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 RAPORTUL  DE  ACTIVITATE  AL  COMISIEI  DE  EVALUARE  ŞI 

ASIGURAREA  CALITĂTII (CEAC) 

 An școlar  2017 - 2018 

 

 

         În anul şcolar 2017-2018, s-au desfăşurat în cadrul CEAC următoarele activităţi: 

- S-a stabilit  componenţa CEAC (propusă şi aprobată în Consiliu Profesoral); 

- Responsabilul CEAC a realizat Raportul Anual de Evaluare Interna RAEI în luna 

septembrie; 

- S-a întocmit Raportul de Autoevaluare pe anul trecut şcolar prin centralizarea datelor 

culese de la comisii; 

-  S-au descoperit punctele slabe din raportul de autoevaluare şi s-a întocmit pe baza 

acestora Planul de Îmbunătăţire; 

- S-a revizuit  strategia CEAC ; 

- Actualizarea bazei de date CEAC; 

- Actualizarea datelor (Plan operaţional, Plan de activităţi, Matricea 

responsabilităţilor, Regulament CEAC, organigrama); 

- Transmiterea datelor către comisiile de lucru; 

- S-a prezentat membrilor comisiei, oferta educaţională de perfecţionare în domeniul 

calităţii; 

- Înscrierea membrilor comisiei la cursuri de perfecţionare în vederea informării şi 

realizării corecte a unui audit intern şi autoevaluării unităţii;  

-  Completarea documentelor CEAC; 

- Realizarea structurii documentelor;  

-  Colectarea datelor statistice ale unitătii şi a   rapoartelor de activitate ale comisiilor cu 

caracter permanent în vederea realizării Raportului de monitorizare semestrial; 

-  Revizuirea Regulamentului de funcţionare CEAC;  

- Stabilirea responsabilităţilor membrilor CEAC şi Comitetului CEAC şi constatarea 

necesităţii alocării de noi resurse umane pentru acoperirea nevoilor reale ale comisiei; 

-  Selectarea chestionarelor; 

-   S-au prelucrat: Raportul de Autoevaluare al unităţii, Procedurile, Fişe de progres, 

Exemple de bune practici, Rapoartele de activitate şi Planurile operaţionale, Chestionare 

feedback elevi, părinţi, profesori, comisii, roluri şi eficienţa în comisii, portofoliile 

profesorilor, catedrelor şi  comisiei CEAC; 
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- Reactualizarea  şi ordonarea documentaţiei solicitate pentru monitorizare; 

- În luna septembrie, coordonatorul CEAC a depus documentaţia necesară Evaluării 

periodice a ARACIP (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar). În acest sens, membrii CEAC au avut comunicări cu toate cadrele didactice 

ale instituţiei, cu şefii de comisii, cu membrii departamentelor secretariat, contabilitate şi 

administraţie. Au fost verificate, prin sondaj, portofoliile profesorilor şi ale elevilor, actele 

necesare verificării de către reprezentanţii ARACIP. 

- Evaluarea periodică a avut loc în luna noiembrie, iar concluziile comisiei prezente au 

fost unele lăudabile pentru instituţia noastră de învăţământ. Toţi indicatorii au fost notaţi cu 

FOARTE BINE şi EXCELENT. Acest lucru ne motivează şi ne obligă să menţinem un nivel 

înalt al activităţii curriculare şi extracurriculare, să colaborăm şi să acţionăm împreună pentru 

promovarea imaginii şi menţinerea renumelui şcolii. 

Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie 

să devină un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale şi profesionale arătând unde 

se pot aduce îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea 

ulterioară a şcolii. 

Pe parcursul anului şcolar, membrii comisiei s-au preocupat de completarea dosarului 

comisiei urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Scolar Judeţean si de A.R.A.C.I.P. 

si de cunoastere a acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru diverse activităţi, de 

întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii. 

 Membrii comisiei s-au întrunit pentru a avea în vedere întocmirea documentelor 

necesare si participarea la desfăsurarea unor proiecte de cercetare în vederea evidenţierii unor 

aspecte legate de contextual scolar, familial şi social în care îşi desfăsoară activitatea elevii 

şcolii noastre. 

 S-au realizat proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, 

respectându-se cerinţele interne si externe si asigurând cadrul calităţii. 

 

• Analiza SWOT a activităţii comisiei 

➢ PUNCTE TARI 

- completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară 

- centralizarea şi interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor şi elevilor în vederea 

îmbunătăţirii climatului instructiv-educativ din şcoală 

- întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 2016-

2017 la termenul stabilit 
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➢ PUNCTE SLABE 

- procedurile elaborate nu sunt încă ordonate conform ordinelor în vigoare 

- există deficienţe în monitorizarea activitaţilor 

➢ AMENINŢĂRI 

- munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp si datorită 

supraîncărcării cu alte activităţi şcolare si extraşcolare există posibilitatea să nu fie 

îndeplinite toate sarcinile 

➢ OPORTUNITĂŢI 

- disponibilitatea cadrelor didactice şi a conducerii de a sprijini activitatea acestei 

comisii 

❖ Soluţii posibile: 

✓ elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăsurate 

pentru a se putea realiza o evaluare internă cât mai corectă;  

✓ o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul 

elevilor şi al părinţilor pentru a uşura şi eficientiza munca acestei comisii; 

✓ elaborarea unui număr de proceduri care să devină funcţionale prin aducerea la 

cunostinţă tuturor celor implicaţi pentru a îmbunătăţi activitatea; 

✓ aplicarea si valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de 

satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de şcoală; 

✓ centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor şi 

popularizarea acestora. 

 

 

 

 

                                   Întocmit, 

                            Coordonator comisie  

                             prof. înv. primar Simona Dragomirescu 


