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PLAN OPERAȚIONAL AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
ANUL ȘCOLAR 2021-2022
Nr.
crt.
1.

2.

Activități
Reorganizarea Comisiei de
Evaluarea şi
Asigurarea Calităţii

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

Tipul de
activitate
6

6

Obiective

Termene

Responsabilități

Asigurarea unui
management
caracterizat prin
eficacitate în ceea ce
privește calitatea și
dezvoltarea curriculumului
Continuarea dezvoltării
unei culturi și a unei
mentalități a calității la
nivelul întregului
personal al școlii

Sept. 2021

Director
Cadre didactice
CEAC

14 oct. 2021

Directori
CEAC

Indicatori de
realizare
Documente
specifice

Instrumente
de evaluare
Decizia CEAC

Finalizarea
RAEI 20202021 și
inițializarea
RAEI 20212022 în
aplicația
ARACIP

Completarea
bazei de date a
CEAC

3.

Evaluarea realizării
indicatorilor și elaborarea
RAEI

6

4.

Elaborarea Planului de
îmbunătățire a calității
educației (cap. 4 din
RAEI)

6

5.

Elaborarea Planului
operațional al CEAC
Elaborarea documentelor
proiective ale comisiilor
metodice și ale cadrelor
didactice
Finalizarea investițiilor
începute și dotarea
spaţiilor reabilitate cu
mobilier şcolar modern

7.

8.

6.

Evaluarea realizării
obiectivelor stabilite
prin PDI și Planul
operațional
Stabilirea punctelor
slabe în realizarea unor
indicatori și a măsurilor
remediale

Sept. 2021

Directori
CEAC

Existența RAEI

RAEI

Sept. 2021

CEAC

RAEI
(planul de
îmbunătățire)

6

Proiectarea activității
pentru anul școlar
2019-2020

Oct. 2021

Directori
CEAC
Resp. CM
Cadre didactice

O parte a
punctelor slabe
înregistrate sunt
cuprinse în
planul de
îmbunătățire
Documentele
proiective

3

Crearea de condiţii
specifice unor standarde
de calitate

Iunie 2022

Directori
CEAC
CA

Pregătirea suplimentară a
elevilor pentru examenele
naționale

1

Martie- Iulie
2022

Directori
Profesorii de
limba română și
matematică
CEAC

Reducerea numărului de
absențe și a abandonului
școlar

4,6

Creșterea performanței
individuale
Obținerea de rezultate
bune și foarte bune la
Evaluarea Națională
Creșterea prestigiului
școlii
Reducerea
absenteismului la elevii
de etnie rromă
Reducerea abandonului
școlar la elevele de
etnie rromă din ciclul
gimnazial

Oct. 2021Iunie 2022

Directori
CA
CEAC

Calitatea
execuţiei
Asigurarea
utilităţii
lucrărilor
Planul de
pregătire
Liste de
prezență

Reducerea cu
10% a
numărului de
absențe față de
anul școlar
precedent
Reducerea cu
1% a ratei

Planuri
operaționale
Planificări
calendaristice
ale cadrelor
didactice
Raport

Modele de
subiecte;
Teste

Fișe de
activitate
Rapoarte
Procese verbale

9.

Aplicarea de chestionare
de satisfacție a
beneficiarilor
- părinți
- elevii cl a VIII-a

4

Cunoașterea gradului de
satisfacție a
beneficiarilor față de
serviciile educaționale
oferite de organizație

Aplicarea unui ghid de
interviu pentru elevi

Februarie
2022

CEAC

abandonului
școlar față de
anul școlar
precedent
90 părinți
evaluați

Chestionar

Mai 2022

25 elevi

Dec. 2021
Aprilie 2022

50 elevi

Ghid de
interviu
Rapoarte de
analiză în
comisii;
Grilă de
verificare
documente
Portofoliile
cadrelor
didactice
Fișă de
monitorizare
Raport
Raport notare
ritmică
Fișe de progres

10.

Monitorizarea activității
comisiei pentru curriculum

6

Observarea directă a
activității comisiei;
Analiza rapoartelor
comisiei

Semestrial

Directori
Membri comisie
curriculum
CEAC

Formarea
deprinderilor
manageriale ale
membrilor
comisiei

11.

Verificarea portofoliilor
cadrelor didactice

1

Semestrial

CEAC

Cadrele
didactice au
portofoliile
reactualizate
permanent

12.

Notare ritmică și
evidențierea progresului
școlar

1

Creşterea calităţii
procesului instructiveducativ, a nivelului de
competenţă şi
performanţă al cadrelor
didactice
Parcurgerea materiei
conform documentelor
proiective, notarea
ritmică a elevilor și
obținerea progresului
școlar

Permanent

CM
CEAC
Cadre didactice

Materia este
parcursă
conform
planificării
Notarea este
ritmică
50% dintre
elevi
înregistrează
progres

13.

Monitorizarea completării
documentelor școlare

6

Completarea integrală a
documentelor

Permanent

Directori
CEAC

14.

Asistarea la ore a cadrelor
didactice de către director,
membrii comisiei de
asigurare a calităţii,
profesori metodişti
Realizarea de activităţi
diferenţiate cu elevii,
respectând ritmul propriu
de învăţare al acestora

1

Îmbunătățirea actului
educațional
Ameliorarea
/eliminarea punctelor
slabe
Asigurarea condiţiilor
egale de acces la
programele de învăţare
şi sprijinirea tuturor
elevilor.

Permanent

Director
Director adjunct
Membrii CEAC

Permanent

Cadre didactice

15.

16.

17.

18.

1,4

Integrarea copiilor cu CES
și cu Adaptare Curriculară,
personalizarea procesului
didactic și adaptarea lui la
nevoile specifice acestora
Participarea cadrelor
didactice la cursuri de
formare, la concursul de
titularizare, definitivat şi
grade didactice

4

Îmbunătățirea
rezultatelor învățării

Permanent

Directori
Diriginți
Cadre didactice
CEAC

6

Oct. 2021
Iunie 2022

Directori
CEAC
Responsabilul cu
formarea

Realizarea de parteneriate/
Acorduri de colaborare

6

Monitorizarea
activităților de formare
profesională a cadrelor
didactice
Obţinerea de noi
competenţe în domeniul
didacticii, metodicii şi
specialităţii predăriiînvăţării- evaluării
Perfecționarea cadrelor
didactice;

Sept. 2021
Iunie 2022

Directori
Cadre didactice

Completarea la
termen a
documentelor

Graficul cu
activităţile de
pregătire cu
elevii
capabili de
performanţă
Planuri
remediale
pentru elevii
cu probleme
de asimilare
a materiei

Fișe de
monitorizare/
verificare
Fișă de
observare
a lecției
Fişele de
progres
Portofoliile
cadrelor
didactice
Rezultate la
olimpiade şi
concursuri

Plan de
intervenție
personalizat

Progresul
elevilor

Aplicarea
rezultatelor
participării la
programe de
formare va
duce la
eficientizarea
activității
didactice
Încheierea unor
parteneriate/

Raport de
analiză

Parteneriate/
acorduri de

Implicarea elevilor în
desfășurarea
concursurilor

19.

Revizuirea procedurilor
existente

1

20.

Aplicarea procedurii
situații de urgență

4

21.

Mediatizarea activităților
extrașcolare

6

22.

Eficacitate educațională
oferită de școală

4

23.

Realizarea Raportului
anual de evaluare internă

6

Director,
Prof. dr. Alexandriuc Maria

Asigurarea calității
programelor de învățare
și îmbunătățirea
continuă
Pregătirea organizației
pentru gestionarea
situațiilor de urgență

CEAC

permanent

CEAC

Permanent

Responsabilii
comisiei

Diseminarea
informațiilor prin
activitatea cadrelor
didactice și a elevilor

Permanent

Promovabilitatea
elevilor de peste 90%

Iunie 2022

Directori
Coordonator de
proiecte şi
programe
educative
Diriginți
CEAC
CEAC
Responsabili
comisie
curriculum
CEAC

Oct. 2021august 2022

Director adjunct,
Prof. Popescu Oana Anda

acorduri de
colaborare
protocoale de
parteneriat cu
unități de
învățământ,
instituții locale
și alte
organizații
Dosarul cu
proceduri

colaborare

Toate cadrele
didactice
cunosc și aplică
procedura
Materiale
afișate pe
panouri
Informații pe
paginile școlii

Observarea
Ancheta

Proceduri

Planificarea
activităților
Proiecte
Articole

Nr. elevi
promovați
Nr. elevi
corigenți
Finalizarea
RAEI 20212022 pe
platforma
ARACIP

Responsabil CEAC,
Prof. Bădăluță Petronela Daniela

