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PLAN OPERAȚIONAL AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 

ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

 

Nr. 

crt. 

Activități Tipul de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilități Indicatori de 

realizare 

Instrumente 

de evaluare 

1. Reorganizarea Comisiei de  

Evaluarea şi  

Asigurarea Calităţii 

6 Asigurarea unui 

management 

caracterizat prin 

eficacitate în ceea ce 

privește calitatea și 

dezvoltarea curriculum-

ului 

Sept. 2017 Director 

Cadre didactice 

CEAC 

100% Reorganizarea 

CEAC 

2. Documentarea membrilor 

CEAC cu privire la: 

- acte normative 

privind asigurarea 

calității în înv. 

preuniversitar 

- manualul de 

autoevaluare a 

calității 

- manualul de 

evaluare internă 

- modalități de lucru 

- standarde de 

referință  

6 Continuarea dezvoltării 

unei culturi și a unei 

mentalități a calității la 

nivelul întregului 

personal al școlii 

14 oct. 2017 Directori 

CEAC 

Toate 

documentele 

CEAC sunt 

realizate 

Inițializarea 

RAEI 2017-

2018 în 

aplicația 

ARACIP 

Completarea 

bazei de date a 

CEAC 
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3. Evaluarea realizării 

indicatorilor și elaborarea 

RAEI 

6 Evaluarea realizării 

obiectivelor stabilite 

prin PDI și Planul 

operațional 

Sept. 2017 Directori 

CEAC 

Toate 

obiectivele din 

PDI și planul 

Operațional au 

fost evaluate și 

prin elaborarea 

RAEI 

RAEI 

4. Elaborarea Planului de 

îmbunătățire a calității 

educației (cap. 4 din 

RAEI) 

6 Stabilirea punctelor 

slabe în realizarea unor 

indicatori și a măsurilor 

remediale 

Sept. 2017 CEAC O parte a 

punctelor slabe 

înregistrate sunt 

cuprinse în 

planul de 

îmbunătățire 

RAEI 

(planul de 

îmbunătățire) 

5. Realizarea și afișarea 

Programului de activitate 

al CEAC pentru anul 

școlar 2017-2018 

6 Îmbunătățirea 

funcționalității CEAC 

Oct. 2017 Directori 

CEAC 

Grafice de 

interasistențe 

Fișe de 

monitorizare 

70% 

din cadrele 

didactice 

cunosc 

activitatea 

CEAC  

6. Elaborarea Planului 

operațional al CEAC 

Elaborarea documentelor 

proiective ale comisiilor 

metodice și ale cadrelor 

didactice 

6 Proiectarea activității 

pentru anul școlar 

2017-2018 

Oct. 2017 Directori 

CEAC 

Resp. CM 

Cadre didactice 

Toate 

documentele 

proiective sunt 

realizate 

Planuri 

operaționale 

Planificări 

calendaristice 

ale cadrelor 

didactice 

7. Finalizarea investițiilor 

începute  

3 Elaborarea unui plan de 

îmbunătățire a dotării 

spațiilor școlare 

Oct.- dec. 

2017 

Directori 

CEAC 

CA 

 Raport  

8. Aplicarea de chestionare 

de satisfacție a 

beneficiarilor (părinții 

elevilor din clasa a IV-a) 

4 Cunoașterea gradului de 

satisfacție a 

beneficiarilor față de 

serviciile educaționale 

oferite de organizație 

Mai 2018 CEAC 50 părinți 

evaluați 

Chestionar 

9. Revizuirea procedurilor 

existente 

1 Asigurarea calității 

programelor de învățare 

și îmbunătățirea 

permanent Membri CEAC 100% proceduri 



continuă 

10. Completarea portofoliilor 

comisiilor metodice 

1 Elaborarea 

instrumentelor de 

evaluare la nivelul 

comisiilor metodice, 

respectând standardele 

curriculare 

Oct. 2017 

Iunie 2017 

CEAC 

CM 

Cadre didactice 

Toate 

portofoliile 

cadrelor 

didactice sunt 

actualizate, sunt 

instrumente 

efective de 

lucru 

Raport de 

monitorizare a 

portofoliului 

CM 

Fișe de progres 

 

11. Verificarea portofoliilor 

cadrelor didactice 

1 Creşterea calităţii 

procesului instructiv-

educativ, a nivelului de 

competenţă şi 

performanţă al cadrelor 

didactice 

Semestrial 

 

CEAC Cadrele 

didactice au 

portofoliile 

reactualizate 

permanent 

Portofoliile 

cadrelor 

didactice  

Fișă de 

monitorizare 

Raport 

12. Notare ritmică și 

evidențierea progresului 

școlar 

1 Parcurgerea materiei 

conform documentelor 

proiective, notarea 

ritmică a elevilor și 

obținerea progresului 

școlar 

Ian. 2018 

Iunie 2018 

CM 

CEAC 

Cadre didactice 

Materia este 

parcursă 

conform 

planificării 

Notarea este 

ritmică 

50% dintre 

elevi 

înregistrează 

progres 

Raport notare 

ritmică 

Fișe de progres 

13. Realizarea de activităţi 

diferenţiate cu elevii, 

respectând ritmul propriu 

de învăţare al acestora   

1,4 Asigurarea condiţiilor 

egale de acces la 

programele de învăţare 

şi sprijinirea tuturor 

elevilor. 

Permanent 

 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Cadre didactice 

Graficul cu  

activităţile de 

pregătire cu 

elevii 

capabili de 

performanţă 

Planuri 

remediale 

pentru elevii 

cu probleme 

de asimilare 

Fişele de 

progres  

Portofoliile 

cadrelor 

didactice  

Rezultate la 

olimpiade şi 

concursuri   



a materiei   

 

14. Elaborarea Planului 

managerial al 

responsabilului cu 

perfecționarea metodică 

6 Monitorizarea 

activităților de formare 

profesională a cadrelor 

didactice 

Noi. 2017 

Aprilie 2018 

Directori 

CEAC 

Responsabilul cu 

formarea 

Aplicarea 

rezultatelor 

participării la 

programe de 

formare va 

duce la 

eficientizarea 

activității 

didactice 

Raport de 

analiză 

15. Implementarea 

standardelor și a 

standardelor de referință 

6 Evaluarea indicatorilor 

de performanță 

Noiembrie 

2017 

Martie 2018 

Iunie 2018 

CEAC Toți indicatorii 

sunt evaluați 

într-un an 

Raport de 

analiză 

16. Aplicarea procedurii 

situații de urgență 

4 Pregătirea organizației 

pentru gestionarea 

situațiilor de urgență 

Octombrie 

2017 

Martie 2018 

Responsabilii 

comisiei  

Toate cadrele  

didactice 

cunosc și aplică 

procedura 

Observarea 

Ancheta 

17. Aplicarea procedurii 

comisiei de promovare a 

imaginii școlii 

6 Promovarea ofertei 

educaționale și a 

imaginii școlii în 

comunitate 

Mai 2018 Directori 

Comisia de 

promovare a 

imaginii școlii 

Majoritatea 

beneficiarilor 

cunosc oferta 

școlii 

ROI 

Pagina web a 

școlii 

Articole în 

presă 

18. Realizarea Raportului 

anual de evaluare internă 

6  Oct. 2017- 

august 2018 

CEAC  Inițializarea și 

finalizarea 

RAEI 2017-

2018 pe 

platforma 

ARACIP 
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