
Nr. 724/21.03.2019

Nr. crt. Tip activitate

Nivel de organizare 

(unitate/clasa/grupe de 

elevi)

Perioada de 

desfăşurare

Reponsabil monitorizare/ 

coordonare (din unitate)

Resursa umană pentru 

implementarea activităţii
Rezultate aşteptate/ indicatori 

1.

Analiza rezultatelor la simularea

Examenului de Evaluare naţională

2019 pe clasă, pe disciplină şi pe

fiecare cadru didactic;

Unitate, clasă 05.04.2019 Director
Diriginţii clasleor a VIII-a, 

profesorii de specialitate

Realizarea raportului de activitate, 

Procese verbale (elevi şi părinţi)

2.
Teze cu subiect unic la clasele a VIII-a

(tip evaluare naţională). 

Unitate - subiect unic pe 

unitate în funcţie de 

specializări

17.04.2019  

Lb. română;

19.04.2019  

Matematică

Responsabili de catedre 

(Limba română; matematică)
Profesorii de specialitate

Centralizarea rezultatelor şi 

realizarea rapoartelor pe comisii

3.

Monitorizarea notării ritmice la clasa a

VIII-a pentru a evita supraevaluarea

elevilor

Clasa martie-iunie 2019

Director, Director adjunct; 

responsabil comisie notare 

ritmică

Profesorii de specialitate

Obţinerea unui decalaj de cel mult 

1,5 puncte între nota de la 

evaluare naţională şi media anuală 

a elevilor

3.

Testarea elevilor care au obţinut la cele

3 simulări (naţională şi tezele cu

subiect unic) note sub 5 (cinci) cu

subiecte tip evaluare naţională în

ultimile două săptămână de şcoală

Unitate/clase

03.06.2019

Lb. română;

04.06.2019

matematică

Responsabili de catedre 

(Limba română; matematică)
Profesorii de specialitate 

Stabilirea elevilor care pot 

promova clasa a VIII-a

4.

Şedinţe cu părinții. Informarea

părinților despre rezultatele la

simularea naţională şi traseul remedial

care se impune pentru fiecare elev;

Clase
până pe data de 

12.04.2019

Responsabil comisia 

diriginţilor
Diriginţi; consilierul şcolar

Implicarea părinţilor în activitatea 

de pregătire

PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A REZULATELOR LA EVALUAREA NAŢIONALĂ AN ŞCOLAR 2018-2019

Obiective: 1) Obţinerea unui procent de promovabilitate la ambele discipline de cel puţin 65%. 

2) Creşterea cu cel puţin 30% a procentului de elevi cu media 5 la examen (fără a promova ambele discipline) ceea ce înseamnă un procent de peste 80% de elevi cu media peste 5.

3) Obţinerea unui procent de promovabilitate de cel puţin 90% la disciplina limba şi literatura română;

4) Obţinerea unui procent de promovabilitate de cel puţin 60% la disciplina matematică;
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5.

Informarea în scris (cu confirmare de

primire) a părinţilor elevilor care au

rezulatate la simulare sub nota 5 şi nu

au participat la sedinţa cu părinţii

Unitate
până pe data de 

19.04.2019
Director, Director adjunct Diriginţi Dovada trimiterii înstiinţării

6.

Stabilirea unor grupe de lucru în

funcţie de rezultatul la simulare (vor fi

proiectate 2 grupe în funcţie de nota de

la simulare şi anume: grupa elevilor cu

note sub 5, grupa elevilor cu note peste

5.

unitate/ catedră 29.03.2019
Responsabili de catedră şi 

membrii CA 

Profesori de matematică; 

limba română

Grupele de lucru; Criterii de 

trecere dintro grupa în alta

7.

Reprogramarea orelor de pregătire

suplimentară pe discipline şi pe fiecare

cadru didactic (câte 2 ore pe

săptămână câte una pentru fiecare

grupă) pentru claselor a VIII-a

Clase / grupuri de clase 30.03.2018
Responsabili de catedră şi 

membri CA 

Profesori de matematică; 

limba română

Graficul de pregătire;

Prezenţa la consultaţii

8.

Realizarea unei planificări a temelor de

recapitulare în funcţie de programa de

evaluare naţională /disciplina de

examane/ specilizarea)

Catedră/unitate 31.03.2017
Responsabili de catedră şi 

membrii CA 

Profesori de matematică; 

limba română

Planificarea orelor de consultaţi şi 

a temelor abordate 

9.

Stabilirea unei baze de itemi pornind

de la propunerile CNEE şi în funcţie

de grupele stabilite

Catedră/unitate martie
Responsabili de catedră şi 

membrii CA 

Profesori de matematică; 

limba română

Realizarea unei baze de itemi 

asemănători celor propusi de 

CNEE

10.

Realizarea orelor de pregătire

suplimentară pe discipline şi pe fiecare

cadru didactic

Clase / grupuri de clase martie - iunie Responsabili de catedră 
Profesori de matematică; 

limba română
Fişe de monitorizare 

11.
Monitorizarea prezenţei elevilor la

orele de pregătire programate
Clase / grupuri de clase martie - iunie

Responsabili de catedră/ 

diriginţii gimnaziu

Profesori de matematică; 

limba română
Catalogul fiecărei grupe
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12.

Urmărirea traseului educaţionale al

elevului în gimnaziu şi în clasa a VIII-

a

Clase/unitate martie - iunie
Responsabili de catedră/ 

diriginţii claselor a VIII-a 

Profesori de matematică; 

limba română

Baza de date privind evoluţia 

elevilor

13.
Monitorizarea respectării planificării

temelor de recapitulare
Catedră/unitate martie - iunie

Responsabili de catedră/ 

diriginţii claselor a VIII-a 

Profesori de matematică; 

limba română
Caiete de pregătire ale elevilor; 

14.

Motivarea elevilor pentru a participa la

orele de pregătire suplimentară prin

notarea lor în funcţie de prezenţa la

orele de pregătire şi caietul de pregătire

Clase 
Sfârşitul sem al II-

lea

Responsabili de catedră/ 

diriginţii claselor a VIII-a 

Profesori de matematică; 

limba română

Elevii fără nici o absenţă şi care

fac dovada progresului vor fi

notaţi corespunzător; 

Elevii cu mai mult de trei absenţe

vor fi monitorizaţi suplimentar şi

privind notele în clasa a VIII-a

15.

Realizarea lunară a unui consiliu

profesoral în care să se prezinte

rapoarte privind pregătirea elevilor şi

urmărirea evoluţiie la orele de curs a

elevilor care absentează de la orele de

pregătire

Unitatea Lunar Director, Director adjunct Toate cadrele didactice
Procesele verbale ale consiliilor 

profesorale

16.

Întâlniri ale consilierului şcolar cu

elevii şi sensibilizarea elevilor cu

privire la importanţa examenului de

evalaure naţională şi admitere la liceu . 

Clase Bilunar Director, Director adjunct Consilier şcolar Prezenţa la consultaţii

17.

Asistenţe la ore de curs şi pregătire

suplimentară ale directorului/

directorului adjunct la disciplinele de

examen

Unitatea martie - iunie Director, Director adjunct Director, Director adjunct Fişe de asistenţă la oră

Director,

prof. Mihael Mihalcea

Dezbătut în Consiliul profesoral din 02.04.2019 şi aprobat în Consiliul de adminsitraţie din 02.04.2019


