactice

x
x

2 Activitatea çtiintificã
Subdomeniu Activitatea flnanciarã a organiza$ei

1 Constituirea bugetului gcolii

x
x

2 Executia bugetarã
Subdomeniu Confinutul programelor de studiu
1 Definirea gi promovarea ofertei educalionale

2 Existenta parteneriatelor cu reprezentanti ai comunitä[ii
3 Proiectarea curriculumul-ui

4 Realizarea curriculumul-ui

x
x
x
x

Subdomeniu Rezultatele învä[ãrii

1 Evaluarea rezultatelor çcolare

x
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2 Evaluarea rezultatelor la activitätile extracurriculare (extra-clasä
gi extra-gcolare)

DOMENIU Managementul calitã[ii
Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate lnvätärii
1 Optimizarea accesului la resursele educationale
Subdomeniu Baza de date actualizatä sistematic, referitoare la asigurarea
intemã a calitãtii
1 Constituireabazei de date a unitätii de învã[ämånt
Subdomeniu Func{ionalitatea structurilor de asigurare a calitätii educatiei,
conform legii
1 Constituirea si functionarea structurilor responsabile cu evaluarea
internä a calitätii
Subdomeniu Proceduri de evaluare periodicã a calitätii corpului profesoral

1 Evaluarea calitätii activitãtii corpului profesoral
Subdomeniu Proceduri obiective çi transparente de evaluare a rezultatelor
învätãrii
1 Existenla çi aplicarea procedurilor de optimizare a
învä[ãrii
Subdomeniu Proceduri privind inilierea, monitorizarea çi revizuirea
periodicã a programelor gi activitã[ilor desfägurate
1 Revizuirea ofertei educationale 9i a proiectului de

evaluärii

X

dezvoltare

X

Subdomeniu Strategii çi proceduri pentru asigurarea calitätii
1 Dezvoltarea profesionalä a

personalului

2 Existenla

X

gi aplicarea procedurilor de autoevaluare institutionalã

3 Existen[a çiaplicarea procedurilor interne de asigurare a calitãtii

X

Subdomeniu Transparenla informatiilor de interes public cu privire la
programele de studii çi, dupä caz, certificatele, diplomele çi calificärile
oferite
1 Asigurarea accesului la oferta educa[ionalä a gcolii

PARTE A IV.A

PLANUL DE ÎMBUNATATIRE A CALffÃTII EDUCATIEI OFERITE PENTRU ANUL çCOLAR
URMATOR

Activitäfi de îmbunätäfire a calitätii:
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Nr. Nume

Tip
Obiective
Activitate

crt.

1 Activitate de perfectionare

personalului

didactic

a

4,

1

Datä

început

- perfecfionarea
personalului didactic
- abilitarea
cunicularã în raport
cu modificärile de
programe gcolare
- înregistrarea

Datä

sfârçit

16J02017 31.08.2018

numäruluide credite
profesionale
transferabile în
intervalele prevãzute
de legislalie

Responsabilitãti : Responsabilul cu formarea continuã
I

nd

icatori real izare:

Cred ite profesionale acumulate
I

Detalii: - lnscrierea la cursurile de formare continuã a cadrelor didactice, care nu au numärul
necesar de credite.
- lnscriere la grade didactice a profesorilor care îndeplinesc condi{iile specifice.
- desfågurarea orelor 01.11.2017 31.08.2018
2 Amenajarea laboratoruluide

ltzicä

3,6

'

defizicâln condilii
corespunzåtoare,
conform specializärii
Çtiinfe ale naturiidin

cadrul profiluluireal.

Responsabilitäti: Directiunea çi departamentul de contabilitate gi administrativ
lndicatori realizare: Existen[ã dotãrilor în cabinet
Funclionarea corespunzãtoare a aparatelor specifice de laborator

Detalii: - dotarea cu mobilier de laborator specializat
- dotarea cu laptop çivideoproiector
- desfäçurarea
3 Amenajarea laboratorului
3,
23.10.2017 31.12.2012
bune cóndifiia orelor

informáticã
:
,

I

de

6

în

de TIC çi Informaticã
având îå vedere cä

r

noulplan-cadru

I

prevede ore de
lnformaticã çiTlC çi

ilffiflüi",|-"

I

bune condiliia

examenuluide
bacalaureat
- posibilitatea
organizãrii cursurilor
de ECDL

Responsabilitãli: Direcfiunea, informaticianul, departamenmtul contabilitate çi administrativ
lndicatori realizare: Existenla dotãrilor propuse
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Detalii: - achizilionarea de tehnicã de calcul corespunzätoare normelor actuale

4 Dotarea cu mobilier ergonomic a 3, 6
sãlilor pentru clasa pregätitoare

desfäçurarea

activitã{ilor în mod

15.10.2017

31.08.2018

corespunzãtor la
clasa pregätitoare
- îndeplinirea
normelor legale în
vigoare privind
condiliile ergonomice
de desfåçurare a
instruirii

Responsabilitãfi: Direcliune, departamentul de contabilitate giadministrativ
I

ndicatori realizare: Säli dotate corespunzätor

Detalii: - achizilionarea de mobilier adecvat vârstei çi dezvoltãrii somatice

5 Modernizarea

cabinetelor

3,6

scolare

- desfãgurarea
bune condi[iia

în

15.10.2017 31.12.2017

procesului instructiveducativ
- optimizarea
pregãtirii pentru
evaluãrile nationale
Responsabilitäli: Direcliunea gi departamentul de contabilitate çi administrativ
lndicatori realizare: Desfägurarea într-un climat corespunzãtor a procesului educativ

Detalii: - îmbunätã[irea dotärilor specifice fiecãrui cabinet çcolar
- dotarea cu tehnicä de calcul a unor cabinete
- implicarea
6 Participarea cadrelor didactice çi 6,
numãr mai mare de
a elevilor la proiecte
cadre didactice în

parteneriate çi

unui

2

16.10.2017 15.06.2018

derularea
parteneriatelor active
- implicarea unui
numãr mai mare de
pãrinliîn organizarea
activitälilor din cadrul
proiectelor gi
parteneriatelor

Responsabilitäti: Responsabilul Comisiei de proiecte çi parteneriate
lndicatori realizare: Existenfa la dosar a actelor doveditoare
Detalii : - continuitatea parteneriatelor gcolare existente
- organizarea programului "Çcoala altfel" într-un mod mai diversificat Si atractiv

7 Renovarea terenului de sport
a spaliilor de recreere pentru

elevi

çi 3, 6

- buna desfäçurare
orelor de sport
- crearea unor
condi[ii favorabile
pentru relaxarea
elevilor în timpul
pauzelor
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Responsabilitãti: Direcliunea, compartimentul contabilitate çi compartimentul administrativ
lndicatori realizare: Suprafa!ä de joc renovatã
Detalii: - reasfaltarea terenului de sport çi a spaliilor de recreere destinate elevilor
- achizi{ionarea unor materiale sportive cu rol recreativ (mese de tenis)
- marcarea corespunzãtoare a zonelor terenului de sport

Activitäti de evaluare internä:

Nr.

Tip

Nume

Cercetare Obiective

crt.
1 Modul de întocmire al
planificãrilor scolare

de
a
de
suport

Datä

început

Datil
sfârçit

Analizã

- cunoagterea 16.10.2A17 20J02017

continut
materialelor

çi

educational

implementare
a adecvatã de
cãtre cadrele
didactice a

.

programe

noilor

Responsabilitäti: Responsabilii de comisii metodice, consilierul educativ çi direcliunea
lndicatori realizare: Existenla planificärilor în dosarele comisiilor metodice
Aspecte retinute: - existenta la timp în dosarele comisiilor a planificãrilor

2 Monitorizarearitmicitä[iinotãrii Analizäde

-

con[inut a

materialelorde

suport

educational

notarea

15.10.2017 15.06.2018

ritmicã a

elevilor
- trecerea ln
timp
corespunzåtor
a notelor ln
catalog çi
:-carnctO

Responsabilitäti: Comisia de monitonzare a ritmicitãfii notãrii

lndicatori realizare: Existenfa unui numär de note corespunzätor normelor legislative în vigoare.
Aspecte retinute: - informarea eficientã a elevului çi familiei privind situalia la învä[ãturä în
vederea realizärii progresului scolar
Director,

Responsabil CEAC,

fq H\*EE?A¿)*,

N Àoñrcr

I
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