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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PODGORIA, JUD. BUZĂU

CCAAPPIITTO
OLLU
ULL II –– D
Diissppoozziiţţiiii ggeenneerraallee

Art. 1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei (C.E.A.C.) este un organism de
asigurare internă a calităţii educaţiei furnizate de Şcoala Gimnazială Podgoria, Buzău şi înfiinţată în
baza următorului cadru legal:
 Legea Nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG Nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii, Art.(11) şi Art.
(12);
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin
OMEdC Nr. 4925/2005;
 Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar, aprobată prin Memorandum în Şedinţa de
Guvern din 20 decembrie 2005.
Art. 2. Activităţii specifice C.E.A.C. se va aloca, în fiecare unitate de învăţământ, un spaţiu destinat.
Art.3. Misiunea Comisiei este de a efectua evaluarea internă a calităţii serviciilor educaţionale oferite de
scopul de:
 a atesta capacitatea fiecărei structuri furnizoare de educaţie de a satisface aşteptările beneficiarilor
şi standardelor de calitate, prin activităţi de evaluare;
 a asigura protecţia educabililor şi a părinţilor acestora, prin selectarea programelor menite să
asigura informaţii sistematice, curente şi credibile din domeniul ştiinţelor educaţiei;
 a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul preuniversitar;
 a îmbunătăţi calitatea întregii activităţi din şcoală;
 a asigura informarea şi evaluarea gradului de satisfacţie a tuturor actorilor educaţionali (elevi,
părinţi, cadre didactice, corp profesoral, personal didactic şi auxiliar, comunitatea locală etc.);
 a revizui şi optimiza politicile şi strategiile educaţionale la nivelul instituţiei de învăţământ.
Art.4 . Rolul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei:
 Realizează evaluarea internă, multicriterială, a instituţiei de învăţământ, a măsurii în care aceasta şi
programul său îndeplinesc standardele de calitate;
 Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi de asigurare a calităţii;
 Implementează sistemul de management al calităţii;
 Elaborează Rapoarte de evaluare internă privind calitatea educaţiei furnizate de pe baza
standardelor;
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 Evaluează, analizează şi propune conducerii şcolii acţiuni corective continue, bazate pe selectarea
şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe selectarea şi aplicarea standardelor de
referinţă cele mai relevante.
Art.5. Responsabilitatea principală a Comisiei este îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin stabilirea unor
mecanisme instituţionale şi procedurale în direcţia dezvoltării capacităţii de elaborare, planificare şi
implementare a programelor de studiu, menite să satisfacă aşteptările beneficiarilor.
C
CAAPPIITTO
OLLU
ULL AALL IIII--LLEEAA –– SSttrruuccttuurrăă oorrggaanniizzaattoorriiccăă şşii ffuunnccţţiioonnaarree
Art.6. (1). Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei Şcoala Gimnazială
Podgoria,Buzău este alcătuită din 6 membri.
(2). Conducerea operativă a Comisiei este asigurată de către directorul şcolii.
(3). Membrii comisiei nu pot îndeplini funcţia de director în această instituţie de învăţământ.
(4). Componenţa Comisiei cuprinde:
 un rensponsabil de comisie , desemnat de directorul şcolii.
 4 reprezentanţi ai corpului profesoral
 un reprezentant al elevilor;
 un reprezentant al părinţilor;
 un reprezentant al sindicatului;
 un reprezentant al Consiliului local;
Art. 7. Selecţia reprezentanţilor corpului profesoral va respecta următoarea procedură:
 Apelul către cadrele didactice din şcoală şi comunicarea condiţiilor pe care trebuie să le
îndeplinească
- se afişează la loc vizibil.
 Cadrele didactice interesate depun o scrisoare de intenţie, însoţită de Curriculum-vitae şi Memoriu
de activitate.
 Candidaţii se prezintă în Consiliul profesoral.
 Consiliul profesoral alege, prin vot secret, reprezentanţii în Comisie.
 Se comunică rezultatele.
Art. 8. (1). Durata mandatului Comisiei este de 4 ani, dar componenţa poate fi modificată, dacă este
necesar.
(2). Încetarea calităţii de membru în C.E.A.C. se poate realiza în următoarele condiţii:





la cerere;
în urma retragerii votului de încredere acordat de către Consiliul profesoral;
în cazul neîndeplinirii sarcinilor asumate;
prin absenţa nejustificată de la două şedinţe consecutiv sau de la trei şedinţe într-un an
calendaristic;
 dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse motive, pe o perioadă
mai mare
de 90 de zile;
 la săvârşirea oricăror fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară sau penală, cu
repercursiuni asupra prestigiului unităţii de învăţământ, IŞJ Buzău, MECTS şi/sau
ARACIP, după caz.
Art. 9. Comisia se întruneşte în şedinţă , conform graficului, respectiv în şedinţă extraordinară, ori de câte
ori este cazul.
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Art. 10. În îndeplinirea atribuţiilor sale, C.E.A.C. adoptă hotărâri prin votul a cel puţin două treimi din
numărul membrilor prezenţi. Hotărârile se fac publice.
C
CA
APPIITTO
OLLU
ULL A
ALL IIIIII--LLE
EA
A –– A
Attrriibbuuţţiiiillee C
C..E
E..A
A..C
C..
Art. 11. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei are următoarele atribuţii generale:
 Realizează propriul program de activitate, care va sta la baza îndeplinirii rolului, misiunii şi
atribuţiilor care le revin, în baza legii şi a prevederilor prezentului Regulament.
 Întocmeşte semestrial şi anual propriul Raport de activitate, pe care îl va prezenta în Consiliul
profesoral şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, departamentul Evaluare instituţională şi
asigurarea calităţii la termenele stabilite.
 Coordonează, monitorizează şi evaluează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare
instituţională privind calitatea serviciilor educaţionale furnizate de instituţia de învăţământ,
aprobate de conducerea acesteia, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în
vigoare conform următoarelor domenii şi criterii:
A. Capacitatea instituţională (rezultată din organizarea internă şi infrastructura disponibilă,
definită prin criteriile: structuri instituţionale, administrative şi manageriale; baza materială;
resurse umane).
B. Eficacitatea educaţională (rezultată din mobilizarea resurselor disponibile, în scopul
obţinerii rezultatelor aşteptate ale învăţării, definită prin criteriile: conţinuturile programelor
de studiu; rezultatele învăţării; activitatea metodică; activitatea financiară a unităţii)
C. Managementul calităţii, concretizat în următoarele criterii: strategii şi proceduri pentru
asigurarea calităţii; proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a
programelor aplicate prin CDŞ şi a activităţilor desfăşurate; proceduri obiective şi
transparente de evaluare a rezultatelor învăţării; baza de date, actualizată sistematic,
referitoare la asigurarea internă a calităţii; transparenţa informaţiilor de interes public cu
privire la programele de studii şi, după caz,certificate, diplome şi calificări oferite;
funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii, conform legii.
 Elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea serviciilor educaţionale furnizate
de unitatea de învăţământ. Raportul este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare/publicare şi
este pus la dispoziţia evaluatorului extern.
 Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, pe care le prezintă conducerii instituţiei.
 Aduce la îndeplinire propunerile venite din partea IŞJ Buzău, MEN şi/sau ARACIP, privind
măsurile de îmbunătăţire şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar;
 Cooperează cu: Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău,cu Agenţia Română pentru Asigurarea
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu alte agenţii şi organisme abilitate sau
instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.
 În funcţie de activităţile derulate, în cadrul C.E.A.C. se pot constitui şi alte echipe de lucru
speciale.
Art. 12. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei are următoarele atribuţii specifice:
 Defineşte, în mod explicit, valorile, principiile şi indicatorii calităţii.
 Construieşte, prin participare şi dezbatere, consensul tuturor purtătorilor de interese (elevi,
părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locală, alţi reprezentanţi ai comunităţii) în
privinţa valorilor, principiilor şi indicatorilor de calitate.
 Asigură respectarea, în toate procedurile curente de funcţionare şi dezvoltare, a valorilor,
principiilor şi indicatorilor conveniţi.
 Evaluează impactul tuturor proceselor (inclusiv şi mai ales al procesului de învăţământ) şi
al activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii oferite şi raportează în faţa autorităţilor
şi a comunităţii asupra modului în care a fost asigurată calitatea.
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 Propune măsuri de optimizare/creştere/dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de instituţia de
învăţământ – la nivel conceptual, al principiilor, indicatorilor, standardelor privind
calitatea, dar şi a procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea şcolii.
 Deţine toate materialele informative despre sistemul de management al calităţii transmise
în sistem şi are obligaţia de a prelucra informaţia primită şi de a o disemina tuturor
beneficiarilor.
Art. 13. Coordonatorul Comisiei va stabili atribuţiile fiecărui membru.
Art. 14. În urma consultării membrilor comisiei, coordonatorul va stabili măsurile ce vor fi adoptate în
urma constatării unor abateri sau neîndeplinirii atribuţiilor ce revin fiecăruia.
C
CA
APPIITTO
OLLU
ULL A
ALL IIV
V--LLE
EA
A –– A
Attrriibbuuţţiiiillee rreessppoonnssaabbiilluulluuii C
C..E
E..A
A..C
C..
A
Arrtt.. 1155 –– ((11)) R
Reessppoonnssaabbiilluull asigură conducerea executivă a comisiei, conducerea operativă fiind realizată
de directorul unităţii de învăţământ.
(2). În îndeplinirea atribuţiilor sale, responsabilul emite hotărâri, note de sarcini, semnează documentele,
adresele, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a calităţii. Acestea vor fi
semnate/vizate şi de conducerea operativă a unităţii de învăţământ.
(3). Responsabilul C.E.A.C. are următoarele atribuţii principale:
 Reprezintă comisia în raporturile cu conducerea unităţii de învăţământ, IŞJ Buzău, MEN,
ARACIP,cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cu orice
instituţie sau organism interesat de domeniul de activitate al comisiei, cu respectarea prevederilor legale în
acest sens;
 Stabileşte sarcinile membrilor comisiei;
 Realizează informări către conducerea unităţii şcolare, IŞJ Buzău , MEN, ARACIP, privind
monitorizarea, consilierea şi îndrumarea la nivelul şcolii, pe baza standardelor, standardelor de referinţă,
precum şi a standardelor proprii specifice şi propune măsuri ameliorative;
 Elaborează sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare a unităţii de învăţământ şi ale activităţii
desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională de către ISJ Buzău, pe care le
înaintează conducerii unităţii, Consiliului de administraţie, Consiliului profesoral, ISJ,direcţiilor
de specialitate din cadrul MEN, cât şi ARACIP;
 Aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul comisiei;
 Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către conducerea unităţii, ISJ Buzău,
MEN, ARACIP.
C
CA
APPIITTO
OLLU
ULL A
ALL V
V--LLE
EA
A –– D
Diissppoozziiţţiiii ffiinnaallee
Art. 16. Orice control sau evaluare externă a calităţii se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a
activităţii din unitatea de învăţământ.
Art. 17. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare poate fi modificat, completat şi/sau îmbunătăţit
în funcţiede necesităţile ivite pe parcursul activităţii, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al şcolii.
Art. 18. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa membrilor comisiei, cadrelor didactice, elevilor, părinţilor,
autorităţilor locale, comunităţii şi va fi afişat în loc vizibil.
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DIRECTOR
Prof. Carmen Şofron

RESPONSABIL CEAC
Prof. Diaconu Mirela

COMUNITATEA LOCALĂ
REPREZENTANT AL PĂRINŢILOR
Mavrodin Elena
REPREZENTANT AL CONSILIULUI
LOCAL
Consilier –Putrezeanu Adrian

MEMBRII COMISIEI
Prof. Inv. primar Petrică Mihaela
Prof. Scîrlet Cameluţa
Înv. Ciui Cristina
Prof. Inv primar Neacsu Emilia

SUBCOMISII :








SUBCOMISIA DE SELECTARE, PĂSTRARE ŞI VERIFICARE A MATERIALELOR ŞI
DOVEZILOR

SUBCOMISIA DE CONTESTAŢII
SUBCOMISIA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR OFICIALE ( cataloage, documente
financiare, s.a.m.d. )
SUBCOMISIA DE ELABORARE, APLICARE ŞI INTERPRETARE A CHESTIONARELOR
SUBCOMISIA DE ELABORARE, APLICARE ŞI VERIFICAREA ORARULUI
SUBCOMISIA DE OBSERVARE A PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII

NOTĂ: Directorul Scolii Gimnaziale Podgoria prof. Carmen Sofron, face parte, de drept, din
oricare subcomisie de mai sus, supervizând activitatea acestora şi a Comisiei, în ansamblul ei.
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Componenţa Comisiei pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii în educaţie
Nr.
Crt.

Numele si prenumele membrului din Comisie

Roluri specifice

1.

Prof. Diaconu Mirela

Profesor,Coordonator comisie

2.

Prof. Inv. primar Petrică Mihaela

Profesor, Membru

3.

Prof. Scîrlet Cameluţa

Profesor, Membru

4.

Înv. Ciui Cristina

Profesor, Membru

5.

Prof. Inv. primar Neacsu Emilia

Profesor, Membru

6.

Mavrodin Elena

Reprezentantul parintilor

7.

Putrezeanu Adrian -consilier

Reprezentantul Consiliului Local

RESPONSABILITĂŢI ALE MEMBRILOR COMISIEI ŞI
SUBCOMISIILOR
Nr.
Crt.

Funcţia

Sarcini specifice şi activităţi corelate

Director
1.

Prof. Carmen Şofron

Coordonator
Prof. Diaconu Mirela
2.

3

 Îndrumă activitatea Comisiilor din unităţile şcolare arondate
 Aprobă documentele Comisiei: planul de acţiune, planul de
îmbunătăţire, formularele de monitorizare, raportul de autoevaluare
 Monitorizează şi supervizează activitatea Comisiei
 Propune componenţa Comisiei
 Întocmeşte şi prezintă Consiliului de administraţie, rapoarte privind
activitatea Comisiei
 Realizează observarea lecţiilor
 Coordonează si monitorizeaza întreaga activitate a Comisiei
 Gestionează întreaga documentaţie a Comisiei
 Responsabil al subcomisiei de selectare, păstrare şi verificare a
materialelor şi dovezilor
 Elaborează fişa de evaluare a materialelor şi dovezilor
 Realizează observarea lecţiilor ( cls. V-VIII )
 Completează fişele de observare a lecţiilor ( cls. V-VIII )
 Elaborează şi tehnoredactează documente de lucru ale Comisiei
 Elaborează şi tehnoredactează chestionare
 Monitorizează portofoliile cadrelor didactice ( cls. V-VIII )
 Monitorizează activitatea de evaluare iniţială/finala
 Monitorizeaza procedurile specifice.
 Realizează raportul de autoevaluare
 Membru în subcomisia de verificare a documentelor oficiale şi în
subcomisia de elaborare, aplicare şi interpretare a chestionarelor
 Întocmeşte, în lipsa membrului desemnat, procesele-verbale ale
întâlnirilor Comisiei
 Responsabil al subcomisiei de verificare a documentelor oficiale
8
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Prof. Inv. primar
Petrică Mihaela

4

Prof. Scîrlet Cameluţa

5

Înv. Ciui Cristina

6.

7.

8.

Prof. Inv. primar
Neacsu Emilia

Mavrodin Elena
Reprezentantul
parintilor
Putrezeanu Adrian
Reprezentantul
Consiliului Local



Membru in subcomisia de selectare, pastrare si verificare a
materialelor si dovezilor
 Elaborează fişa de evaluare a materialelor şi dovezilor
 Elaborează şi tehnoredactează documente si fise de lucru ale
Comisiei
 Contribuie la gestionarea dovezilor
 Realizează observarea lecţiilor ( cls. I-IV )
 Completează fişele de observare a lecţiilor ( cls. I-IV )
 Monitorizează portofoliile cadrelor didactice ( cls. I-IV )
 Elaboreaza chestionare ale comisiei
 Monitorizează activitatea de evaluare iniţială/finala
 Elaboreaza si monitorizeaza procedurile specifice.
 Intocmeste procesele verbale ale sedintelor comisiei
 Asigura relatia dintre scoala si Consiliul reprezentativ al parintilor.
 Responsabil al subcomisiei de elaborare, aplicare si interpretare a
chestionarelor
 Centralizeaza rezultatele chestionarelor
 Contribuie la gestionarea dovezilor
 Membru in subcomisia de contestatii
 Realizeaza baza de date cu parcursul absolventilor
 Membru al subcomisiei de selectare, păstrare şi verificare a materialelor
şi dovezilor
 Responsabil al Subcomisiei pentru contestatii
 Verifică portofoliile cadrelor didactice din catedră
 Membru in subcomisia pentru elaborarea,aplicarea si verificarea orarelor
scolii. Monitorizează frecvenţa participării la program a elevilor.
 Monitorizează completarea cataloagelor şcolare cu privire la ritmicitatea
notării
 Elaborează fişa de verificare a cataloagelor
 Asigura relatia dintre scoala si comunitatea locala.
 Responsabil al subcomisiei pentru elaborarea,aplicarea si verificarea
orarelor scolii. Monitorizează frecvenţa participării la program a elevilor.
 Membru in subcomisia de elaborare, aplicare si interpretare a
chestionarelor
 Întocmeşte şi prezintă membrilor CEAC rapoarte privind activitatea
subcomisiilor
 Contribuie la selectarea dovezilor
 Asigura relatia dintre scoala si comunitatea locala.
Monitorizeaza activitatea Comisiei
 Membru in subcomisia de contestatii
Monitorizeaza activitatea Comisiei
 Membru in subcomisia de contestatii
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SUBCOMISII













SUBCOMISIA DE SELECTARE, PĂSTRARE ŞI VERIFICARE A MATERIALELOR ŞI DOVEZILOR
Responsabil - Prof. Diaconu Mirela





Membru- inv. Petrica Mihaela
Membru-prof. Scarlet Cameluta
Secretar – membru- Pricopi Violeta

SUBCOMISIA DE CONTESTAŢII








Responsabil—Inv. Ciui Cristina
Membru- prof. Suditu Valerica
Membru- prof. Toea Lucica
Membru- prof. Scarlet Cameluta
Mavrodin Elena -Reprezentantul parintilor
Putrezeanu Adrian -Reprezentantul Consiliului Local

SUBCOMISIA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR OFICIALE ( cataloage, documente financiare,








Resonsabil- inv. Petrica Mihaela
Membru-prof. Diaconu Mirela
Membru-prof. Suditu Valerica
Membru- inv. Neacsu Emilia
Membru- inv. Ciui Cristina
secretar –membru- Pricopi Violeta

SUBCOMISIA DE ELABORARE, APLICARE ŞI INTERPRETARE A CHESTIONARELOR






Responsabil-prof Cameluta Scarlet
Membru- prof. Paslaru Geanina
Membru- inv. Damian Simona
Membru- inv. Vlad Mimi

SUBCOMISIA DE ELABORARE, APLICARE ŞI VERIFICAREA ORARULUI






Responsabil- inv. Necsu Emilia
Membru- prof. Paslaru Geanina
Membru- inv. Ciui Cristina
Membru- inv. Moise Corina

SUBCOMISIA DE OBSERVARE A PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII











Responsabil- Coordonator CEAC- prof Diaconu Mirela
Resp. Comisie metodica matematică– prof. Diaconu Mirela -membru
Resp. Comisie metodica limba şi literatura română – prof . Toea Lucica-membru
Resp. Comisie metodica arie curriculară Om şi societate – prof. Cane Mihaela –membru
Resp. Comisie metodica invatatori – inv. Pop Geanina
Resp. Comisie metodica educatoare- ed. Neacsu Emilia
Resp. Comisia dirigintilor – prof. Stoian Beatrice
Resp. Comisie activitati extracurriculare –prof. Toea Lucica
Resp. Comisie pentru Curriculum- inv. Petrica Mihaela

10

Şcoala Gimnaziala Podgoria, Jud. Buzău
Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii

PROCEDURI ALE SUBCOMISIILOR
NOTĂ: Directorul Scolii Gimnaziale Podgoria prof. Carmen Sofron, face parte, de drept, din oricare
subcomisie de mai sus, supervizând activitatea acestora şi a Comisiei, în ansamblul ei.

1. Elaborarea, aplicarea si interpretarea chestionarelor
 Se elaboreaza de catre membrii subcomisiei chestionare care se aplica conform
calendarului activitatilor; dupa aplicarea chestionarelor se elaboreraza un material de
interpretare a rezultatelor
 Membrii subcomisiei de elaborare, aplicare si interpretare a chestionarelor:
 Responsabil-prof Cameluta Scarlet
 Membru- prof. Paslaru Geanina
 Membru- inv. Damian Simona
 Membru- inv. Neacsu Emilia
 Instructiuni de lucru:
o Membrii subcomisiei elaboreaza chestionarele pe baza analizei de nevoi
o Chestionarele se aplica conform nevoilor personalului caruia i se solicita
anumite raspunsuri
o Se colecteaza chestionarele si se analizeaza.
o Pe baza analizei se elaboreaza de catre responsabilul subcomisiei un raport
final care sa cuprinda interpretarea rezultatelor
 Monitorizarea procedurii
o Se realizeaza de catre responsabilul comisiei de calitate
 Periodicitate
o Conform calendarului de activitati
 Analiza procedurii
o Se face in cazul subcomisiei si in cadrul Comisiei AC
o Prezentarea activitatii se face si in Consiliul Profesoral
2. Observarea predarii si invatarii
◄ Defineşte modul şi mijloacele de realizare a activităţilor de asistenţă la ore de către cei
investiţi cu această responsabilitate. Procedura se aplică tuturor membrilor personalului
didactic.
Membrii subcomisiei de observare a predarii si invatarii:
o Director -Prof. Carmen Sofron
 Responsabil- Coordonator CEAC- prof Diaconu Mirela
 Resp. Comisie metodica matematică– prof. Diaconu Mirela -membru
 Resp. Comisie metodica limba şi literatura română – prof . Toea Lucica-membru
 Resp. Comisie metodica arie curriculară Om şi societate – prof. Cane Mihaela –
membru
 Resp. Comisie metodica invatatori – inv. Pop Geanina
 Resp. Comisie metodica educatoare- ed. Neacsu Emilia
 Resp. Comisia dirigintilor – prof. Stoian Beatrice
 Resp. Comisie activitati educative –Prof .Toea Lucica
 Resp. Comisie pentru Curriculum- inv. Petrica Mihaela
◄ Instrucţiuni de lucru:
Membrii subcomisiei utilizeaza fisa de observare a lectiilor.
 Afişarea graficului de monitorizare la panoul CEAC (preferabil la începutul fiecărei
săptămâni)
 Efectuarea observării activităţilor la clasă:
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 Verificarea documentelor de proiectare didactică (unde este cazul)
 Pregătirea pentru lecţie
 Evaluarea activităţii cadrului didactic pe parcursul lecţiei
 Evaluarea activităţii elevului pe parcursul lecţiei
 Lista de strategii şi materiale ajutătoare folosite
Verificarea portofoliului cadrului didactic, pe baza listei primite la începutul anului
şcolar
Completarea fişei de observare a lecţiei, precizarea punctelor tari şi slabe, precum şi
calificativul acordat cadrului didactic asistat
Elaborarea planurilor de îmbunătăţire, acolo unde este cazul, cu termene clare de
realizare
Colectarea fişelor de observare în portofoliul comisiei
Elaborarea de către responsabilul subcomisiei a unui raport final care să cuprindă
interpretarea rezultatelor

◄ Monitorizarea procedurii
 Se realizează de către responsabilul comisiei de calitate, care este şi responsabilul
acestei subcomisii.
◄ Periodicitate:
 Conform calendarului de planificare a observării lecţiilor
◄ Analiza procedurii:
 În cadrul subcomisiei
 În cadrul CEAC
 În cadrul Consiliului profesoral
În cadrul acestei proceduri se pot avea în vedere şi următoarele elemente descriptive, care
ilustrează aprecieri despre procesul de învăţare:
Punct tare

Nivel mediu

Punct slab

- Activitatile sunt foarte bine
pregatite, ceea ce nu impiedica
valorificarea unor ocazii
neanticipate dar productive care
apar in timpul lectiilor /
activitatilor practice
- Entuziasmul si angajamentul
profesorilor si invatatorilor ii
inspira pe elevi, care raspund
bine la provocarile prezentate
- Profesorii si invatatorii
demonstreaza autoritate si o buna
cunoastere a colectivului
- In decursul unei anumite
perioade de timp, metodele
folosite variaza si elevii utilizeaza
modalitati de lucru diferite
- Evaluarea este bine organizata
- Profesorii si invatatorii
formuleaza comentarii eficiente
in ceea ce priveste lucrarile

- Continutul cursului este exact,
planificat si prezentat in mod clar
si eficace
- Metodele de lucru sunt adecvate
sarcinilor si le ingaduie elevilor
sa inregistreze un progres
satisfacator
- Lectiile / activitatile practice au
obiective clare si elevii stiu ceea
ce fac
- Profesorii si invatatorii ajuta
elevii sa isi planifice in mod
eficient timpul
- Lucrarile sunt notate in mod
regulat si precis si comentariile
scrise ii ajuta pe elevi sa
inteleaga unde au gresit si ce
trebuie sa faca pentru a remedia
acest lucru
- Elevii reactioneaza pozitiv in
timpul lectiil;or / activitatilor
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- Stapanirea de catre
profesor si invatator a
disciplinei este
inadecvata pentru
nivelul solicitat
- Metodele de evaluare
sunt inadecvate pentru a
oferi elevilor o imagine
clara si critica in ceea
ce priveste rezultatele si
progresul pe care il
realizeaza la disciplina
respective
- Elevii nu inteleg ce
trebuie sa faca pentru asi imbunatati
performanta
- Se folosesc intr-o
masura prea mare
metode de predare care
solicita prea putina
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scrise ale elevilor, astfel incat
acestia sa poata sti cat de bine
invata si cum isi pot imbunatati
rezultatele
- In cadrul activitatii de predare se
promoveaza cercetarea pe cont
propriu si utilizarea eficienta a
timpului elevilor

practice, raspund la intrebari si
participa la discutii
- Profesorii si invatatorii ii
incurajeaza pe elevi sa lucreze
eficient pe cont propriu, dar
anumiti elevi raman prea
dependenti de profesor sau
invatator

initiativa proprie a
elevilor, abilitatile lor
practice
- Prezenta elevilor la
lectii / activitati practice
este slaba

3. Selectarea, pastrarea si verificarea materialelor şi dovezilor
 Conform documentelor de calitate din scoala fiecare membru implicat in asigurarea
calitatii va primi un document care sa cuprinda lista materialelor obligatorii in
portofoliul personal
 Membrii subcomisiei de selectare, pastrare si verificare a materialelor:
Responsabil - Prof. Diaconu Mirela





Membru- inv. Petrica Mihaela
Membru-prof. Scarlet Cameluta
Secretar – membru- Pricopi Violeta







Instructiuni de lucru:
o Pe baza documentelor comisiei de calitate la inceputul anului scolar si apoi pe
parcursul intregului an scolar se urmareste selectarea materialelor, mai ales a
dovezilor aferente principiilor de calitate
o Se realizeaza pastrarea materialelor conform documentelor comisiei de calitate
o Dupa selectarea materialelor si dovezilor se realizeaza evaluarea prin fisa de
evaluare completata de catre membrii subcomisiei
Monitorizarea procedurii – se realizeaza de catre responsabilul comisiei AC
Periodicitate – conform calendarului
Analiza procedurii – se face prin raportul de autoevaluare

4. Contestatii
 Se constituie o subcomisie de contestatii referitoare la: acordarea calificativelor la
programele de invatare ( note ), la aplicarea sanctiunilor pentru elevi si alte masuri care
se pot contesta
 Membrii subcomisiei de contestatii:







Responsabil—Inv. Ciui Cristina
Membru- prof. Suditu Valerica
Membru- prof. Toea Lucica
Membru- prof. Scarlet Cameluta
Mavrodin Elena -Reprezentantul parintilor
Putrezeanu Adrian -Reprezentantul Consiliului Local



Instructiuni de lucru:
o Completarea unui formular de contestatie
o Daca nu este justificata contestatia, este respinsa
o Daca este justificata urmeaza analiza formularului de contestatie si a
argumentelor contestatiei prin investigarea aspectelor semnalate
o Prin analiza si investigatiile aspectelor contestate se elaboreaza documentul
care cuprinde masurile de remediere si modalitatile de aplicare ale acestora
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Lista „Acţiuni corective”
1.Notarea ritmică
 Verificarea cataloagelor
 Identificarea cadrelor didactice care nu respectă procedura de notare
 Analizarea cauzelor:
 Comoditatea cadrelor didactice
 Programă încărcată, timp insuficient pentru predare şi verificare
 Număr mare de elevi într-o clasă
 Lipsa aparaturii de multiplicare a testelor (imprimante, copiatoare)
 Discutarea acţiunilor preventive întreprinse pentru eliminarea cauzelor neconformităţii
 Informarea Conducerii şcolii asupra stării de fapt
 Găsirea soluţiilor pentru obţinerea fondurilor în vederea dotării şcolii cu mai multe
copiatoare
 Atenţionarea cadrelor didactice
 Schimbarea atitudinii echipei de management în privinţa notării ritmice prin exemplul
personal
2.Relaţia elevi – cadre didactice – familie
 Discutarea sesizărilor primite din partea elevilor/cadrelor didactice/părinţilor
 Analizarea cauzelor
a) elevi:
 stilul de predare
 tactul pedagogic
 lipsa de comunicare
 orarul şcolii
 manuale deteriorate
b) cadre didactice:
 Comportare nepotrivită statutului de elev: impertinenţă, lipsa stăpânirii de sine, lipsa
de concentrare la ore etc.
 Nesupravegherea din partea familiei
 Familia nu mai are autoritate asupra elevului
 Ţinută necorespunzătoare
 Limbaj vulgar şi obscen
c) Părinţi:
 Stilul autocrat al cadrelor didactice
 Refuzul acestora de a da explicaţii suplimentare (la cerere)
 Cadrele didactice nu ştiu să-şi apropie sufleteşte copiii pentru a-i motiva în învăţare
 Profesorul nu este un model demn de urmat pentru elevi
 Rezolvarea conflictelor prin eliminarea nonconformităţilor
 Asistarea la ore a cadrelor didactice în cauză
 Înscrierea la cursuri de perfecţionare pentru îmbunătăţirea relaţionării elevi – cadre
didactice
 Schimbarea atitudinii cadrelor didactice faţă de elevi




Monitorizarea procedurii – se realizeaza de catre director
Periodicitate – permanent, conform calendarului de activitati
Analiza procedurii – in subcomisie, in Comisia AC si in raportul de autoevaluare
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5. Verificarea modului de completare a documentelor oficiale (cataloage, documente
financiare, s.a.m.d. )
Avand in vedere importanta documentelor oficiale ( mai ales cataloagele ) se urmareste modul
in care acestea sunt completate si periodicitatea completarii .
Membrii subcomisiei analizează şi investighează aspectele negative constatate.
Elaborează documentele care cuprind măsurile preventive/acţiunile corective pentru eliminarea
cauzelor unor neconformităţi
 Membrii subcomisiei de verificare a modului de completare a documentelor oficiale:






Resonsabil- inv. Petrica Mihaela
Membru-prof. Diaconu Mirela
Membru-prof. Suditu Valerica
Membru- inv. Neacsu Emilia
Membru- inv. Ciui Cristina
secretar –membru- Pricopi Violeta


 Instructiuni de lucru:
-Verificarea cataloagelor
-Se completeaza fisa de verificare a cataloagelor de catre membrii subcomisiei conform unei impartiri
planificate a acestor documente
-Se extrag din fise aspectele constatate si urmeaza aplicarea masurilor de corectare a erorilor constatate
-Identificarea cadrelor didactice care nu respectă procedura de notare
-Informarea Conducerii şcolii asupra stării de fapt
 Monitorizarea procedurii – se face de catre director
 Periodicitate – conform calendarului de activitati- lunar
 Analiza procedurii – in cadrul Comisiei AC si in Consiliul Profesoral
6. Elaborare, aplicare si verificare a orarului
 Responsabilul subcomisiei elaboreaza orarul scolii conform reglementarilor legale si cu
respectarea planurilor cadru
 Membrii subcomisiei de elaborare, aplicare si verificare a orarului:





Responsabil- inv. Neacsu Emilia
Membru- prof. Paslaru Geanina
Membru- inv. Ciui Cristina
Membru- inv. Petrica Mihaela



Instructiuni de lucru:
o Membrii subcomisiei urmaresc modul de indeplinire a programului conform
orarului aprobat in Consiliul de Administratie
o Planificarea verificarii orarului se va face conform repartizarii
o Pentru o eficienta monitorizare, fiecare sala de clasa va avea afisat orarul
cadrului didactic titular de sala cat si a cadrelor didactice care mai desfasoara
ore in sala respective
o Fiecare membru al subcomisiei va efectua pe parcursul unei luni cel putin 2
monitorizari conform repartizarii si cu completarea fisei de monitorizare a
orarului
Monitorizarea activitatii subcomisiei
o Se realizeaza de catre echipa manageriala – director si Consiliul de
Administratie
Periodicitate
o Trimestrial
o Analiza procedurii se face in cadrul subcomisiei si in cadrul Comisiei AC
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o Prezentarea activitatii se face si in Consiliul Profesoral si Consiliul de
Administratie
EVALUAREA ACTIVITATILOR
Avandu-se in vedere descriptorii de performanta din raportul de autoevaluare, in cadrul
managementului calitatii evaluarea activitatilor se face prin:







Evaluari periodice – intruniri lunare ale membrilor comisiei si analiza activitatilor
comisiei in perioada anterioara desfasurarii acestor intruniri
Evaluare finala prin elaborarea Raportului de autoevaluare de la sfarsitul anului
Elaborarea planului de imbunatatire conform metodologiei si avandu-se in vedere
punctele slabe care reies din raportul de autoevaluare
Elaborarea si aplicarea periodica de chestionare care vizeaza activitatea membrilor
personalului prin asigurarea calitatii in invatamant
S-a organizat in cadrul comisiei de calitate de la nivelul unitatii de invatamant o
subcomisie de analiza si solutionare a contestatiilor si plangerilor depuse de factorii
implicati in educatie ( elevi, parinti, profesori )
Planul de imbunatatire elaborat este aplicat prin indeplinirea actiunilor precizate
referitoare la punctele slabe din planul de imbunatatire si respectarea termenelor limita
de desfasurare a actiunilor
MODALITĂŢI DE CLASIFICARE ŞI GESTIONAREA DOVEZILOR

A. MODALITATI DE CLASIFICAREA DOVEZILOR
DOVEZI GENERALE
PDI
Materiale de marketing-ul scolii ( oferte scolare, pliante, s.a.m.d. )
Orarul scolii
Prezentare oferta CDS
Regulamentul pentru elevi ( insotite de luare la cunostinta )
Regulamentul de ordine interioara
Aviziere
Prezentare nomenclator calificari
Baza de date cu situatia absolventilor
Orarul activitatilor differentiate ( recuperare, performanta )
Cataloagele scolare
Mape de lucru
DOVEZI SPECIFICE
Dovezi ale comisiei AC
Planuri ale comisiei
Documente de lucru ale comisiei
Dosare cu rapoarte de activitate
Dosare cu chestionare
Dosare cu fisele de observare ale lectiilor
Dosare cu procese verbale
Dosarele profesorilor ( personale si de dirigentie )
Mapa de lucru ( cancelarie )
Dovezi serviciul administrative ( secretariat – contabilitate )
Documente contabile specifice
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Carti de munca si fise ale postului
Procese verbale si note interne
Cataloagele scolare
Selectare pe baza de fise de optiuni – dirigintii
Fise pentru CDS
Dosare examene de corigenta
Fise completate de dirigintii absolventilor
Baza de date cu situatia absolventilor
Chestionare absolventi
Asigurarea sanselor egale - alcatuirea colectivelor de elevi se face fara nici o discriminare
Diverse fise de instructaj
Documentele din arhiva scolii
DOVEZI CADRE DIDACTICE
Portofoliul profesorului
Programe şcolare
Planificări calendaristice
Planificări pe unităţi de învăţare
Cel puţin un proiect didactic complet
Modele de teste: iniţiale, formative, sumative
Modele de fişe de lucru
Catalog personal (dacă e cazul)
Fişe de evaluare a câtorva lecţii
Câteva fişe de notare paralelă (elev – profesor, elev - elev)
Situaţii statistice
Fişa de autoevaluare
PORTOFOLIUL DIRIGINTELUI
Tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunoştinţă asupra:
- R.O.I.
- Acordul de parteneriat pentru educatie
- Planuri cadru, programe şcolare, orar şcolar
- Norme de protecţie a muncii şi P.S.I.
Planificări calendaristice a orei de consiliere
Fişe pentru opţiuni CDS
Fişe pentru opţiuni continuarea studiilor (unde e cazul)
Chestionar pentru stabilirea stilului de învăţare (inclusiv răspunsurile elevilor)
Mapă promovare şcoală (programe de învăţare, CDS-uri, pliantul şcolii ş.a.)
Procese verbale ale întrunirilor Consiliului Profesorilor Clasei (unde e cazul)
Procese verbale pentru discutarea situaţiei şcolare şi disciplinare la sfârşitul semestrului/anului şcolar,
semnate şi de elevi
Procese verbale de la lectoratele cu părinţii
B. MODALITATI DE GESTIONARE
Selectarea dovezilor Se face in functie de categoria din care fac parte:
1. Dovezile generale – sunt selectate in functie de specificul lor de catre intregul personal
2. Dovezile specifice – sunt selectate de catre comisie, serviciul administrativ si de catre cadrele didactice
Pastrarea dovezilor Se face in functie de categoria din care fac parte:
1. Dovezile generale – sunt pastrate in functie de specificul lor de catre directiune, de serviciul administrativ sau
de catre comisia de calitate
2. Dovezile specifice – sunt pastrate de catre comisie ( la cabinetul comisiei ), serviciul administrative (
secretariat, contabilitate, arhiva ), iar dosarele cadrelor didactice se pastreza fie la cabinetul comisiei, fie de catre
cadrele didactice.
Activitatea de selectare, pastrare si verificarea dovezilor este supervizata de subcomisia stabilita in cadrul
comisiei AC cu atributii in acest sens ( vezi procedura corespunzatoare ).
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Denumirea

Frecvenţa

Sept.

Numirea responsabilului
şi constituirea comisiei
Planul operaţional

activităţii

Anual

Aplicare de chestionare
pentru cadre didactice
Stabilirea stilului de
învăţare pentru elevi
Planificare pe programe
de învăţare
Evaluare iniţială

Semestrial

☼
☼
☼
☼
☼
☼

Autoevaluarea

Anual

Portofoliile cadrelor
didactice (pe programe
de învăţare şi dirigenţie)
Portofoliile elevilor

Lunar

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

☼
☼ ☼ ☼

Lunar

Observarea lecţiilor şi
completarea fişelor de
observare
Monitorizarea frecvenţei
participării la
programele de învăţare
Monitorizarea
completării cataloagelor
şcolare
Monitorizarea
progresului şcolar
Completarea fişelor de
monitorizare privind
implementarea
principiilor de calitate
Raport de autoevaluare
final
Plan de îmbunătăţire

Lunar

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

☼ ☼ ☼
☼ ☼ ☼

Raport de inspecţie

Anual

Sortarea, păstrarea şi
verificarea materialelor
şi dovezilor
Rezolvarea contestaţiilor

Lunar

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

☼
☼
☼
☼ ☼ ☼

Lunar (ori
de câte ori
este
necesar)
Trimestrial

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

☼ ☼ ☼

☼
☼
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

☼
☼ ☼ ☼

Verificarea
documentelor oficiale
Monitorizare orar

Anual

Anual
Semestrial
Anual

Oct.

Ian.

Febr.

Martie

Semestrial

☼

☼

☼
☼

☼
☼

☼
☼

Mai

Iunie

☼

Anual
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☼

☼

☼

☼
☼

Anual

Bilunar

Apr.

☼

☼

La 2 luni

Dec.

☼

La 2 luni

Semestrial

Nov.

☼
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CORELARE INDICATORI – DOVEZI
INSCRIERI
Indicatorul de
performanţă
1. Prezentare de
informaţii despre
toate programele de
învăţământ existente
2. Informaţii
conform nevoilor
elevilor

Dovezi concrete
◦ prezentare plan cadru
◦ prezentare programe şcolare
◦ orarul şcolii – diriginţi
◦ materiale de marketing-ul şcolii
(oferta şcolii,pliante)
◦ prezentare oferta CDŞ
◦ aviziere
◦ în mod direct de la diriginţi,
profesori, învăţători

3. Posibilităţile de
înscriere la
programe conform
nevoilor
4. Alegerea altor
programe in cazul în
care elevii au fost
respinşi
5. Evaluarea iniţială

◦ selectare pe bază de fişe de opţiuni
– diriginţi, director
◦ fişe pentru CDŞ

6. Participare la
programele de
iniţiere în funcţie de
programul la care au
fost admişi

7. Programele
răspund aspiraţiilor
şi potenţialului
elevilor

Modalităţi

Cine
răspunde

◦ tabele nominale
◦ diriginţi
pe clase
◦ profesori
◦ mapa cu materiale ◦ învăţători
care promovează
unitatea şcolii
◦ mapa cu
conţinutul
avizierului
◦ fişe de opţiuni
◦ teste

◦realizatorii
avizierului
◦director
◦ diriginţi
◦ profesori

-repartizarea în funcţie de alte opţiuni - Fişe de opţiuni
clasa a VIII a

director

◦ teste iniţiale individuale
◦ fişe de lucru iniţiale pentru testarea
aptitudinilor
◦ teste pentru stabilirea stilului de
învăţare

◦ teste
◦ chestionare
◦ teste de aptitudini

◦ diriginţi
◦ profesori
◦ învăţători

◦ iniţializare/reactualizare cunoştinţe
necesare în desfăşurarea ulterioară a
progresului (fişe de sintetizat
cunoştinte de bază
◦ planificări
◦ curriculum
◦ prezentare cunoştinţe iniţiale (fise
de lucru teoretice iniţiale) – dacă este
cazul
◦ fişe de sinteză iniţiale
◦ teste iniţiale
◦ rezultatele şcolare ale elevilor

◦ fişe de sinteză
◦ prezentare
curriculum

◦ profesori

◦ cataloage

◦ profesori
◦ învăţători
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SERVICII DE SPRIJIN

Indicatorul de
performanţă

Dovezi concrete

Modalităţi

Cine răspunde

1. Drepturile şi
responsabilităţile
elevilor sunt clar
definite.
2. Accesul la sprijin
eficace pentru
rezolvarea problemelor
personale

◦ Regulamentul pentru
elevi
◦Regulament de ordine
interioară
◦ ◦ sprijin inţial prin
diriginte/învăţător

◦ tabele nominale ◦ diriginţi
de luare la
◦ învăţători
cunoştinţă
◦ mapa
dirigintelui

◦ diriginţii
◦ învăţătorii

3. Perioade pentru
reevaluarea nevoilor şi
urmărirea progresului
pe parcursul
programului

◦ teste de evaluare
sumativă la sfârşit de
capitol
◦ revizuirea repartizării în
grupe de lucru
◦ analiza fişei de activitate
elev

◦ teste curente

◦ profesori
◦ învăţători

4.Informarea,orientarea
şi consilierea pentru
modalităţile de
continuare a studiilor
după terminarea
programului

◦ diriginţii-prezentarea
ofertelor pentru licee,
SAM etc.
◦ profesorii – îndrumarea
după aptitudinile
particulare şi în funcţie de
opţiunile ulterioare ale
elevilor
◦ prezentare nomenclator
calificări / profile licee,
◦ fişe de opţiuni cl.VIII
◦ dosar testare/teze unice

◦ fişe de opţiuni
◦ diriginţi
◦ dosare
◦ profesori
testare/teze unice

5. Înregistrări privind
evoluţia ulterioară a
elevilor – continuare
de studii/angajare

◦ fişe completate de
diriginţi absolvenţilor
◦ situaţia absolvenţilor
◦ chestionare pentru
absolvenţi

◦ mapa cu
chestionarele
absolvenţilor
◦ fişe de la
diriginţi
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DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂŢARE
Indicatorul de
performanţă

Dovezi concrete

Modalităţi

Cine răspunde

1.Măsuri eficace pentru
promovarea egalităţii
şanselor, pentru eliminarea
discriminării de orice
formă

◦ asigurarea sanselor egale
– alcătuirea colectivelor de
elevi se face fără nici o
discriminare
◦ chestionar
◦ utilizarea fişei de
activitate elevi

◦ material de
prezentare a
măsurilor
◦ chestionare
-curriculum
adaptat

◦ comisia CEAC

2.Relaţiile de lucru eficace
cu ceilalţi profesori, cu
elevii, alţi membri ai
personalului şi managerii

◦ feed-back asigurat prin
chestionare aplicate pentru
urmărirea interrelaţionarii umane
◦ procese verbale
◦ elaborarea fişei de lucru
pe discipline de conlucrare
◦ procese verbale ale
lecţiilor deschise, ale
consiliilor profesorale, ale
întâlnirilor diverselor
comisii
◦ realizarea unor
planificări comune

◦ chestionare
◦ procese
verbale

◦ toţi membrii
colectivului

3. Stabilirea de criterii
individuale privind
rezultatele şi ţintele
învăţării

◦ repartizarea pe grupe de
lucru (de nivel superior, de
nivel mediu, cu nevoi
speciale), în funcţie de
standardele bine precizate
şi având în vedere stilurile
de învăţare şi inteligenţele
multiple

◦ chestionare
stiluri de
învăţare
◦ teste iniţiale

◦ profesorii
◦ învăţătorii

4. Învăţarea prin paşi mici
se regăseşte în programele
şi materialele de învăţare.

◦ componenta de bază
◦ planificarea pe
(unitatea de bază)
unităţi de
împărţită în
învăţare
subcomponente elementare
(lecţii)
◦ fişe de lucru (de teorie,
de exercitii etc.) cu paşi

◦ profesorii
◦ învăţătorii

21

Şcoala Gimnaziala Podgoria, Jud. Buzău
Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii

5. Programele şi materialele
de învăţare au criterii
explicite, cunoscute de
elevi.
6. Gamă variată de strategii
de predare/învăţare

7. Gamă variată de resurse
umane şi materiale

8. Comunicare eficientă în
funcţie de nevoile elevilor

mici (etapizate) întocmite
după categoria de grupă
din care fac parte elevii
◦ materialele de învăţare
sunt însoţite de modalităţi
de utilizare (ex: modul de
completare fişe)
◦ aplicarea individualizată
pe grupele de lucru (de
nivel superior, mediu, cu
nevoi speciale)
◦ utilizarea strategiilor
pentru învăţarea centrată
pe elev, în grupe de lucru
şi în diferite contexte
◦ utilizarea resurselor
materiale/materiale
vizuale:
Resurse materialeaparatura
◄ videoproiector
◄ computer(PC)
◄ truse
◄ diferite aparate
Materiale de învăţare:
◄ fişe de lucru
◄ cărţi, articole etc.
◄ utilizare Internetpreluare materiale
Modalităţi de lucru:
◄ tradiţional (cu întreaga
clasă)
◄ activitate de proiect
◄ lucrul în grupe; în
perechi
◄ activităţi practice
◦ aplicarea comunicării
formale şi nu a celei
informale
◦ chestionare pentru
evaluarea comunicării

◦ fişe cu indicaţii ◦ profesorii
despre modul de ◦ învăţătorii
utilizare
◦ proiecte de
tehnologie
didactică

◦ profesorii
◦ învăţătorii

◦ proiecte de
tehnologie
didactică
◦ fişă de
evaluare a
activităţilor la
lecţii pentru
elevi şi cadre
didactice

◦ cadrele
didactice

◦ chestionare

◦ cadrele
didactice
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9. Planificarea şi
structurarea activităţii de
învăţare

◦ alcătuirea planificărilor
calendaristice şi a celor pe
unităţi de învăţare să aibă
în vedere participarea
elevilor şi rolul
activităţilor diferenţiate
(recuperare, performanţă)
◦ studiul fişei de activitate
elevi ori de câte ori este
necesar
◦ discutarea situaţiilor
şcolare semestrial, anual
◦ aplicarea autoevaluării
prin prezentarea unor
bareme clare (autonotarea
activităţii proprii după
barem)
◦ evaluarea în pereche
(elev-elev)
◦ fişa de activitate elevi

◦ planificarea pe
unităţi de
învăţare

◦ cadrele
didactice

◦ procese
verbale

◦ cadrele
didactice

◦ fişe de notare
paralelă
◦ fişe de
activitate elevi

◦ cadrele
didactice

◦ implicarea activă a
elevilor în procesul de
evaluare
◦ cataloage şcolare
◦ cataloagele personale ale
profesorilor
◦ asistarea elevilor la
activitatea pe grupe de
lucru diferenţiate
(acordarea de asistenţă şi
îndrumare) sau la învăţarea
centrată pe elev
◦ stabilirea punctelor
tari/slabe
◦ asumarea
responsabilităţii atât în
autoevaluare cât şi în
procesul de învăţare

◦ cataloage
◦ fişe de
verificare
periodică a
catalogului

◦ comisia CEAC

◦ fişe de analiză
a punctelor
tari/slabe
◦ fişe de
observare a
activităţii

◦ cadrele
didactice

◦ chestionare

◦ cadrele
didactice

15. Experienţa elevilor în
activitatea de evaluare
formativă şi sumativă

◦ fişe de notare paralelă
elev-profesor şi elev-elev

◦ fişe de notare
paralelă

◦ cadrele
didactice

16. Formele de evaluare
formativă şi sumativă sunt

◦ se aplică tehnicile de
◦ teste, referate,
evaluare după cerinţe: oral, etc.

◦ cadrele
didactice

10. Elevii primesc feedback privind progresul
realizat
11. Implicarea elevilor în
evaluarea progresului;
evaluarea formativă pentru
planificarea învăţarii şi
monitorizarea progresului

12. Evaluarea formativăadecvată, riguroasă, corectă,
exactă şi aplicată în mod
regulat

13. Sprijinirea elevilor
pentru atingerea
obiectivelor programelor

14. Încurajarea elevilor
pentru a-şi asuma
responsabilitatea pentru
propriul proces de învăţare
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adecvate.

17. Programele de învăţare
se supun unui proces
sistematic de păstrare a
înregistrărilor

teste scrise, practică
(evaluare a fişelor de
lucru), referate, proiecte,
portofolii
◦ mapele de lucru ale
elevilor cuprind: teste
iniţiale, lucrări (teste) pe
parcurs, fişe de lucru,
lucrări scrise semestriale

◦ portofolii ale
elevilor
◦ păstrarea
înregistrărilor
◦ mape de lucru
ale elevilor

◦ cadrele
didactice
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OBIECTIVE
OBIECTIV FUNDAMENTAL
Implementarea unui sistem de management al calităţii bazat pe o politică, o structură organizată şi o documentaţie care să
permită monitorizare 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
Îmbunătăţirea continuă a procesului istructiv – educativ
Buna relaţionare a actorilor procesului educativ
Optimizarea calităţii ofertei educaţionale realizate de unitatea şcolară şi a nivelului standardelor educaţionale atinse de elevi
Optimizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice
Asigurarea distribuirii informaţiilor privind cultura calităţii
Stabilirea criteriilor şi iniţierea analizei şi evaluării pe baza criteriilor de calitate pe discipline, catedre, nivele
Asigurarea feet-back-ul din partea elevilor şi al cadrelor didactice
Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes ( eleve, părinţi, cadre didactice, comunitate
locală)
9. Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale la nivelul unităţii şcolare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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PLAN OPERAŢIONAL CEAC
an şcolar 2015/2016
Obiectiv general: Creşterea calităţii actului educaţional

Obiective specifice

PC2: Organizaţia asigură o conducere şi
un management caracterizate prin
eficacitate în ceea ce priveşte calitatea
şi dezvoltarea curriculumului învăţării.

Activităţi

1

Reorganizarea
Comisiei de evaluarea
şi asigurarea calităţii

2
PC1: Sistemul de management al
calităţii asigură calitatea programelor
de învăţare şi promovează
îmbunătăţirea continuă.
PC2: Organizaţia asigură o conducere şi
un management caracterizate prin
eficacitate în ceea ce priveşte calitatea
şi dezvoltarea curriculumului- învăţării.

Instrumente

Nr.
crt.

Elaborarea planului
operaţional

Legislaţie

Document
tip,
Resursă timp

3

4

5

Responsabil

Termen

Cadre didactice
Director

Sept. 2015

/resurse

Participarea
membrilor CEAC la
cursuri de instruire
Diseminarea
informaţiilor
Realizarea de
proceduri

Indicator
de
realizare

Înfiinţarea
Comisiei

Director
Membrii
CEAC
Director

Resursă timp
Suport
informativ,

Modalităţi de
evaluare a
obiectivelor

Oct. 2015

La nevoie
Membri CEAC
Responsabil
CEAC

Resursă timp

Membrii
CEAC

Fişă tip,
resursă timp

MembriCEAC,Cadre
didactice şi didactice
auxiliare

Plan
operaţional
Adeverinţe
curs – dacă
este cazul

Permanent

Procese
verbale

Permanent

Proceduri
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6

Revizuirea
procedurilor existente

Fişă tip,
resursă timp

Membrii
CEAC

Permanent

Proceduri

20 oct.
2015
PC1: Sistemul de management al
calităţii asigură calitatea programelor
de învăţare şi promovează
îmbunătăţirea continuă.
PC3: Organizaţia oferă elevilor un
mediu sigur, sănătos şi care le oferă
sprijin; de asemenea, organizaţia se
asigură că programele sunt furnizate şi
evaluate de personal competent şi
calificat.

7

Grafic

Şefi arii
curriculare
CEAC

10 ian.
2016
20 mart.
2016

8

PC4: Organizaţia este receptivă faţă de
nevoile indivizilor, agenţilor economici
şi comunităţii şi faţă de diferitele nevoi
ale elevilor.

9

PC5: Organizaţia oferă condiţii egale de
acces la programele de învăţare şi
sprijină toţi elevii.

10
11
12

PC3: Organizaţia oferă elevilor un
mediu sigur, sănătos şi care le oferă
sprijin; de asemenea, organizaţia se

Realizarea graficului
de interasistenţe

13

Realizarea
interasistenţelor

Completarea fişei de
monitorizare

Realizarea planurilor
de îmbunătăţire
Alcătuirea de
chestionare
Aplicarea şi
interpretarea
chestionarelor
Monitorizarea
completării
cataloagelor şcolare

Fişă
observaţie
lecţie, resursă
timp

Fişă tip,
resursă timp

Fişă tip,
resursă timp

Director
Membri CEAC

Conform
grafic

Şefi arii
curriculare
Director
Membri CEAC

Chestionare,
resursă timp,
birotică

Membri CEAC

Resursă timp

Reprezentant
CA

Diriginţi

Fişă observ.
Lecţie
Fişă de
monitorizare

Cadre didactice
Director
Membri CEAC

Grafic

Conform
termene
fixate

Plan de
îmbunătăţire

Conform
termene
fixate
Chestionare
Oct. 2015mart. 2016

20 sept.
2015

Plan de
îmbunătăţire
Cataloage
şcolare
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Monitorizarea
ritmicităţii evaluării

Resursă timp

15

Monitorizarea
progresului şcolar

Fişă tip,
resursă timp

PC5: Organizaţia oferă condiţii egale de
acces la programele de învăţare şi
sprijină toţi elevii.

16

Monitorizarea
frecvenţei la ore

Fişă tip,
resursă timp

PC6: Organizaţia utilizează procese
eficace de evaluare şi monitorizare
pentru a sprijini progresul elevilor.

17

PC4: Organizaţia este receptivă faţă de
nevoile indivizilor, agenţilor economici
şi comunităţii şi faţă de diferitele nevoi
ale elevilor.

14

Responsabil
monitorizare

Lunar

Fişă tip

Semestrial

Fişă tip

Lunar

Fişă tip

Cadre didactice

18

19

20

21

Monitorizarea
respectării R O I

Tabel tipizat,
resursă timp

Monitorizarea orarului
şi a desfăşurării orelor Orar, Resursă
de instruire practică şi
timp
laborator
Monitorizarea
Plan de
managementului
verificare,
clasei şi a strategiilor
resursă timp
didactice
Monitorizarea
impactului folosirii
Plan de
echipamentelor
verificare,
performante şi a
resursă timp
softurilor educaţionale
Verificarea
Plan de
portofoliilor cadrelor
verificare,
didactice; verificarea
resursă timp
portofoliilor elevilor

şefi arii
curriculare
Diriginţi
Responsabil
monitorizare
Diriginţi
Invatatori

Tabel tipizat
PV
Permanent
Caiete de corespondenţă

Director
Permanent

Orar clase,
Fişă observ.
lecţie

Permanent

Fişe tip, PV

Permanent

PV

Permanent

Fişe tip

Cadre didactice
Director, şefi
arii curriculare
compartimente
Director
Şefi arii
curriculare şi
compartimente
Director,Şefi
arii curriculare
Membri CEAC
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23
PC7: Performanţa organizaţiei este
monitorizată şi evaluată şi se stabilesc
paşi în vederea îmbunătăţirii, prin
asigurarea calităţii şi autoevaluare
PC8: Procesul de autoevaluare a
organizaţiei duce la planificarea
îmbunătăţirii; îmbunătăţirile sunt
implementate şi monitorizate

24

25

26

Director

Monitorizarea
rezolvării
contestaţiilor
Completarea
raportului de
autoevaluare final
Elaborarea planului de
îmbunătăţire pe baza
raportului de
autoevaluare

Resursă timp

Membri CEAC

Formular tip

Director

Monitorizarea externă
a şcolii

Resursă timp,
resurse
umane
Formular tip

Evaluatori
externi

Formular tip

Director

Resursă timp

Membri CEAC

Actualizarea planului
de îmbunătăţire

Proceduri
Formular tip

Resursă timp

Permanent

Procese
verbale

Iunie 2016

Raport de
autoevaluare

Sept. 2016

Plan de
îmbunătăţire

Membri CEAC
Director

Membri CEAC

Grafic ISJ,
ARACIP

Rapoarte de
monitorizare
externă/
validare

Conform
grafic

Plan de
îmbunătăţire
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PLAN DE ACTIVITATE -2015-2016
Nr.crt.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

ACŢIUNI PROPUSE
Informarea personalului unităţii şi a beneficiarilor
acesteia privind implicaţiile introducerii sistemului de
management al calităţii la nivelul unităţilor de
învăţământ
Elaborarea regulamentului de funcţionare al Comisiei
de evaluare şi asigurare a calităţii
Realizarea graficului de asistenţă
Elaborarea standardelor care definesc performanţele
cerute cadrelor didactice sau elevilor pentru
îndeplinirea cerinţelor sistemului de management al
calităţii
Elaborarea instrumentelor de evaluare şi autoevaluare
Întocmirea raportului de evaluare la nivelul catedrelor
–comisiilor metodice
Proiectarea activităţilor la nivelul catedrelor –
comisiilor metodice în mod unitar, urmărindu-se
creşterea eficienţei învăţării
Flexibilitate în proiectarea activităţii didactice pentru
asigurarea egalităţii şanselor
Proiectarea activităţii didactice în raport cu nivelul
clasei, stilul de învăţare, cunoştinţe, experienţă
Comunicarea eficientă cu elevii în raport cu nevoile
acestora
Promovarea şi încurajarea învăţării individuale,
centrate pe elev sau în cadrul unui grup
Elaborarea unor activităţi de învăţare în conformitate
cu nevoile elevilor
Elaborarea unor strategii de urmărire a evoluţiei
performanţelor şcolare

REZULTATE AŞTEPTATE
Cunoaşterea cadrului legal privind
asigurarea calităţii în sistemul
educaţional

TERMEN
Permanent

RESPONSABIL
Toţi membrii
comisiei

Stabilirea responsabilităţilor şi
domeniilor de acţiune a membrilor
comisiei
Afişarea graficului de asistenţă
Realizarea materialelor

01.10.2015

Toţi membrii
comisiei

01.11.2015
Permanent

Coordonatorul
Toţi membrii
comisiei

Realizarea materialelor

Prima perioadă

Respectarea cadrului legal

20.01.2016

Şefii de comisii
metodice
Coordonator

Corelarea planificării disciplinelor
la nivelul comisiilor metodice

Permanent

Şefii de comisii
metodice

Întocmirea profilului elevilor

Permanent

Toate cadrele
didactice
Toate cadrele
didactice
Toate cadrele
didactice
Toate cadrele
didactice
Toate cadrele
didactice
Toate cadrele
didactice

Permanent
Număr redus de conflicte elev profesor

Permanent
Permanent

Panificarea activităţilor la nivelul
comisiilor metodice

Permanent
Permanent

30

Şcoala Gimnaziala Podgoria, Jud. Buzău

Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii

31

Şcoala Gimnaziala Podgoria, Jud. Buzău
Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii






































Orarul şcolii
PAS, PDŞ
Materiale de marketing-ul şcolii (oferte şcolare, pliante etc.)
Prezentare oferta CDŞ
Aviziere
Cataloagele şcolare
Cataloagele personale ale profesorilor
Fişe de opţiuni – diriginţi
Fişe pentru CDŞ
Teste iniţiale
Fişe de lucru
Planificări, curriculum
Chestionare pentru stabilirea stilului de învăţare
Regulamentul pentru elevi (însoţit de tabele de luare la cunoştinţă)
Regulamentul de ordine interioară
Regulamentul pentru părinţi (însoţit de tabele de luare la cunoştinţă)
Teste de evaluare sumativă
Fişe de activitate elev
Baza de date cu situaţia absolvenţilor
Baza de date cu situaţia tezelor unice
Chestionare elevi
Chestionare părinţi
Chestionare cadre didactice
Chestionare manageri
Fişe completate de diriginţi absolvenţilor
Procese verbale (şedinţe cu părinţii, lecţii deschise, consilii profesorale, întâlnirile diferitelor comisii)
Procese verbale CEAC
Fişe de lucru pe discipline, elaborate în colaborare
Tabele nominale cu elevii repartizaţi pe grupe de lucru (nivel superior, mediu, CES)
Chestionare stiluri de învăţare şi inteligenţe multiple
Chestionare pentru evaluarea comunicării
Fişe de lucru (de teorie, de exerciţii) cu paşi mici (etapizate), întocmite după categoria de grupă din care fac
parte elevii
Mapele de lucru ale elevilor
Fişe de progres
Fişe de monitorizare (elevi, cataloage, portofoliile cadrelor didactice etc.)
Resurse materiale
o Retroproiector
o Videoproiector
o Computer
o Copiatoare
o Scaner
o Imprimante
o Flipchart
o Truse
o Diferite aparate
o Internet
o Cărţi, articole
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