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COMISIA PENTRU EVALUAREA 
ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 

An școlar 
2014 - 2015 

ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BACĂU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEL BUN” BACĂU 

STRADA IONIȚA SANDU STURZA, NR. 80, cod 600269, Bacău 

Telefon / fax: 0234.514706 

E-mail: alecelbun@yahoo.com 

Nr. 1400 din 19.12.2014 

 

PLAN OPERAŢIONAL ANUAL 

AN ŞCOLAR 2014 - 2015 

  

Nr. 

crt. 

Obiective 

 specifice 
Activități 

Instrumente și  

resurse 
Responsabil Termen 

Modalități de 

evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de 

realizare 

1. Autoevaluarea şi 

îmbunătăţirea con-

tinuă a activităţii 

 Elaborarea planului operaţional 

 Distribuirea sarcinilor de lucru Regulament CEAC 

Director 

Coordonator  

CEAC 

septembrie - 

octombrie 

2014 

Proces - verbal 

de aprobare 

Responsabili-

tăţi 

membri 

CEAC 

 Monitorizarea aplicării planului de 

îmbunătăţire a activităţii elaborat pen-

tru anul şcolar 2013-2014, revizuirea 

şi actualizarea acestuia 

Plan îmbunătăţire 

2013-2014 

Membrii 

CEAC 
permanent 

Ghiduri de 

observaţie 

Fişe de moni-

torizare 

 Documentarea membrilor CEAC 

cu privire la noile cerinţe privind asi-

gurarea calităţii, la strategia de evalua-

re pentru anul şcolar 2013 -2014 

Acte normative 

Documente ARACIP 

Coordonator  

CEAC 
septembrie - 

octombrie 

2014 

Mapa de lucru 

a CEAC 

Implicarea 

membrilor 

CEAC în 

realizarea 

documentelor 

comisiei 

mailto:alecelbun@yahoo.com
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Nr. 

crt. 

Obiective 

 specifice 
Activități 

Instrumente și  

resurse 
Responsabil Termen 

Modalități de 

evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de 

realizare 

 Elaborarea unor noi proceduri şi 

revizuirea celor existente 

Standarde de acredi-

tare şi evaluare peri-

odică 

Membrii 

CEAC 
permanent 

Procese - ver-

bale de aproba-

re 

Dosar proce-

duri 

 Verificarea modului în care sunt 

aplicate procedurile, activităţile de 

evaluare şi asigurare a calităţii 

Proceduri 
Membrii 

CEAC 
permanent 

Ghiduri de 

observaţi 

Rapoarte 

   Observarea procesului de predare - 

învăţare 

Procedura de obser-

vare a predării - în-

văţării 

Coordonator 

CEAC 

 

noiembrie 

2014 - mai 

2015 

Fişe de obser-

vare a lecţiilor 

2 asistenţe pe 

an la fiecare 

cadru didac-

tic 

 Elaborarea şi aplicarea de instru-

mente de evaluare 

Standarde de acredi-

tare şi evaluare peri-

odică 

Membrii 

CEAC 
permanent 

Chestionare 

Ghiduri de 

observaţie 

Fişe de apreci-

ere 

Analiza 

documentelor 

şcolare 

Nivel de rea-

lizare a indi-

catorilor 

 Elaborarea unor programe de calita-

te la nivelul fiecărui compartiment / 

personal didactic 

Plan managerial 

Proceduri CEAC 

Planuri de activitate 

specifice fiecărui 

compartiment 

Director 

Coordonator 

CEAC 

Responsabili 

Comisii me-

todice 

permanent 

Planuri de ac-

tivitate pe 

compartimente 

Instrumente de 

evaluare dife-

renţiate 

Rapoarte de 

monitorizare 

şi autoevalua-

re 

 Verificarea portofoliilor cadrelor 

didactice (programe de învăţare şi di-

rigenţie) şi a mapelor de lucru ale ele-

vilor 

3 observatori 

3 observatori mai 2015 

Portofolii de 

lucru 

90 % (cadre 

didactice) 

75 % (elevi) 

 Centralizarea şi raportarea rezulta- Membrii CEAC Responsabil  Rapoarte de Încadrare în 
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Activități 

Instrumente și  
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telor monitorizării evaluării interne 

 Informări periodice în consiliile 

profesorale, cu privire la acţiunile 

CEAC 

CEAC decembrie 

2014 - 

mai 2015 

monitorizare şi 

evaluare 

termenul sta-

bilit 

Întocmirea planului de îmbunătăţiri 

Membrii CEAC 
Coordonator 

CEAC 
iunie 2015 

Plan de îmbu-

nătăţiri 

Încadrare în 

termenul sta-

bilit 

 Elaborarea Raportului de evaluare 

internă pentru anul şcolar 2013-2014 

 Prezentarea lui în Consiliul de 

Administrație şi Consiliul profesoral 

 Sortarea, păstrarea şi verificarea 

dovezilor de evaluare şi asigurare a 

calităţii 

Ghid CEAC CEAC iunie 2015 

Raport de eva-

luare 

Încadrare în 

termenul sta-

bilit 

2. Diseminarea infor-

maţiei către părinţi 

şi elevi 

 Diseminarea unor acte normative, 

rapoarte CEAC, documente CEAC 

 Organizarea unor şedinţe tematice 

în cadrul Consiliului elevilor şi al 

Comitetului de părinţi 

Pliante A.R.A.C.I.P 

Şedinţe Consiliul 

profesoral, comisii 

metodice, 

Consiliul elevilor, 

Consiliul reprezenta-

tiv al părinţilor 

CEAC 

Diriginţi 

Consilier 

educativ 

noiembrie 

2014 

Procese - ver-

bale 

Chestionare 

Participare 

90% 

3. Implicarea elevilor 

şi părinţilor în pro-

cesul de autoevalua-

re a şcolii 

 Aplicarea de chestionare de autoe-

valuare cadrelor didactice şi persona-

lului auxiliar în vederea utilizării lor 

în cadrul procedurii de autoevaluare 

instituţională 

Chestionare 
prof. Alexoae 

Mădălina 

februarie 

2015 

Prelucrarea 

rezultatelor 

Eşantion 90% 

din 

total cadre 

 

 Evaluarea satisfacţiei elevilor în 

privinţa disciplinelor opţionale Chestionare 

prof. Moisă 

Carmen - 

Lucia 

decembrie 

2014 

Prelucrarea 

rezultatelor 

Eşantion 70% 

din total elevi 
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 Stabilirea stilurilor de învăţare ale 

elevilor 
Chestionare 

Psihologul 

Şcolii 

octombrie 

2014 

Interpretare 

chestionare 

Elevi chesti-

onaţi 

 Chestionarea părinţilor 
Chestionarea 10 pă-

rinţi / clasa 

Prof. Leibu 

Angela 

martie 

2015 

Interpretarea 

rezultatelor 

Eşantion 70% 

din total pă-

rinţi 

4. Monitorizarea frec-

venţei elevilor 
 Completarea fişelor de monitoriza-

re a frecvenţei elevilor 
Fise tipizate distribu-

ite diriginţilor 

Director 

adjunct 

Diriginții 

lunar 

Raport de mo-

nitorizare a 

frecvenţei 

100% 

5. Monitorizarea 

ritmicităţii 

notarii 

 Completarea fişelor tipizate 

Fişe tipizate distribu-

ite profesorilor 

Membrii co-

misiei de 

monitorizare 

Director 

adjunct 

de patru ori 

pe an 

Raport de mo-

nitorizare a 

ritmicităţii 

notării 

100% 

6. Monitorizarea 

stării 

disciplinare 

 Completarea fişelor de monitoriza-

re a stării disciplinare 
Fişe tipizate distribu-

ite profesorilor 

Responsabil 

Comisie de 

disciplina 

Director  

adjunct 

lunar 

Raport de mo-

nitorizare 

100% 

7. Monitorizarea 

progresului 

şcolar 

 Testarea iniţială a elevilor 
Teste 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

octombrie 

2014 

Statistici, fişe 

de interpretare 

a testelor 

90% 

 Analiza progresului şcolar prin tes-

te de revenire şi teste de progres Teste de revenire 

Teste de progres 

Statistici 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

decembrie 

2014 - 

aprilie 

2015 

Statistici, fişe 

de interpretare 

a testelor 

Procese - ver-

bale 

95% 

8. Evaluarea 

performanţelor 

şcolare ale elevilor 

 Monitorizarea rezultatelor obţinute 

la concursuri şi olimpiade şcolare Statistici 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

mai 

2015 

Raport de 

analiză 

Premii obţi-

nute 
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 Analiza rezultatelor obţinute la 

examenul de Evaluare națională 
Statistici 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

septembrie 

2014 

Rapoarte de 

analiză 

Procent de 

promovabili-

tate 

Nr .elevi ad-

mişi 

9. Optimizarea 

activităţilor 

comisiilor 

metodice 

 Întâlniri ale membrilor CEAC cu 

responsabilii catedrelor şi comisiilor 

metodice 

Documente legislati-

ve 

Pliante A.R.A.C.I.P 

Chestionare 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

ianuarie 

2015 

Chestionare 

Ghiduri de 

observaţie 

corelarea 

obiectivelor 

propuse cu 

cele 

asumate la 

nivelul şcolii. 

 Prezentarea unui raport de analiză a 

punctelor tari / slabe pe catedre şi 

compartimente 

Dosare comisii 

metodice 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

semestrial 

Fişe de 

evaluare 

Raport de 

analiză 

 

 

 
 

                                                    Director,                                                                                                     Coordonator C.E.A.C. 

                                        prof. Stamate Camelia                                                                                      prof. înv. primar Iosub Lenuța 

 

 

  


