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RAPORT 

privind activitatea desfășurată în cadrul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 

(C.E.A.C.) în anul școlar 2014 – 2015 

 

 În anul școlar 2014 – 2015, Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (C.E.A.C.) a avut 

următoarea componență (Decizia nr. 167 din 01.10.2014): 

- prof. înv. primar Iosub Lenuța - coordonator 

- prof. Alexoae Mădălina – membru, secretar 

- prof. înv. primar Moisă Carmen – Lucia - membru 

- prof. înv. preșcolar Țâțaru Cristina - membru 

- Ababei Radu - reprezentant al Primăriei 

- Leibu Angela - reprezentant al Comitetului de părinţi 

- Ciupală Angela - reprezentant al sindicatului reprezentativ 

 

 Coordonatorul comisiei a stabilit responsabilitățile fiecărui membru. 

 

 Până la data de 15 octombrie 2015 se va finaliza RAEI (Raportul de Autoevaluare Internă) pentru anul 

școlar 2014-2015.  

 

 Având în vedere și recomandările comisiei au fost planificate activitățile pentru anul școlar 2014-2015: 

amenajarea sălii în care își desfășoară activitatea comisia; 

întocmirea planului operațional;  

 revizuirea procedurilor operaționale; 

stabilirea stilurilor de învățare pentru elevi;  

întocmirea/ reactualizarea portofoliilor cadrelor didactice;  

observarea lecțiilor și completarea fișelor de observare;  

monitorizarea frecvenței participării la programele de formare continuă;  

monitorizarea completării cataloagelor școlare/ caietelor de evaluare;  

întocmirea raportului anual de evaluare internă a calității educației;  

elaborarea planului de îmbunătățire, sortarea, păstrarea (arhivarea) și verificarea materialelor și 

dovezilor;  
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 În anul școlar 2014-2015, documentele unității de învățământ sunt introduse în aplicația 

https://calitate.aracip.eu sub diferite formate (xls, pdf, word, etc.); 

 

 

https://calitate.aracip.eu/
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În vederea finalizării RAEI prin aplicația https://calitate.aracip.eu în luna septembrie se vor desfășura 

următoarele activități: 

- Reactualizarea bazei de date; 

- Finalizarea activităților de îmbunătățire și/ sau de evaluare internă a calității educației realizate în anul 

școlar 2014-2015, precum și planificare acelora pentru anul școlar 2015-2016; 

- Autoevaluarea nivelului educației – pe baza indicatorilor existenți/ pentru fiecare nivel acreditabil; 

- Inițierea consultării beneficiarilor de educație (elevi și părinți) prin aplicarea chestionarelor; 

- Aprobarea RAEI în C.A. 

Pentru anul școlar următor sugerăm a se avea în vedere informarea cadrelor didactice, elevilor din 

ciclul gimnazial și părinților cu privire la misiunea și viziunea școlii, la regulamentele școlare, la 

activitatea CEAC. 

 

 

Întocmit de reprezentant FE platformă ARACIP 

prof. înv. primar Lenuța Iosub, coordonator CEAC 
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