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PLANUL  DE ACŢIUNE 
AL COMISIEI  PENTRU  EVALUAREA   ŞI  ASIGURAREA CALITĂŢII   

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumire acţiune 
 

Termen 
 

Responsabili 

1.  Reactualizarea componenţei comisiei şi 

distribuirea sarcinilor de lucru 

Septembrie 

2021 

Directori 

Gavrilescu Timea Karola 

Stan Florin 

2.  Reactualizarea bazei de date a CEAC Permanent  Coordonator CEAC 

3.  Reactualizarea regulamentului propriu de 

funcţionare a Comisiei de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii Educaţiei 

Octombrie  

2021 

 

Membrii CEAC 

4.  Întocmirea raportului de evaluare internă, 

pentru anul şcolar 2019-2020, şi transmiterea 

lui la ARACIP 

Octombrie 

2021 

 

Membrii CEAC 

5.  Întocmirea Planului de îmbunătăţire pentru 

anul 2020-2021 şi aprobarea lui de către CA 

Octombrie 

2021 

Membrii CEAC 

6.  Încheierea de protocoale de parteneriat cu 

unităţi de învăţământ, agenţi economici 

Permanent Coordonator de programe 

şi proiecte 

7. Aplicarea chestionarelor pentru stabilirea 

stilurilor de învăţare 

Septembrie -

Octombrie 

2021 

Responsabil comisie  

Profesorii diriginţi 

8. Realizarea evaluării iniţiale la toate 

disciplinele şi întocmirea fişelor de evaluare 

cu măsurile de îmbunătăţire. Rapoarte ale 

evaluării iniţiale la fiecare catedră. 

Raportul testelor iniţiale pe unitatea de 

învăţământ 

Septembrie -

Octombrie 

2021 

Responsabili comisii 

metodice 

Cadrele didactice 

Membrii CEAC 

9.  Întocmirea rapoartelor de activitate de către 

şefii de catedre şi înaintarea lor către CEAC 

Plan de măsuri pentru anul 2020-2021 

Octombrie 

2021 

Responsabili comisii  

metodice 

Membrii CEAC 

10. Informarea întregului personal, a elevilor şi a 

celorlalţi beneficiari ai serviciilor oferite de 

unitate în ceea ce priveşte scopurile 

autoevaluării, aria de cuprindere, cum se va 

realiza autoevaluarea şi termenele 

 

Noiembrie 

2021 

 

Membrii CEAC 

11. Aplicarea de chestionare pentru obţinerea 

feedback-ului din partea beneficiarilor direcţi 

şi indirecţi 

Semestrial Responsabili comisii 

metodice 

Membrii CEAC 

12.  Întocmirea graficelor de asistenţă la ore şi 

completarea fişelor de observare 

Permanent  Director 

Şefi CM/Membrii CEAC 

13. Monitorizarea frecvenţei participării elevilor 

la procesul de învăţare 

De două ori 

pe zi/ 

Săptămânal 

/Lunar 

grafice 

Directori 

Profesorii de serviciu, 

Responsabil de reţea  

14. Aplicarea şi interpretarea unor chestionare 

pentru identificarea grupurilor vulnerabile 

Oct. –Nov. 

2021 

Psihologul şcolar 
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15. Monitorizarea completării corecte a 

cataloagelor şcolare şi a notării ritmice 

Lunar Membrii CEAC 

Comisia documente 

şcolare 

16. Constituirea bazei de date cu grupurile 

vulnerabile identificate 

Noiembrie 

2021 

Psihologul școlar 

17.  Monitorizarea parcurgerii materiei la clasă 

pentru fiecare disciplină  

Semestrial  Responsabili comisii 

metodice 

18. Întocmirea de proceduri operaţionale şi 

revizuirea celor existente  

Permanent  Membrii CEAC 

19. Aplicarea procedurilor operaţionale existente  Permanent  Membrii CEAC 

20. Informări periodice în consiliile profesorale 

cu privire la acţiunile CEAC 

Permanent Resposabil CEAC 

21. Aplicarea unor chestionare de autoevaluare a 

cadrelor didactice şi personalului auxiliar în 

vedera utilizării lor în cadrul procedurii de 

autoevaluare instituţională 

 

Semestrial 

 

Membrii CEAC 

22. Monitorizarea participării elevilor din clasele 

terminale la activităţile de pregătire 

suplimentară la disciplinele de bacalaureat 

 

Permanent  

Directori 

Cadrele didactice 

23. Monitorizarea participării elevilor din clasele 

terminale la activităţile de pregătire 

suplimentară pentru obținerea certificatului de 

calificare profesională 

Permanent Director adjunct 

Îndrumătorii de proiecte 

24. Realizarea materialelor informative şi a site-

ului şcolii în ceea ce privește oferta 

educaţională. 

Februarie -  

Mai 2022 

Directori 

Şefi comisii 

Administrator de rețea 

25. Monitorizarea şedinţelor cu părinţii elevilor 

claselor terminale pentru aducerea la 

cunoştinţă a stadiului pregătirii elevilor 

Aprilie 2022 Directori 

Diriginţi 

 

26. Organizarea şi participarea la  evenimente de 

promovare a şcolii  - “Târgul ofertelor” 

Mai 2022 Directori 

Responsabil comisie 

 

 

Întocmit, 

Responsabil  CEAC 

Lechințan Mihai-Cosmin 

 


