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RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE ASIGURARE ŞI EVALUARE A
CALITĂŢII

ANUL ŞCOLAR 2014 – 2015
Semestrul I

1. Comisia de asigurare şi evaluare a calităţii a avut următoarea componenţă:
- conducere operativă: director – prof. COSTACHE LILIANA
- responsabil: prof. GHEORGHE ALINA
- membri: inv.PANAET ELENA

prof. TABIRCA OTILIA
prof. PREDA IRINA
reprezentantul părinţilor: MOISE IONEL

reprezentantul CL:TACHE GHEORGHE
reprezentantul sindicatului, prof. DOGARU MIHAELA-PETRUTA

Membrii Comisiei CEAC s-au întrunit lunar în scopul desfăşurării următoarelor actiuni:

 Elaborarea la termen a Raportului de autoevaluare anuală pentru anul şcolar 2013 - 2014 şi a
Planului de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2014 – 2015, care au fost transmise la ARACIP.

 Elaborarea Planului operaţional;
 Revizuirea Regulamentului de functionare CEAC
 Revizuirea Regulamentului de Ordine Interioară prin consultarea elevilor, părinţilor
 Revizuirea procedurilor existente şi elaborarea de noi proceduri, conform graficului
 Evaluarea eficienţei procesului de predare-învăţare prin analiza asistenţelor la ore, conform

planificării şi a procedurii privind evaluarea procesului de predare învăţare – raportarea
monitorizării progresului şcolar

 Evaluarea participării cadrelor didactice la programele de formare profesională, raportată la
oferta Casei Corpului Didactic BUZAU, IŞJ BUZAU şi cerinţele personalului didactic din şcoală

 Intocmirea bazei de date a absenteismului şcolar, pe baza raportării lunare şi a procedurii privind
diminuarea absenteismului

 Prezentarea Rapoartelor de analiză cu privire la verificarea conţinutului portofoliilor personale,
de către responsabilii comisiilor metodice;

 Prezentarea şi predarea Rapoartelor comisiilor metodice privind proiectarea didactică
 Selectarea, păstrarea şi verificarea materialelor şi dovezilor

2. Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2014– 2015:
- gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile, întocmeşte planul de îmbunătăţire, raportul de
autoevaluare, formularele periodice de monitorizare internă, păstrează legătura cu ARACIP, informează
permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii, se întâlnesc lunar în şedinţe de lucru în
scopul diseminării observaţiilor privind observarea lecţiilor, dezbat calificativele obţinute, identifică



punctele tari şi punctele slabe, propun şi implementează proiecte în scopul creşterii calităţii activităţii pe
diverse domenii de interes

3. Principalele direcţii de acţiune:
a) În anul şcolar 2014-2015,semestrul I, echipa managerială a scolii a asigurat permanenţa  şi coerenţa
autoevaluării activităţii şcolii prin numirea unei Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  şi prin
crearea unui cadru formal în care să se desfăşoare acţiunile de autoevaluare.
b) Conform Raportului procesului de autoevaluare 2013-2014, au fost supuse procesului de autoevaluare
toate aspectele referitoare la organizaţie.
Echipa managerială, şefii de catedre şi consilierul educativ  au realizat rapoarte de autoevaluare
periodică, bazându-se pe feedback-ul permanent realizat cu toţi factorii implicaţi în acest proces şi
ţinând cont de opiniile personalului şcolii, astfel că autoevaluarea a devenit un proces interactiv,
conştient şi responsabil.
c) S-a verificat efectuarea observaţiilor la lecţii, concluziile fiind comunicate Comisiei de Evaluare şi
Asigurare a Calităţii. În cadrul şedinţelor lunare, directorul şcolii a comunicat Comisiei de Evaluare şi
Asigurare a Calităţii aspectele esenţiale privind derularea procesului instructiv - educativ şi problemele
apărute, aşa cum sunt consemnate în procesele verbale ale acestora.
Au fost asistate 18 cadre didactice in perioada 15.10.2014-18.12.014
Asistenţa a fost planificată şi organizată având drept suport FISA DE OBSERVARE A LECŢIEI
d)
Au fost elaborate 19 proceduri operaţionale:
Procedura de selecţie a membrilor comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii
Procedura privind organizarea CEAC
Procedura privind analiza culturii organizationale
Procedura privind constituirea comisiilor de lucru
Procedura privind alegerea membrilor CA
Procedura privind desfasurarea intrunirilor Consiliului Profesoral
Procedura privind desfasurarea intrunirilor Consiliului de Administratie
Procedura privind oferta CDS
Procedura privind pastrarea bazei materiale in laboratorul de informatica
Procedura privind completarea si predarea cataloagelor
Procedura privind motivarea absentelor
Procedura privind raspunderea disciplinara
Procedura privind completarea condicii de prezenta
Procedura privind comunicarea interna
Procedura privind stilurile de invatare
Procedura privind educatia rutiera
Procedura privind imagiea scolii
Procedura privind evidenta activitatilor privind prog”Lapte si corn”.
Procedura privind stabilirea si acordarea burselor sociale si a altor forme de sprijin

 Au fost revizuite 19proceduri operaţionale:
o Procedura privind elaborarea de proceduri

o Procedura privind autoevaluarea institutionala
o Procedura privind intocmirea orarului
o Procedura privind elaborarea si aplicarea testelor initiale



o Procedura privind protectia muncii in laboratoare
o Procedura privind formarea continua si dezvoltarea profesionala
o Procedura privind evidenta activitatilor extracurriculare
o Procedura privind implicarea parintilor in educatie
o Procedura privind prevenirea si diminuarea violentei
o Procedura privind combaterea absenteismului si insuccesului scolar
o Procedura privind incalcare ROI
o Procedura privind invoire cadre
o Procedura privind invoire elevi
o Procedura privind accesul persoanelor straine in unitate
o Procedura privind elaborarea si aplicarea chestionarelor
o Procedura privind PSI
o Procedura privind pregatirea suplimentara a elevilor

o Procedura de observare a procesului de predare-învăţare

o Procedura privind securitatea și sănătate în muncă

e) Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii a corelat aspectele prezentate în PDI, PM şi a stabilit
modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor prin planurile de îmbunătăţire periodice
f) Documentele proiective ale comisiei, Planul operational, Regulamentul de functionare a

comisiei, Planul managerial, au fost revizuite şi actualizate in conformitate cu metodologiile in
vigoare.
Comisia Evaluare şi Asigurare a Calităţii a identificat priorităţile şi a stabilit planuri de acţiune şi de
îmbunătăţire pentru realizarea unei autoevaluări riguroase.
Elaborarea planurilor de îmbunătăţire s-a realizat prin identificarea punctelor slabe descoperite în urma
rapoartelor de monitorizare internă realizate o dată la trei luni şi actualizarea celor care nu au fost
îmbunătăţite.
Indicatorii de performanţă şi standardele de referinţă externă au reprezentat baza în elaborarea,
desfăşurarea şi monitorizarea programelor de învăţare şi serviciilor.

4. Alte acţiuni punctuale întreprinse de CEAC:
- Participarea la elaborarea documentelor de planificare strategică , PM, Planului Operaţional ;
- Personalizarea fişelor de responsabilităţi pentru fiecare compartiment şi comisie, în vederea
eficientizării gradului de implementare a măsurilor corective CEAC;
- Personalizarea fişelor postului în cadrul CEAC, în funcţie de specificul activităţilor derulate în cadrul
comisiei;
- Actualizarea avizierului CEAC;
- Participarea la cursuri de perfecţionare pe problematica asigurării calităţii (prof. GHEORGHE ALINA,
prof. DOGARU MIHAELA -PETRUTA) organizate de ARACIP (Constanta, noiembrie 2014)
- Elaborarea de instrumente de autoevaluare în vederea unei aprecieri riguroase a gradului de îndeplinire
a descriptorilor din Standardele de calitate.
- Popularizarea procedurilor noi in cadrul consiliului profesoral, şedinţelor de catedra, şedinţelor de
lucru comisii. Procedurile dificil de aplicat au fost îmbunătăţite, fiind avizate şi aprobate de Consiliul
Profesoral şi Consiliul de Administraţie.
În funcţie de situaţie, se aplică procedurile existente şi se verifică justeţea plângerilor şi contestaţiilor.



-Stabilirea unui plan de acţiune privind evaluarea curentă şi sumativă, având în vedere criterii
standardizate elaborate în conformitate cu programele şcolare în vigoare, care să permită o evaluare
după aceiaşi itemi obiectivi, indiferent de clasă
- Aplicarea şi valorificarea unui chestionar de identificare a nevoilor educaţionale si aşteptărilor elevilor
de clasa a VIII-a;.
- Realizarea unor mape cu documentaţia minimă a portofoliilor şi dosarelor catedrelor, ariilor curriculare
şi comisiilor de lucru; verificarea portofoliilor şi elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a procesului
de colectare a dovezilor şi a surselor acestora
5. Noi puncte de acţiune – propuneri pentru semestrul II, anul 2014-2015:
- Identificarea procedurilor - cheie în CEAC şi eficientizarea lor prin: stabilirea unei ierarhii privind
prioritatea lor în sistemul calităţii, simplificarea paşilor şi flexibilizarea acestora, astfel încât să se creeze
un echilibru între decizia centralizată şi cea autonomă
- Realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborării şi implementării
programelor de învăţare, de performanţă şi remediere.
- Pregătirea documentaţiei pentru vizita de monitorizare externă (aprilie 2015).
- Elaborarea rapoartelor de monitorizare internă periodică.
- Revizuirea periodică a documentelor specifice.
- Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu alţi profesori şi
maiştri instructori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii; dezvoltarea spiritului competiţional
prin evaluare periodică a activităţii profesorilor, care să se refere atât la sarcinile stabilite prin fişa
postului, cât şi la celelalte atribuţii care le revin ca membri în alte comisii de lucru
- Desfăşurarea de şedinţe de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe elev şi a orelor
demonstrative la nivel de catedră / arie curriculară pentru diseminarea exemplelor de bună practică
- Evaluarea standardizată a progresului şcolar  al elevilor pe baza formularelor, a  fişelor de progres şi a

altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul şcolar la nivelul colegiului

6. Dificultăţi întâmpinate – aspecte care vor face obiectul planului de îmbunătăţire:
- Ineficienţa unor proceduri actuale, fapt ce periclitează respectarea coerentă a paşilor şi colectarea
eficientă a dovezilor posibile
- Insuficienta diseminare a exemplelor de bune practici la nivelul catedrelor sau inter-catedre (prin
monitorizarea pe verticală)
- Rezistenţa la schimbare şi ritmul lent de adaptare a corpului profesoral la soluţiile inovatoare,
constructive pe linia creşterii calităţii actului didactic.
- Lipsă de comunicare reală (coordonare - cooperare) între cadrele didactice şi transformarea spiritului
de echipă în egoism, egocentrism.
- Centralizare sporadică a informaţiilor esenţiale parvenite din mediul extern şi cel intern .
- Sistem de delegare a sarcinilor defectuos – responsabilităţi şi cerinţe ambiguu definite sau impropriu
delegate.
- Nu toate echipamentele şi aparaturile moderne sunt folosite de către profesori
- Programele de învăţare nu beneficiază de fiecare dată de procese eficace de evaluare formativă;
principiul notării ritmice nu este respectat de toţi profesorii.
- Nu toate activităţile de învăţare au fost planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja
învăţarea individuală centrată pe elev, învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte .
- Există sincope în aplicarea evaluării de tip formativ, unii profesori alegând să stabilească perioade fixe
ale evaluărilor sumative, fără să acorde o importanţă ridicată evaluării formative



- Nu există încă un proces sistematic al circulaţiei documentelor dintr-un sector în altul sau de la
anumite persoane emitente la departamentele interesate de acestea

Raportare

Obiectiv Evaluare- indice de
realizare

Responsabili

Elaborarea Planului de
îmbunătăţire a calităţii pentru
anul şcolar 2014-2015;

F.B– 100%
Responsabil CEAC

Elaborarea Planului
operaţional

F.B – 100% Responsabil CEAC

Revizuirea Regulamentului
de Ordine Interioară prin
consultarea elevilor,
părinţilor

F.B – 100%

Inv.Panaet Elena

Revizuirea procedurilor
existente şi elaborarea de noi
proceduri, conform graficului

F:B – 100%
Prof. Gheorghe Alina
Prof. Preda Irina
Prof. Tabirca Otilia
Înv. Panaet Elena

Evaluarea eficienţei
procesului de predare-
învăţare prin analiza
asistenţelor la ore, conform
planificării şi a procedurii
privind evaluarea procesului
de predare învăţare –
raportarea monitorizării
progresului şcolar

F.B – 100% Prof. Costache Liliana

Evaluarea participării
cadrelor didactice la
programele de formare
profesională, raportată la
oferta Casei Corpului
Didactic Buzau, IŞJ Buzau şi
cerinţele personalului
didactic din şcoală

F:B – 100% Prof.inv.primar Dogaru
Mihaela-Petruta

Intocmirea bazei de date a
absenteismului şcolar, pe
baza raportării lunare şi a
procedurii privind
diminuarea absenteismului

F:B – 100% Inv.Nicula Cornelia Mariana



Prezentarea Rapoartelor de
analiză cu privire la
verificarea conţinutului
portofoliilor

personale, de către
responsabilii comisiilor
metodice

B – 60% Prof. Tabirca Otilia
Prof.inv.primar Dogaru
Mihaela Patruta

Prezentarea şi predarea
Rapoartelor comisiilor
metodice privind proiectarea
didactică

F:B – 100%
Prof. Gheorghe Alina

Selectarea, păstrarea şi
verificarea materialelor şi
dovezilor

F:B – 100% Prof. Tabirca Otilia

RESPONSABIL CEAC,

PROF. GHEORGHE ALINA


