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PLAN OPERAŢIONAL
AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII
2017 - 2018
SCOP: identificarea căilor optime de revizuire a proceselor şi programelor privind capacitatea
instituţională, eficacitatea educaţională şi managementul calităţii la nivelul Școlii Gimnaziale
”George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc, astfel încât în 2018 ţintele de dezvoltare instituţională
să fie atinse.

ŢINTELE STRATEGICE ALE EVALUĂRII CALITĂŢII
(rezultate din PDI și din Strategia de Evaluare internă a calității):

 1. Creşterea nivelului de performanţă a elevilor prin implementarea unui curriculum centrat
pe dezvoltarea competenţelor-cheie şi prin participarea la competiţii, concursuri şi
olimpiade şcolare
 2. Realizarea unei şcoli incluzive prin adoptarea strategiilor de personalizare a procesului
instructiv-educativ, prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă
superioară de şcolarizare
 3. Implementarea reformei manageriale în toate domeniile majore pe baza valorilor
promovate de şcoală, a unui sistem flexibil de circulaţie a informaţiei şi unei mari deschideri
spre colaborarea cu partenerii educaţionali
 4. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active, folosirea
strategiilor şi mijloacelor moderne de educaţie, management pozitiv al clasei de elevi
 5. Dezvoltarea activităţilor educative extracurriculare orientate spre educaţia pentru
dezvoltare durabilă, voluntariat, derularea proiectelor şi parteneriatelor educaţionale
 6. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor
necesare promovării unui mediu şcolar prietenos şi a unui învăţământ modern

OBIECTIVE SPECIFICE CEAC 2017 - 2018:
O1. Identificarea măsurilor de ameliorare a punctelor slabe în calitatea educaţiei oferite de Școala
Gimnazială ”George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc, conform RAEI pentru anul şcolar anterior
O2. Optimizarea activităţii de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul CEAC
O3. Creșterea gradului de îndeplinire a obiectivelor instituţionale pe baza măsurilor de îmbunățătire pentru
anul şcolar 2017-2018
O4. Creșterea gradului de satisfacţie a beneficiarilor interni şi externi privind calitatea educaţiei oferite de
Școala Gimnazială ”George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc în anul şcolar curent
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PLAN OPERAȚIONAL
O1: Identificarea măsurilor de ameliorare a punctelor slabe în calitatea educaţiei oferite de Școala Gimnazială ”George Voevidca”, conform RAEI
pentru anul şcolar anterior
Activităţi

Elaborarea RAEI
2016– 2017
Analiza dovezilor necesare
elaborării RAEI
Elaborarea propunerilor de
îmbunătăţire a calităţii pentru
indicatorii neîndepliniţi/
îndepliniţi parţial în anul şcolar
anterior
Redactarea RAEI prin raportare
la descriptorii din standardele de
acreditare şi evaluare periodică
şi a descriptorilor din
standardele de referinţă.
Completarea RAEI 2016-2017
pe platforma calitate.aracip.eu,
finalizarea și inițializarea
RAEI 2017-2018
Publicarea RAEI spre
informarea tuturor beneficiarilor
interni/ externi şi a partenerilor
Corelarea RAEI cu documentele
proiective elaborate la nivelul scolii
Monitorizarea utilizării RAEI în
proiectarea managerială pentru
anul şcolar în curs

Instrumente/Resurse

Responsabil

Termen

- Standarde de acreditare si evaluare Coordonatorul si Sept.- Oct. 2017
periodică, standarde de referinţă (anexa
membrii CEAC
la HG 21/2007)
- Baze de date
- RAEI formular tip

Modalităţi de
evaluare a
obiectivelor

Indicatori de
realizare

Raportarea la
- Proces-verbal al standarde
şedinţei de analiză
a dovezilor
Respectarea
termenului de
- Prezentarea şi realizare al RAEI
discutarea RAEI pentru 2016-2017.
in cadrul C.A.
Prezentarea Completarea
RAEI în C.P.
datelor conform
structurii propuse
pe platforma
calitate.aracip.eu
Aprobarea RAEI
de către C.A.
Publicarea RAEI

- Planul operaţional anual al scolii,

Coordonatorul

- Planurile operaţionale ale comisiilor
metodice şi ale comisiilor de lucru
pentru anul scolar 2017-2018

CEAC

Sept-Oct 2017

Fise de observatie

Prioritatile
strategice sunt
corelate cu RAEI
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O2. Optimizarea activităţii de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul CEAC
Activităţi

Reorganizarea Comisiei de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii
Constituirea CEAC conform
legislatiei specifice, procedurii de
selectie a membrilor si
regulamentului CEAC

Instrumente/Resurse

Responsabil

- Legea Nr. 87/2006 pentru aprobarea Consiliu
OUG Nr. 75/2005,
profesoral
- O.U.G 75/2005 privind asigurarea Director
calităţii educaţiei;
- H.G. nr. 1258 din 18 oct. 2005 privind
aprobarea
Regulamentului
de
organizare şi funcţionare a A.R.A.C.I.P.

Evaluarea activităţii comisiei în - Raport activitate CEAC
anul şcolar anterior
- Documente CEAC
- Baza de date CEAC
- chestionare de identificare a gradului
de satisfactie a beneficiarului
Revizuirea documentelor interne - Standarde de acreditare si evaluare
periodică şi standarde de referinţă.
ale comisiei şi a bazei de date
Analiza documentelor proiective: - Documente CEAC
P.A.S. şi a P.O. al unităţii,
- Baza de date CEAC
Regulamentul și Strategia CEAC
Elaborarea planului operaţional
pentru 2017-2018
Actualizarea
și
revizuirea Manualul de proceduri
procedurilor CEAC

Termen

Sept. 2017

Modalităţi de
Indicatori de
evaluare a
realizare
obiectivelor
Proces verbal al CEAC constituita
sedintei Consiliului conform legislatiei
Profesoral
in vigoare
Eliberarea deciziei
de constituire

Director
Septembrie 2017
Coordonatorul si
membrii CEAC

Chestionare de
satisfactie
Analiza Swot

Raport
autoevaluare

Coordonatorul si Sept. 2017
membrii CEAC

Aprobarea în CA a
Planului
operational

Planul operational
elaborat integral si
aprobat in CA

Membrii comisiei
Responsabilul
SCIM

Implementarea
noilor reglementări
legislative

Existența
procedurilor
actualizate

Noiembrie 2017
Permanent,
conform
schimbărilor
legislative

de
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O 3. Cresterea gradului de îndeplinire a obiectivelor instituţionale prin propunerea măsurilor de imbunatatire pentru anul şcolar 2017-2018
Activităţi

Monitorizarea gradului de
informare a beneficiarilor interni
şi externi cu privire la obiectivele
instituţionale curente
Monitorizarea îndeplinirii
obiectivelor instituţionale
conform Planului operaţional
instituţional curent

Instrumente/Resurse

Responsabil

Termen

Modalităţi de
evaluare a
obiectivelor
Chestionare

Fise de monitorizare
Intruniri cu parintii

Membrii CEAC

Semestrial

Fişe de observare

Membrii CEAC

La finalul fiecarui Elaborarea
rapoartelor de
semestru
monitorizare interna
periodica a calitatii

Membrii CEAC
Coordonatorul
CEAC

Permanent

Centralizatoare
Rapoarte de activitate semestriale/
anuale

Monitorizarea
gradului
de Statistici, standarde de acreditare şi
indeplinire a standardelor de evaluare periodică, standarde de
evaluare si acreditare
Elaborarea de propuneri privind
îmbunătăţirea calităţii educaţiei
furnizate de unitate.

Analize statistice:
-monitorizarea
prgresului scolar
- monitorizarea
frecventei
- monitorizarea
perfectionarii
continue a cadrelor
- monitorizarea
rezultatelor la
examene nationale –
monitorizarea
gradului de utilizare a
laboratoarelor si
cabinetelor
- monitorizarea
activitatii bibliotecii
- monitorizarea
gradului de dotare cu
mijloace electronice
- monitorizarea
investitiilor in baza
materiala

Indicatori de
realizare
Beneficiarii cunosc
prioritatile si
obiectivele
institutionale
Rapoarte

Progres permanent
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O4. Creşterea gradului de satisfacţie a beneficiarilor interni şi externi privind calitatea educației oferite de Școala Gimnazială ”George Voevidca” în
anul şcolar curent
Activităţi

Instrumente/Resurse

Responsabil

Termen

Colectarea unui număr cât mai Interviuri, focus grupuri
mare de opinii privind calitatea Chestionare
educatiei furnizate de școală prin
aplicarea si a unor chestionare

Coordonator
CEAC
Membrii CEAC

Permanent

Elaborarea,
aplicarea
şi Chestionare
interpretarea
chestionarelor
adresate
grupurilor
tinta;
publicarea rezultatelor

Echipa CEAC
Diriginti

Permanent

Modalităţi de
evaluare a
obiectivelor
Interpretare
chestionare

Indicatori de
realizare
Analize numerice
elocvente

Analiza
datelor Analize statistice
furnizate
de elocvente
repondenti

Discutat în Consiliul Profesoral din data de 13.09.2017
Aprobat în cadrul întâlnirii Consiliului de Administraţie din data de 13.09.2017
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
- prof. Tudose Georgeta Anca
- prof. Stanciu Daniela
- prof. înv. preșcolar Ursuleanu Maria
- prof. înv. primar Călinescu Anca
- prof. înv. primar Anca Sfarghiu– reprezentantul sindicatului
- Nistor Oltea – reprezentantul părinţilor
- Erhan-Vicol Maria-Daniela – reprezentant al Consiliului Local Câmpulung Moldovenesc
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