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COMISIA PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

RAPORT DE ACTIVITATE 

AN ŞCOLAR 2017-2018 

SEMESTRUL I 

Obiectivele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în anul şcolar 2017-2018 au fost următoarele:  

OBIECTIV FUNDAMENTAL  

 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 continuă a calităţii.  

OBIECTIVE GENERALE  

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

naţional,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  

1. Îmbunătăţirea continuă a procesului istructiv – educativ; 

2. Buna relaţionare a actorilor procesului educative;  

3. Optimizarea calităţii ofertei educaţionale realizate de unitatea şcolară şi a nivelului standardelor 

educaţionale atinse de elevi;  

4. Optimizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;  

5. Asigurarea distribuirii informaţiilor privind cultura calităţii;  

6. Stabilirea criteriilor şi iniţierea analizei şi evaluării pe baza criteriilor de calitate pe discipline, 

catedre, nivele;  

7. Asigurarea feed-back-ul din partea elevilor, părinţilor şi personalului şcolii;  
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8. Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, 

cadre didactice, comunitate locală);  

 

9. Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale la nivelul unităţii şcolare;  

10. Propunerea măsurilor de optimizare a calităţii educaţiei oferite de unitatea şcolară;  

Activităţi desfăşurate de CEAC:  

1.Reactualizarea componenţei CEAC şi distribuirea sarcinilor de lucru  

 

le concrete ale membrilor CEAC  

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

în vigoare şi anume:  

-2018  

2017-2018 

3. Întocmirea raportului anual de evaluare internă a calității pentru anul școlar 2016-2017  

În vederea elaborării acestui raport :  

 

orilor de performanţă  

-2017  

https://calitate.aracip.eu, chestionare care au fost aplicate părinţilor şi elevilor la sfârşitul anului şcolar 

2016-2017 

4. Desfăşurarea activităţilor cuprinse în planul de îmbunătăţire:  

- Promovarea unităţii şcolare şi a ofertei educaţionale  

În vederea realizării acestei activităţi :  

-ului şcolii  

-au colectat materialele pentru primul număr din revista şcolii  

-a elaborat oferta educaţională a şcolii pentru anul şcolar 2017-2018, ofertă promovată pe site-ul 

şcolii  

- Creşterea numărului de activităţi având ca temă educaţia rutieră  

În vederea realizării acestei activităţi:  
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conform planificării  

 

-a desfăşurat activitatea pe parcursul întregului semestru  

- Elaborarea/ revizuirea procedurilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  

În vederea realizării acestei activităţi:  

incinta unităţii de învăţământ  

5. Actualizarea datelor referitoare la şcoala noastră pe platforma https://calitate.aracip.eu  

În acest sens:  

părinţilor şi elevilor, chestionare obligatorii pentru finalizarea RAEI pentru anul şcolar 2016-2017 

 

-a completat pe platformă secţiunea referitoare la evaluarea unităţii şcolare pe baza indicatorilor 

existenţi la toate cele trei cicluri de învăţământ existente: preşcolar, primar şi gimnazial  

-au introdus activităţile de îmbunătăţire a calităţii preconizate pentru anul şcolar 2016-2017 

-a iniţializat RAEI pentru anul şcolar 2016-2017 

6. Analiza rezultatelor obţinute de elevii claselor a VIII-a la Evaluarea Naţională 2017  

S-a realizat analiza rezultatelor obţinute de elevii claselor a VIII-a la Evaluarea Naţională 2017 de 

către profesorii de limba şi literatura română şi matematică.  

7. Realizarea bazei de date cu parcursul absolvenților  

S-a realizat baza de date cu parcursul absolvenţilor, conţinând repartizarea pe licee şi profile a elevilor 

care au absolvit clasa a VIII-a în anul şcolar 2016-2017 

8. Întocmirea graficului de asistenţe la ore a membrilor comisiei CEAC şi desfăşurarea asistenţelor 

conform planificării realizate.  

9. Colectarea, selectarea, păstrarea și verificarea materialelor și dovezilor  

 

 

Responsabil CEAC,  

prof.  Blidaru Raluca 
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