
 

 

 

                                                                                                              

 

                                                                                                              

                                                                                                              

RAPORT DE ACTIVITATE AN SCOLAR 2016

COMISIA PENTRU ASIGURARE SI EVALUARE A CALITATII

 

Obiectivele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii

OBIECTIV FUNDAMENTAL  

Implementarea unui sistem de ma

documentaţie care să permită monitorizarea, evaluarea, intervenţia preventivă şi îmbunătăţirea 

continuă a calităţii. 

OBIECTIVE GENERALE 

� Corelarea politicii de asigurare a calităţii în e

european şi mondial;  

� Asigurarea predării, învăţării şi cercetării de calitate în scopul dezvoltării personale şi 

profesionale a elevilor;  

� Realizarea unui proces educativ de calitate

� Dezvoltarea unei culturi a calităţii în unitatea de învăţământ atât la nivelul personalului didactic 

cât şi al elevilor. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE  

� Îmbunătăţirea continuă a procesului istructiv 

� Buna relaţionare
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RAPORT DE ACTIVITATE AN SCOLAR 2016-2017

COMISIA PENTRU ASIGURARE SI EVALUARE A CALITATII

Obiectivele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în anul şcolar 2015-2016 au fost următoarele: 

Implementarea unui sistem de management al calităţii bazat pe o politică, o structură organizată şi o 

documentaţie care să permită monitorizarea, evaluarea, intervenţia preventivă şi îmbunătăţirea 

Corelarea politicii de asigurare a calităţii în educaţie cu orientările promovate la nivel naţional,

Asigurarea predării, învăţării şi cercetării de calitate în scopul dezvoltării personale şi 

 

Realizarea unui proces educativ de calitate;   

culturi a calităţii în unitatea de învăţământ atât la nivelul personalului didactic 

Îmbunătăţirea continuă a procesului istructiv – educativ;  

Buna relaţionare si colaborare a actorilor procesului educativ;  
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Vizat CA 

Inregistrat 

Director,  

Profesor Anastasiu Florin-Cristian 
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Profesor Baciu Gabriela 

2017 

COMISIA PENTRU ASIGURARE SI EVALUARE A CALITATII 

2016 au fost următoarele:  

nagement al calităţii bazat pe o politică, o structură organizată şi o 

documentaţie care să permită monitorizarea, evaluarea, intervenţia preventivă şi îmbunătăţirea 

ducaţie cu orientările promovate la nivel naţional, 

Asigurarea predării, învăţării şi cercetării de calitate în scopul dezvoltării personale şi 

culturi a calităţii în unitatea de învăţământ atât la nivelul personalului didactic 



 

 

 

� Optimizarea calităţii ofertei educaţionale realizate de unitatea şcolară şi a nivelului 

standardelor educaţionale atinse de elevi

directi si indirecti

� Optimizarea procesului de formare continuă a cadrelor 

� Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, 

părinţi, cadre didactice, comunitate locală)

 

Activităţi desfăşurate de CEAC:

 

 1.Reactualizarea componenţei CEAC şi distribuirea sarcinilor de lucru 

� a fost stabilită noua componenţă a CEAC la inceputul anului scolar 2016

care a fost revizuita ulterior prin decizie la data de 16.01.2017

� au fost stabilite responsabilităţile concrete ale membrilor CEAC

� refacerea organigramei CEAC in functie de mem

2. Documentele proiective ale comisiei au fost revizuite şi actualizate in conformitate 

cu       metodologiile în vigoare şi anume

� au fost stabilte obiectivele CEAC pentru anul şcolar 2016

�  a fost elaborat planul operaţional

� actualizarea Regulamentului de Functionare a CEAC, aprobat de Consiliul de 

Administratie in 15.09.2017

 

3. Întocmirea Raportului anual de evaluare internă a calită

2016-2017 .    În vederea elabor

� au fost colectate dovezile necesare întocmirii raportului

�   a fost realizată evaluarea internă pe baza indicatorilor de performanţă

� a fost elaborat planul de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2016

 

 4. Actualizarea permanenta a

ARACIP(www.calitate.aracip.eu

management al calitatii, documente de functionare si resurse umane, oferta educationala si 

rezultate educationale, planificare interna.
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Optimizarea calităţii ofertei educaţionale realizate de unitatea şcolară şi a nivelului 

standardelor educaţionale atinse de elevi si corelarea ofertei cu cerintele beneficiarilor 

directi si indirecti;  

Optimizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice

Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, 

părinţi, cadre didactice, comunitate locală). 

Activităţi desfăşurate de CEAC: 

Reactualizarea componenţei CEAC şi distribuirea sarcinilor de lucru 

a fost stabilită noua componenţă a CEAC la inceputul anului scolar 2016

care a fost revizuita ulterior prin decizie la data de 16.01.2017

au fost stabilite responsabilităţile concrete ale membrilor CEAC

refacerea organigramei CEAC in functie de membri si responsabilitati

Documentele proiective ale comisiei au fost revizuite şi actualizate in conformitate 

cu       metodologiile în vigoare şi anume: 

au fost stabilte obiectivele CEAC pentru anul şcolar 2016-

a fost elaborat planul operaţional pentru anul şcolar 2016

ualizarea Regulamentului de Functionare a CEAC, aprobat de Consiliul de 

Administratie in 15.09.2017. 

aportului anual de evaluare internă a calității(RAEI)

În vederea elaborării acestui raport :  

au fost colectate dovezile necesare întocmirii raportului; 

a fost realizată evaluarea internă pe baza indicatorilor de performanţă

a fost elaborat planul de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2016

Actualizarea permanenta a datelor existente pe platforma 

(www.calitate.aracip.eu) cu documente privind resursele umane, sistemul de 

management al calitatii, documente de functionare si resurse umane, oferta educationala si 

rezultate educationale, planificare interna. 
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Optimizarea calităţii ofertei educaţionale realizate de unitatea şcolară şi a nivelului 

si corelarea ofertei cu cerintele beneficiarilor 

didactice;  

Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, 

Reactualizarea componenţei CEAC şi distribuirea sarcinilor de lucru  

a fost stabilită noua componenţă a CEAC la inceputul anului scolar 2016-2017, 

care a fost revizuita ulterior prin decizie la data de 16.01.2017; 

au fost stabilite responsabilităţile concrete ale membrilor CEAC; 

bri si responsabilitati. 

Documentele proiective ale comisiei au fost revizuite şi actualizate in conformitate 

-2017; 

pentru anul şcolar 2016-2017; 

ualizarea Regulamentului de Functionare a CEAC, aprobat de Consiliul de 

(RAEI) pentru anul școlar 

a fost realizată evaluarea internă pe baza indicatorilor de performanţă; 

a fost elaborat planul de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2016-2017. 

datelor existente pe platforma 

) cu documente privind resursele umane, sistemul de 

management al calitatii, documente de functionare si resurse umane, oferta educationala si 



 

 

 

               5. Aplicarea de chestionare de satisfactie si nevoi benefi

interpretarea acestora (chestionar adresat elevilor de clasa a VII

studiu si parcursul in ciclul liceal, 

personalul scolii, chestionar tip descarcat de pe platforma 

beneficiarilor directi si indirecti), interpretarea acestora si analizarea rezultatelor obtinute in 

sedinta CEAC in vederea utilizarii ulterioare a informatiilor obtinute in Planul de imbunatatiri 

pentru anul scolar 2017-

             6. Centralizarea si interpretarea datelor obtinute din fisele de observatie la ore

rezultate in urma asistentelor

curriculare, urmata de analizarea acestora in sedinta CEAC

7. Realizarea de noi procedu

� PO privind admiterea in clasa a V

� PO privind admiterea la clasa a IX

� PO privind constituirea Consiliului de Administratie

� PO privind echivalarea actelor de

strainatate

8. Actualizarea avizierului CEAC
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5. Aplicarea de chestionare de satisfactie si nevoi beneficiarilor 

(chestionar adresat elevilor de clasa a VII-a si a VIII

studiu si parcursul in ciclul liceal, chestionar de satisfactie privind colaborarea cu scoala si 

personalul scolii, chestionar tip descarcat de pe platforma www.calitate.

beneficiarilor directi si indirecti), interpretarea acestora si analizarea rezultatelor obtinute in 

sedinta CEAC in vederea utilizarii ulterioare a informatiilor obtinute in Planul de imbunatatiri 

-2018. 

ralizarea si interpretarea datelor obtinute din fisele de observatie la ore

rezultate in urma asistentelor realizate de catre sefii de catedre si responsabilii de arii 

curriculare, urmata de analizarea acestora in sedinta CEAC. 

. Realizarea de noi proceduri operationale aprobate in Consiliul de Administratie

PO privind admiterea in clasa a V-a; 

PO privind admiterea la clasa a IX-a cu predare intensiva a limbii engleze

PO privind constituirea Consiliului de Administratie; 

PO privind echivalarea actelor de studii pentru elevii romani care au studiat in 

strainatate. 

. Actualizarea avizierului CEAC 
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arilor directi si indirecti si 

a si a VIII-a  privind optiunile de 

atisfactie privind colaborarea cu scoala si 

www.calitate.aracip.eu adresat 

beneficiarilor directi si indirecti), interpretarea acestora si analizarea rezultatelor obtinute in 

sedinta CEAC in vederea utilizarii ulterioare a informatiilor obtinute in Planul de imbunatatiri 

ralizarea si interpretarea datelor obtinute din fisele de observatie la ore 

realizate de catre sefii de catedre si responsabilii de arii 

aprobate in Consiliul de Administratie: 

a cu predare intensiva a limbii engleze; 

studii pentru elevii romani care au studiat in 


