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Motto-ul şcolii: ”Progresul se face pe seama celor perseverenŃi” (Ştefan Procopiu)

PLANUL OPERAłIONAL AL COMISIEI PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂłII
ANUL ŞCOLAR 2014-2015
Nr.
crt.

Obiective
generale

ActivităŃi

Instrumente /
resurse

Responsabil

Termen

ModalităŃi de
evaluare

Indicatori de realizare

łinta 1 din PDI: Reforma şi personalizarea procesului instructiv-educativ

1.

ÎmbunătăŃirea
procesului de
evaluare și creșterea
calității în unitatea
de învățământ

Activitate de evaluare
internă:
Evaluarea opiniei
cadrelor didactice în
legătură cu procesul de
evaluare şi examinare
prin aplicarea de
chestionare
(Domeniul C.
Managementul CalităŃii,
Subdomeniul Strategii și
proceduri pentru asigurarea
calității)

CEAC
Comisiile
metodice

Chestionar

1

Dată
început:
23/09/2014
Dată sfârşit:
15/11/2014

Colectarea
datelor din
chestionarele
completate de
cadrele didactice
şi analiza
acestora

Completarea chestionarelor
de către cel puŃin 50% din
profesorii încadraşi în anul
şcolar 2014-2015.
Raportul cu centralizarea
răspunsurilor cadrelor
didactice

Activitate de evaluare
internă:
Evaluarea gradului de
CEAC
Colectarea
Dată
satisfacŃie al elevilor faŃă
Comisia
datelor din
început:
de diverse aspecte ale
”Consiliere şi
chestionarele
10/02/2015
serviciilor educaŃionale
Chestionar
orientare”
completate de
oferite de liceu
(profesorii
(Domeniul C.
Dată sfârşit: elevi şi părinți și
diriginŃi)
Managementul CalităŃii,
30/06/2015
analiza acestora
Consiliul Elevilor
Subdomeniul Strategii şi
proceduri pentru asigurarea
calităŃii)
Activitate de evaluare
internă:
CEAC
Evaluarea gradului de
Comisia
Colectarea
Dată
satisfacŃie al părinŃilor
”Consiliere şi
datelor
din
început:
faŃă de diverse aspecte ale
orientare”
chestionarele
10/02/2015
serviciilor educaŃionale
Chestionar
(profesorii
completate de
oferite de liceu
diriginŃi)
(Domeniul C.
Dată sfârşit: elevi şi părinți și
Comitetul
Managementul CalităŃii,
30/06/2015
analiza acestora
reprezentativ al
Subdomeniul Strategii şi
PărinŃilor
proceduri pentru asigurarea
calităŃii)
łinta 2 din PDI: Creşterea calităŃii fluxurilor de elevi şi asigurarea finalităŃilor educaŃionale

2.

Cunoaşterea de către
elevi a viziunii și
misiunii liceului

Activitate de îmbunătăŃire
a calitățții: Asigurarea
vizibilitățții viziunii și
misiunii liceului în diverse
spațții școlare și auxiliare

Echipa
managerială
CEAC

Postere/Afişe

2

Dată
început:
01/10/2014
Dată sfârşit:
15/12/2014

Afișarea viziunii
şi misiunii
liceului în cât
mai multe spații
școlare și
auxiliare

Completarea chestionarelor
de către cel puŃin 20% din
elevii de la fiecare nivel de
învăŃământ
Raportul cu centralizarea
răspunsurilor cadrelor
didactice

Completarea chestionarelor
de către cel puŃin 10% din
părinŃii de la fiecare nivel
de învăŃământ
Raportul cu centralizarea
răspunsurilor cadrelor
didactice

Vizibilitatea misiunii şi
viziunii liceului în diverse
spaŃii şcolare şi auxiliare
Cunoaşterea misiunii și
viziunii liceului decătre
elevi

3.

4.

Ținta 3 din PDI: ÎmbunătăŃirea standardelor de performanțță a resurselor umane și a managementului școlar
Actualizarea bazei de date
a şcolii privind acest
aspect, statistică exactă a
cadrelor didactice care:
- în anul şcolar 2013-2014,
Activitate de îmbunătăŃire
au participat la programe
a calităŃii: Actualizarea
Centralizarea
de formare continuă
bazei de date a liceului
datelor privind
Comisia pentru
Dată
acreditate;
privind activitatea
activitatea
Optimizarea
început:
- în ultimii 3 ani au
perfecționarea
metodică şi ştiinŃifică a
Analiza
metodică și
activității metodice
01/10/2014
participat la sesiuni de
personalului
cadrelor didactice în anul
măsurilor
formare pentru folosirea
didactic, didactic
și știinŃifice a
științifică a
şcolar 2013-2014
aplicate
Dată sfârşit:
calculatorului şi a altor
auxiliar şi
cadrelor didactice
cadrelor didactice
(Domeniul B: Eficacitate
10/12/2014
mijloace electronice în
nedidactic
în anul şcolar
instituțională, Sudomeniu:
procesul didactic;
2013-2014
Activitatea de cercetare
-au calitate de formator (cu
științifică şi metodică)
certificat/atestat);
-sunt autori/coautori de
manuale şcolare sau
auxiliare didactice cu
ISBN/ISSN.
Activitate de îmbunătăŃire
a activităŃii:
Eficientizarea sistemului
de comunicare internă
Eficientizareacomunicării
Bază de date cu
Dată
prin
utilizarea e-mail-ului
Îmbunătățirea
la nivel intern, aflarea
emailurile
început:
Analiza aplicării
pentru anunŃarea
sistemului de
personalului
Echipa
01/10/2014
informațiilor în timp util și,
măsurilor şi a
diverselor aspecte legate
didactic, auxiliar
managerială
implicit, rezolvarea
comunicare internă
impactului
de viaŃa şcolii
didactic,
auxiliar
Dată
sfârşit:
situaŃiilor
solicitate în timp
şi externă
(Domeniul A: Capacitate
nedidactic
30/06/2015
util
instituŃională, Subdomeniu:
Structuri instituŃionale,
administrative şi
manageriale)
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5.

Conturarea unei
mentalități a
calităŃii la nivelul
personalului
didactic

Activitate de îmbunătăŃire
a activităŃii: Actualizarea
portofoliului personal de
către cadrele didactice
((Domeniul A: Capacitate
instituŃională,
Subdomeniu:Resurse
umane)

Echipa
managerială
CEAC
Responsabilii
comisiilor
metodice

Portofoliile
cadrelor didactice

Dată
început:

15/09/2014

Verificarea
portofoliilor

Dată sfârşit:

Fişele de verificare ale
portofoliilor cadrelor
didactice

10/12/2014
DiscuŃii în:

6.

Optimizarea
activității CEAC și
asigurarea evaluării
interne a calității în
unitatea de
învăŃământ

Activitate de evaluare
internă:
Analizarea şi evaluarea
activităŃilor de
îmbunătăŃire şi de
evaluare a calităŃii la
nivelul şcolii, analizarea
RAEI 2013-2014

Platforma
ARACIP
Baza de date a
liceului

Revizuirea şi finalizarea
RAEI 2013-2014.
Aprobarea în Consiliul de
AdministraŃie.
(Conform Adresei ARACIP
nr. 1488 din 18.06.2014,
data limită pentru aprobarea
RAEI 2013-2014 în C.A.
este 14.10.2014).

Platforma
ARACIP
Baza de date a
liceului

Echipa
managerială
CEAC

CEAC

4

Dată început:
1/09/2014
Dată sfârşit:
15/10/
2014

Dată început:
1/10/2014
Dată sfârşit:
13/10/
2014

Consiliul de
AdministraŃie
Consiliul
Profesoral
Consiliul
Elevilor
Comitetul
Reprezentativ
al PărinŃilor

Revizuirea RAEI
2013-2014

Revizuirea RAEI 20132014 în funcŃie de
sugestiile şi propunerile
C.A., C.P.; părinŃilor,
elevilor etc.

RAEI 2013-2014
finalizat

Actualizarea componenŃei
CEAC: alegerea unui nou
reprezentant al elevilor,
respectiv al părinŃilor
pentru că, fiind în an
terminal, potrivit
Regulamentului CEACLSP, reprezentanŃii din
anul şcolar 2013-2014 îşi
pierd calitatea de membri
în CEAC-LSP.
(Domeniul C.
Managementul Calității,
Subdomeniul
FuncŃionalitatea structurilor
responsabile cu evaluarea
internă a calității)

Alegeri în
Consiliul Elevilor,
respectiv
Comitetul
reprezentativ al
PărinŃilor

Elaborarea Planului
OperaŃional CEAC
pentru anul şcolar 20142015
(Domeniul C.
Managementul CalităŃii,
Subdomeniul
FuncŃionalitatea structurilor
responsabile cu evaluarea
internă a calităŃii)

Manualul de
Evaluare Externă a
CalităŃii
Manualul de
Evaluare Internă a
CalităŃii
Culegere bune
practici în utilizarea manualului de
evaluare internă
-standardele de
referinŃă şi
indicatorii de
performanŃă
pentru evaluarea şi
asigurarea calităŃii
în învăŃământul
preuniversitar –
HG 1534/2008
(MO nr. 822
/8.XII.2008)

CEAC
Echipa
managerială

CEAC

5

Dată început:
15/09/2014
Dată sfârşit:
15/10/
2014

Verificarea
desfăşurării
alegerilor în
conformitate cu
Regulamentul
CEAC-LSP.

ComponenŃa CEAC-LSP
completă.

Dată început:
25/09/2014
Dată sfârşit:
15/10/
2014

DiscuŃii, analize

Planul OperaŃional
CEAC-LSP pentru anul
şcolar 2014-2015

łinta 4 din PDI: Ameliorarea şi modernizarea infrastructurii şi generalizarea accesului la informaŃia electronică

Creşterea calităŃii
actului educaŃional
prin modernizarea Activitate de îmbunătăŃire

7.

8.

infrastructurii şi a
bazei materiale a
şcolii
(Domeniul A:
Capacitate
instituŃională,
Subdomeniu: baza
materială/resurse)

Accesibilizarea
spaŃiilor auxiliare
pentru persoanele
cu handicap

a calităŃii: Actualizarea
inventarului şcolii.
(Domeniul A. Capacitate
instituŃională, Subdomeniul
Baza materială/resurse)

Bază de date cu
inventarul
actualizat care va
conŃine
informaŃii despre
toate mijloacele
fixe şi obiectele
de inventar

Echipa
managerială
Contabilitate
Bibliotecă
Administrator

Activitate de îmbunătăŃire
a calităŃii: Construirea
unor rampe care să
asigure accesibilizarea
spaŃiilor auxiliare pentru
persoanele cu handicap
(Domeniul A. Capacitate
instituŃională, Subdomeniul
Baza materială/resurse)

Echipa
managerială
Administrator

Data
început:
10/01/2014
Dată sfârşit:
02/05/2015

Colectarea şi
analizarea
datelor din
rapoarte

Inventar
actualizat
pe
următoarele categorii:
a.Mobilier
b. Echipament didactic
c. Calculatoare
d. Fond de carte şi alte
materiale inventariate în
cadrul bibliotecii
e. Manuale
f. Auxiliare curriculare/
material didactic
Rampe pentru

Data
început:
01/05/2015

accesibilizarea spaŃiilor
auxiliare pentru
persoanele cu handicap
(cantină, căminul de
fete/cabinetul medical
etc.)

Dată sfârşit:
15/06/2015

łinta 5 din PDI: Adaptarea ofertei de educaŃie și formare la dinamica piețței locurilor de muncă

9.

Stabilirea CDŞ şi
CDL pe baza
analizei
opŃiunilor elevilor
cu accent pe
aprofundarea
disciplinelor
care constituie probe
ale examenului de
bacalaureat, în
raport cu interesele
şi aptitudinile
elevilor.

Activitate de evaluare
internă: Evaluarea
gradului de satisfacŃie a
elevilor faŃă de oferta
CDŞ a şcolii prin
aplicarea de chestionare
(Domeniul B. Eficacitate
instituŃională. Subdomeniul
Conținutul programelor de
studiu)

CEAC

Chestionar de
satisfacŃie a
beneficiarilor

Comisia pentru
Curriculum

6

Data
început:
15/03/2015
Dată sfârşit:
30/06/2015

Colectarea
datelor din
chestionarele de
satisfacŃie și
analiza acestora

Identificarea, până la 10
aprilie 2015, a cel puŃin
două motive de satisfacŃie
şi a două motive de
insatisfacŃie ale elevilor
faŃă de oferta de CDS a
şcolii.
Identificarea a cel puŃin
două aşteptări pe care
elevii le au de la
disciplinele opŃionale.

łinta 6 din PDI: Optimizarea relaŃiilor intersistemice, comunitare și internațționale

Implicarea familiei
în viaŃa şcolară
10.

Creşterea
numărului de
părinți implicați în
activitățile școlare

ActivităŃi de evaluare
internă:
Evaluarea gradului de
implicare a părinŃilor în
viaŃa şcolii
(Domeniul C.
Managementul CalităŃii,
Subdomeniul Strategii şi
proceduri pentru asigurarea
calităŃii)

Raportul
Comisiei
Consiliere şi
Orientare pentru
semestrul I, al
Comitetului
reprezentativ al
Părinților, al
Cabinetului de
Asistență
Psihopedagogică
(anii școlari
2013-2014 și
2014-2015)

CEAC

Data
început:
15/05/2015
Dată sfârşit:
31/07/2015

Colectarea şi
analizarea
datelor din
rapoartele
comisiilor
menționate

ComparaŃie pe baza
rapoartelor întocmite de
comisiile menționate
referitoare la implicraeea
părinților în viața școlii
(participarea la ședința
semestrială a
Comitetului
reprezentativ al
Părinților, activitățile
Cabinetului de Asistență
Psihopedagogică etc) în
semestrul I, anii școlari
2013-2014 și 2014-2015

Finalizat la data de 09.10.2014 de către membrii CEAC,
având următoarea componenŃă:

Aprobat în şedinŃa Consiliului de AdministraŃie

Arsene Gelu – coordonator CEAC –LSP
Diaconu Areta – reprezentant al cadrelor didactice
Amancei Nicoleta Ileana – reprezentant al cadrelor didactice
Croitoru Daniela Ramona – reprezentant al cadrelor didactice
Drăgoi Nicoleta – reprezentant al părinŃilor
Cucoranu Ionel – reprezentantul sindicatului
CaragaŃă Valeriu – reprezentantul Consiliului Local
Ilaş Doru – reprezentatul agenŃilor economici
Ungureanu Andreea Petronela – reprezentantul elevilor

Data: 09.10.2014
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