
RAPORTUL  COMISIEI  PENTRU  EVALUAREA SI ASIGURAREA  

CALITĂŢII   ÎN  EDUCAŢIE 

 

AN SCOLAR 2019-2020, SEMESTRUL I 

  

 In anul semestrul I al anului școlar 2019-2020, s-au desfășurat în cadrul 

Comisiei  pentru  Evaluarea şi Asigurarea  Calităţii următoarele activități: 

 S-a stabilit ( propus și aprobat în ședința Consiliului Profesoral)  

componenţa comisiei: 

Scurtă prezentare descriptivă a activităţii 

 COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII IN 

EDUCATIE, a desfasurat o activitate sustinuta in acest semestru , activitate 

concretizata in rezultate bune la invatatura si purtare.   

Activitatea comisiei a avut ca obiectiv principal 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. .  

Lunar au loc sedinte de analiza ale CEAC , (cu proces verbal), in care sunt prezentate 

chestionarele, situatiile cu care se confrunta elevii, masurile de îmbunatățire a calității 

învățării, participarea elevilor la diferite activități, promovarea exemplelor de bună 

practica. 

 Dintre activitățile propuse de membrii comisiei  în planul operațional pentru 

anul  școlar 2019-2020, s-au realizat urmatoarele : 

 Finalizarea RAEI/ 2018-2019  pe platform ARACIP la termen; 

 Inițializarea   RAEI/ 2019-2020  pe platform ARACIP la termen; 

 Elaborarea  ,, Planului operațional al Comisiei de Evaluarea si Asigurarea 

Calității” ; 

 Realizarea ,, Raportului de autoevaluare / 2018-2019” si a ,, Planului de 

îmbunatatire a calității / 2019-2020”; 

 Postarea pe site-ul școlii a documentelor aferente activității CEAC/ 2019-

2020; 

 DIACONESCU  GHEORGHIŢA-Responsabil comisie 

 OPREA CRISTINA - Reprezentant al corpului profesoral 

 ANASTASE DANIELA - Reprezentant al corpului profesoral 

 FRĂȚILĂ CARMEN - Reprezentant al corpului profesoral 

 SOLOMON  ADRIANA - Reprezentant al agentilor economici 

 CONTANU LORENZA - Lider de sindicat 

 TRIFU MARIUS ROBERTINO - Reprezentant al Consiliului Local 

 DIACONESCU FILOFTEIA AURELIA - Reprezentant al parintilor 

 STĂNESCU ANISIA - Reprezentant al elevilor 

 



 Revizuirea Regulamentului de funcţionare CEAC. 

 Prelucrarea de catre diriginti  a ,, Regulamentului intern” pentru 2019-

2020. 

 Intocmirea Raportului anual de autoevaluare/ 2018-2019; 

 Prelucrarea si aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Comisiei pentru Asigurarea Calităţii; 

 Aprobarea Strategiei CEAC. 

 Stabilirea responsabilităţilor pentru fiecare membru al Comisiei pentru 

Asigurarea Calităţii. 

 Aplicarea, interpretarea testelor initiale si stabilirea  masurilor de ameliorare a 

punctelor slabe identificate in urma analizarii lor in cadrul comisiilor metodice 

si  in cadrul CEAC. 

 Aplicarea chestionarelor de identificare a stilurilor dominante de invatare, 

centralizarea rezultatelor si afisarea in catalogul clasei. 

 Organizarea unor activităţi extraşcolare, pentru îmbunătăţirea relaţiei profesor 

– elev 

 Optimizarea calităţii ofertei educaţionale realizate de unitatea şcolară şi a 

nivelului standardelor educaţionale atinse de elevi; 

 Informarea elevilor claselor a XII-a in legatura cu Metodologia de desfasurare 

a examenului de Bacalaureat 2020. 

 Participarea elevilor liceului nostru la diferite activitati organizate împreuna cu 

Centrul Cultural Pucioasa 

 Aplicarea de chestionare ( Stabilirea stilului de invatare, Chestionarul  privind 

activitatea CEAC in anul scolar 2017-2018, Analiza inter-relationarii resurselor 

umane, egalitatea sanselor) centralizarea rezultatelor si comunicarea acestora in 

sedinta Consiliului profesoral; 

 Intocmirea ,, Raportului de monitorizare interna’’ , o data la trei luni ( 15 

decembrie,) si transmiterea acestuia  inspectorului de profil; 

 Sortarea, păstrarea şi verificarea materialelor şi dovezilor; 

 Promovarea si valorificarea exemplelor de buna practica; 

 Reactualizarea panoului Comisiei de evaluarea si asigurarea calitatii; 

 Reactualizarea mapei cancelariei cu documente specifice  

 Elaborarea de noi proceduri şi revizuirea celor vechi 

In scopul realizarii ,, Planului operațional ” comisia CEAC a desfasurat o 

activitate continua pentru imbunatatirea rezultatelor la invatatura,  la examenul de 

Bacalaureat  si CCP pe profile si calificari. 

Asigurarea calităţii în ÎPT trebuie să se afle în strânsă legătură cu misiunea ÎPT, ceea 

ce înseamnă că asigurarea calităţii trebuie proiectată astfel încât să îmbunătăţească 

serviciile oferite factorilor interesaţi, în special elevilor, dar și parintilor, angajatorilor 

şi personalului din cadrul organizaţiei.   



 

 Analiza SWOT a activităţii comisiei 

 PUNCTE TARI 

- Realizarea activităților , conform planului operațional; 

- Popularizarea activității CEAC pe site-ul liceului http://www.lictpucioasa.ro ; 

 
 

 PUNCTE SLABE 

- lipsa de implicare  a părinților în viața școlii; 

- exista deficiențe în monitorizarea activităților; 

 

 

Întocmit,  

 

DIACONESCU  GHEORGHIŢA-Responsabil comisie 

 

http://www.lictpucioasa.ro/

