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LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL  

425100 BECLEAN 

BISTRITA-NASAUD 

Str. Piața Libertății, nr. 2, tel/fax 0263-343449 

 

 

Nr. înregistrare: 1830/15.10.2021                                                                              Aprobat în C.A. din data de: 22.10.2021 

PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚILOR COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE  

A CALITĂȚII EDUCAȚIEI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022 

 

Numele școlii Liceul Tehnologic Agricol Beclean 

Adresa școlii str. Piața Libertății, nr. 2, cod poștal 425.101, jud. B.-N. 

Nr. telefon/fax 0263-343449 

Numele directorului prof. Medgyesi Margareta 

Semnătura directorului  

Data planului de îmbunătățire 30.09.2021 

 

NOTA: TIPURILE DE ACTIVITĂȚI la care se face referire sunt:  

1. Activități/intervenții la nivel de curriculum și metodologie didactică  

2. Activități la nivel extracurricular  

3. Activități privind baza materială  

4. Activități privind resursa umană  

5. Activități de proiect  

6. Activități la nivelul managementului unității școlare 
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Nr. 

crt. 

Denumirea activității Tipul activității Obiective Data 

începerii 

activității 

Data 

încheierii 

activității 

1. Elaborarea documentelor 

manageriale și corelarea programelor 

manageriale cu PAS 

Activități la nivelul 

managentului 

unității școlare 

- Educație de calitate, cu orientare pe 

beneficiar și pe rezultate 

Septembrie 

2021 

Octombrie 

2021 

2. Încheierea protocoalelor de 

colaborare cu Poliția orașului 

Beclean,  poliția de proximitate, 

poliția comunitară, I.S.U., cabinetul 

școlar medical, cu Medicina Muncii, 

cabinetul de Consiliere Școlară și 

stabilirea acțiunilor comune  

Activități privind 

resursa umană; 

Activități la nivelul 

managentului 

unității școlare 

-Desfășurarea procesului de 

învățământ în condiții optime; 

- -Reducerea absenteismului și a 

abaterilor disciplinare; 

- - Accesul elevilor la servicii medicale, 

consiliere școlară și asistență 

psihopedagogică; 

Septembrie 

2021 

Permanent 

 

   Permanent 

Octombrie 

2021 

3.  Reamenajarea curții 

Verificarea funcționării sistemului de 

supraveghere a școlii 

 

 

Întreținerea pomilor fructiferi din 

mini-livadă și pregătirea solului 

pentru lucrările de toamnă de pe lotul 

didactic  

Activități privind 

baza materială 

- Realizarea condițiilor optime de 

recreere; 

- Siguranța elevilor; 

- Reducerea absenteismului; 

- Cultivarea spiritului civic și estetic; 

- Însușirea unor deprinderi specifice 

cultivării fructelor și legumelor; 

- Obținerea unor culturi ecologice fără 

repercusiuni asupra solului;  

Septembrie 

2021  

Permanent 

 

Permanent  

Permanent  

 

Permanent  

Octombrie 

2021 

4. Actualizarea site –ului școlii  Intervenții/activități 

la nivel de 

curriculum și 

metodologie 

- Informarea permanentă a elevilor, 

părinților, cadrelor didactice și a 

celorlalți beneficiari 

Octombrie 

2021 

Iulie 2022 
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didactică; 

Activități privind 

resursa umană; 

Activități la nivelul 

managentului 

unității școlare 

5. Participarea profesorilor la cursuri de 

formare profesională acreditate 

Activități privind 

resursa umană; 

Perfecționarea personală a cadrelor 

didactice 

Octombrie 

2021 

Iulie 2022 

6. Dotarea sălilor de clasă/cabinet cu 

table interactive 

Activități privind 

baza materială 

- Asigurarea condițiilor adecvate de 

desfășurare a actului educațional; 

- Îmbunătățirea bazei materiale a școlii; 

- Creșterea calității educației; 

- Crearea unui mediu ambiant pentru 

studiu 

 

 

Octombrie 

2021 

 

 

Octombrie 

2021 

7. Întreținerea și valorificarea lotului 

școlar  

Activități privind 

baza materială 

- Asigurarea condițiilor adecvate de 

învățare a deprinderilor practice; 

- - Însușirea competențelor specifice 

domeniilor de specialitate;  

Septembrie 

2021 

Septembrie 

2022 

8. Monitorizarea evaluărilor inițiale și 

sumative la toate disciplinele 

Intervenții/activități 

la nivel de 

curriculum și 

metodologie 

didactică; 

Activități privind 

resursa umană; 

- - Identificarea elevilor cu dificultăți de 

învățare; 

- - Identificarea aspectelor teoretice și 

practice care nu au fost înțelese; 

Septembrie 

2021 

Iulie 2022 

9. Soluționarea reclamațiilor și 

contestațiilor 

Intervenții/activități 

la nivel de 

curriculum și 

metodologie 

didactică; 

- Identificarea și soluționarea 

problemelor cu care se confruntă 

cadrele didactice, elevii, părinții;  

Septembrie 

2021 

Iulie 2022 
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Activități privind 

resursa umană; 

10. Programul social național „Bani de 

liceu”, „Bursă profesională” , precum 

și alte tipuri de burse școlare, 

conform ordinului nr. 5576/2011. 

Activități privind 

resursa umană; 

- - Identificarea elevilor cu nevoi 

speciale; 

- - Reducerea abandonului școlar; 

- - Reducerea absenteismului; 

Septembrie 

2021 

Iulie 2022 

11. Monitorizarea utilizării 

echipamentelor din dotarea 

cabinetelor și atelierelor școlare 

 

Activități privind 

baza materială 

- - Facilitarea studiului; 

- -Păstrarea în stare bună a 

echipamentelor din dotare; 

- -Accesul liber al elevilor la 

echipamentul informatic; 

Septembrie 

2021 

Iulie 2022 

12. Întocmirea și desfășurarea 

programelor de pregătire 

suplimentară, simulări ale 

examenelor de sfârșit de ciclu 

 

 

Activități privind 

resursa umană; 

- - Promovabilitate ridicată la examenele 

de sfârșit de ciclu; 

- - Reducerea numărului de elevi 

corigenți și repetenți; 

- - Participarea la concursuri și olimpiade 

școlare; 

- - Însușirea unor conduite adecvate 

susținerii examenelor; 

Septembrie 

2021 

Iulie 2022 

13. Implicarea unui număr mare de elevi 

și cadre didactice în creșterea 

atractivității școlii 

Activități la nivel 

extracurricular 

Activități privind 

resursa umană; 

- Redactarea revistei școlii ”Gotika” ; 

- Realizarea de pliante, afișe privind 

oferta școlii; 

- Colaborarea cu mass –media pentru 

promovarea școlii; 

Septembrie 

2021 

Iulie 2022 

14.  Utilizarea fondului de carte al 

bibliotecii școlii 

Activități la nivel 

extracurricular 

Activități privind 

baza materială 

- Documentarea elevilor și a cadrelor 

didactice; 

- Asigurarea accesului elevilor și 

cadrelor didactice la fondul de carte 

Septembrie 

2021 

Iulie 2022 
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Activități privind 

resursa umană; 

existent în dotare; 

- Motivarea elevilor pentru studiul 

individual și creșterea calității actului 

educațional; 

- Stimularea elevilor pentru lectura 

școlară; 

15. Înnoirea bazei de pregătire practice 

în cadrul școlii de șoferi 

Activități privind 

baza materială 

Activități privind 

resursa umană; 

- Deprinderea unor însușiri specifice 

activității rutiere; 

- Conștientizarea riscului de accidente; 

Septembrie 

2021 

Iulie 2022 

16. Încheierea convențiilor de colaborare 

cu agenții economici 

Activități privind 

resursa umană; 

-Însușirea cunoștințelor practice 

specifice domeniului de activitate; 

- Stabilirea nevoilor în conformitate cu 

cerințele de pe piața muncii; 

Septembrie 

2021 

octombrie 

2021 

17. Programe de învățare adaptate 

stilurilor și nevoilor individuale 

Activități privind 

resursa umană; 

- - Depistarea stilurilor de învățare; 

- - Identificarea elevilor cu deficiențe de 

învățare; 

- - Adaptarea strategiei didactice la 

nevoile individuale și specifice ale 

elevilor;  

Septembrie 

2021 

Iulie 2022 

 

Întocmit, 

Responsabil CEAC, 

prof. Sângeorzan Gabriela 


