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PLANUL OPERAłIONAL AL COMISIEI PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂłII
ANUL ŞCOLAR 2012-2013

Nr.
crt.

1.

Obiective specifice

Creşterea calităŃii fluxurilor de elevi şi asigurarea
finalităŃilor educaŃionale

ActivităŃi

Instrumente /
resurse

Responsabil

Termen

Elaborarea şi aplicarea testelor
iniŃiale. Întocmirea planului de
îmbunătăŃire.

Teste şi bareme
elaborate
Planuri
de
îmbunătăŃire

Şefi de catedre

Oct.2012

Pregătirea diferenŃiată a elevilor

Mijloace de învăŃământ şi metode
adaptate stilurilor
de învăŃare şi nevoilor elevilor

Cadrele didactice

Permanent

Teste
Bareme de notare

Cadrele didactice
care
predau
la
clasele terminale

Febuarie mrtie 2013

Planificare
ConvenŃii

Responsabili
comisii
metodice
tehnice

Conform
graficului
de
funcŃionare

PO.CCM.01

Echipa managerială

Ianuarie
2013

Organizarea unor simulări pentru
verificarea cunoştinŃelor elevilor
înaintea examenului de absolvire
Realizarea activităŃilor cu caracter
practic atât în laboratoarele-atelier
din şcoală cât şi la întreprinderile
economice în vederea perfecŃionării deprinderilor practice, a
familiarizării
cu
producŃia,
eventual a angajării absolvenŃilor
Realizarea
unei
oferte
educaŃionale personalizate în
concordanŃă cu nevoile locale şi
generale de forŃă de muncă (PLAI,
PRAI).

ModalităŃi de
evaluare a
obiectivelor

Analiza
rezultatelor elevilor la
sfârşitul
anului
şcolar, la examenele de sfarşit de
ciclu şi atestat
profesional

Indicatori de realizare
Scăderea numărului de
elevi corigenŃi cu 10%;
100% elevi care promovează examenul de
Atestat profesional şi de
certificare a competenŃelor profesionale

Creşterea procentului de
promovabilitate la
Bacalaureat cu 5%.
Analiza
rezultatelor
Analiza
planificărilor
Verificarea
repartizării
elevilor la practică

Dosarul
directorului

Numărul
lucrărilor
practice finalizate

Oferta educaŃională a
liceului pentru anul
şcolar 2013-2014
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Promovarea ofertei educaŃionale
pentru anul şcolar 2013-2014

Consilierea elevilor cu cerinŃe
educaŃionale speciale (CES)
Asigurarea reorientării elevilor în
funcŃie de potenŃialul şi dorinŃele
lor
Monitorizarea,
prevenirea
şi
reducerea absenteismului elevilor
în şcoală

2.

ÎmbunătăŃirea standardelor
de performanŃă a resurselor umane şi a managementului şcolar.

3.

Materiale pentru
consilirea elevilor
PIP-uri întocmite,
orarul consilierului şcolar
ROFUIP
Regulamentul
intern

Consilierii şcolari

Martie
2013

Permanent

Dosarul comisiei
de realizare, validare şi promovare
a ofertei educaŃionale
Verificarea numărului de elevi cu
CES integraŃi în
colectivele
claselor
Verificarea
transferurilor
în/din şcoală

90% elevii cu CES
integraŃi în colectivele
claselor

Profesorii diriginŃi
Conducerea şcolii

Sfârşitul
sem.I /
an şcolar

RIOF - LSP

Director

Permanent

Verificarea numărului de absenŃe

Scăderea cu 10%
numărului de absenŃe

Acordarea de burse

PO.MAN.20

Comisia
pentru
acordarea burselor

Semestrial

Verificarea
dosarelor de bursă

Acordare
de
burse
elevilor conform legii

PerfecŃionarea ştiinŃifică şi pedagogică prin înscrierea cadrelor
didactice la examenele de grad,
cursuri de formare continuă

Oferta de programe a CCD Vaslui
pentru formarea
continuă a personalului didactic şi
didactic auxiliar

Cadrele didactice

Permanent

AdeverinŃele şi atestatele eliberate cadrelor
didactice

Proiecte
POSDRU aflate
în derulare

Directori,

Permanent

Dosarul Comisiei
pentru perfectionarea
personalului
didactic, didactic
auxiliar si nedidactic

PO.MAN.19

Directori,
Responsabili comisi

15.10.2012
01.02.2013

Mapa de asistenŃe

Grafice de asistenŃă

PO 14

Responsabili
comisii
CEAC-LSP

Permanent

Verificarea
portofoliilor

Grafice de verificare

PO.MAN.15
PO.MAN.16

Directori,
CEAC-LSP

Permanent

Verificarea planificărilor serviciului pe şcoală

Planificările serviciului
pe şcoală (profesori,
elevi)

Plan de investiŃii

Director

Martie
2013

Planul reŃelelor

Camere video instalate
la intrarea elevilor

Resurse financiare

Conducerea şcolii
Serviciul
contabilitate

Martie
2013

Verificarea listelor
de inventar cu materialele achiziŃionate

ÎmbunătăŃirea cu 5% a
bazei materiale din liceu

Formarea continuă a cadrelor
didactice prin participarea
la
proiecte
europene
POSDRU
derulate
de
universităŃile
româneşti
Întocmirea şi afişarea graficelor de
asistenŃă la ore
Reactualizarea
portofoliului
personal de către cadrele didactice
în vederea evaluării interne şi
externe a activităŃii unităŃii şcolare
Asigurarea securităŃii elevilor şi
personalului în incinta instituŃiei

Ameliorarea şi modernizarea infrastructurii şi
generalizarea accesului la
informaŃia electronică

PO.CCM.02

Responsabil comisia de realizare,
validare şi promovare a ofertei educaŃionale

Optimizarea şi extinderea reŃelei
informatice a instituŃiei şi
a
sistemului de supraveghere în
curtea şcolii şi holurile instituŃiei.
Amenajarea de cabinete
AchiziŃionare de echipamente şi
materiale necesare desfăşurării
orelor

95% dintre cererile de
transfer rezolvate în
favoarea elevilor
a

2

Asigurarea
transparenŃei
utilizarea fondurilor

4.

Adaptarea
ofertei
de
educaŃie şi formare la
dinamica pieŃei locurilor
de muncă

în

Autorizarea provizorie a două noi
specializări: tehnician electricianelectronist
auto
(domeniul
electric) şi tehnician prelucrări
mecanice (domeniul mecanic)
Întocmirea planului de acŃiune al
şcolii (PAS)
Elaborarea Strategiei de evaluare
internă a calităŃii
Stabilirea proiectului CDŞ / CDL
pentru anul şcolar 2013-2014, în
raport cu interesele şi aptitudinile
elevului
Repartizarea elevilor la agenŃii
economici în vederea efectuării
orelor de instruire practică

5.

Optimizarea
activităŃii
CEAC şi a organizării
interne a liceului

Reactualizarea
componenŃei
comisiei si distribuirea sarcinilor
de lucru
Reactualizarea Regulamentului de
organizare şi funcŃionare a CEAC
Documentarea membrilor CEAC
cu privire la:
-actele normative privind asigurarea calităŃii în învăŃământul preuniversitar;
-manualul de autoevaluare a
calităŃii -2008;
-manualul de evaluare externă2008;
-modalităŃile de lucru;
-standardele de evaluare.
Stabilirea atribuŃiilor membrilor
CEAC
Revizuirea procedurilor existente

Elaborarea de noi proceduri şi
iniŃierea Manualului CalităŃii

Resurse financiare

Echipa managerială

Permanent

Rapoarte de activitate prezentate în
CA

EvidenŃe contabile

Legea Nr. 87 din
13 aprilie 2006

Echipa managerială
CEAC-LSP

Conform
planificării
ARACIP

Verificarea
documentaŃiei

Raport
externă

PO.MAN.02

Echipa managerială

Membrii CP

Consiliul
AdministraŃie

PO.CCM.03

Director adjunct
Coordonator CEAC

ConvenŃii semnate între şcoală şi
agenŃii economici

Membrii CP
Pagina
liceului

web

a

Legea 87/2006
Ghidul CEAC în
învăŃământul
preuniversitar
-partea a II-a iunie 2007

Regulament
CEAC - LSP
Proceduri
existente
Anexe -H.G. nr.
21/10.01.2007
Anexe -H.G. nr.
21/10.01.2007

de

Maiştri instructori

Director
Coordonator CEAC
CP
Director
Coordonator CEAC

Coordonator CEAC
Responsabil CEAC
Secretar CEAC

Septembrie
2012
Octombrie
2012
Martie
2013

Permanent

20.10.2012
20.10.2012

Permanent

Proces verbal
şedinŃei CA
Proces verbal
şedinŃei CA
Proces verbal
şedinŃei CP
Proces verbal
şedinŃei CA

al
al

evaluare

PAS
Strategia de Evaluare
internă a CalităŃii

al
al

Verificarea
repartizării
elevilor la practică

Proiectul CDS / CDL
aprobat în CA
Repartizarea
tuturor
elevilor
la
agenŃii
economici
pentru
efectuarea stagiului de
pregătire practică

Proces verbal al
şedinŃei CP
Proces verbal al
şedinŃei CA;

Decizia de numire a
CEAC

Completarea
cu
noile acte normative ale punctului
de documentaŃie
CEAC

Regulamentul CEACLSP aprobat de CA
Portofoliu CEAC-LSP

Proces verbal al
şedinŃei CEAC

Coordonator CEAC

de

Coordonator CEAC
Membrii CEAC

Dec.2012
Mai 2013

Proces verbal al
şedinŃei CEAC

Responsabil CEAC

Dec.2012
Mai 2013

Dosarul procedurilor revizuite/ realizate

Fişă de responsabilităŃi
Revizuirea procedurilor
şi înregistrarea lor în
manualul procedurilor.
Avizarea procedurilor de
CA.
Postarea
pe
site-ul
CEAC-LSP.
3

Aplicarea şi interpretarea unor
chestionare privind nivelul de
satisfacŃie a beneficiarilor
Întocmirea raportului de evaluare
internă, pentru anul şcolar 20112012, şi transmiterea lui către ISJ

PO.CEAC.03

Reprezentantul
elevilor/părinŃilor
Secretar CEAC

Ian.2013
Aprilie
2013

Proces verbal al
şedinŃei CEAC

Fişă de analiză

Ghidul CEAC
Standardele
de
evaluare

Responsabil CEAC

Sept.2012

Completarea
formularului RAEI

RAEI

Aprobat în şedinŃa Consiliului de AdministraŃie
Data: 05.11. 2012
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