Nr…………./……………
C.E.A.C.

Avizat Director,
Prof. ing. Claudia NIŢU

RAPORT DE ACTIVITATE
An școlar 2017-2018

Premise:
 Are în vedere activităţile planificate şi asumate prin planul managerial al
comisiei
 Este întocmit de către responsabilul comisiei, prin consultarea cu toţi
membrii.
 Face referire la activităţile desfăşurate în perioada 01.09.2017 -31.08.2018

Aspecte urmărite:






Gradul de îndeplinire a activităţilor propuse.
Modalitatea de obţinere a dovezilor.
Punctele tari.
Aspectele care pot fi îmbunătăţite.
Plan de măsuri remediale.
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Gradul de îndeplinire a activităţilor propuse

Nr.
Crt.

Activitatea
Întâlniri periodice ale membrilor comisiei
pentru
analiza
activităților
și
îmbunătățirea acestora
Revizuirea
și
actualizarea
Regulamentului propriu de functionare și
organizare al CEAC
Planificarea activităților CEAC

1

2
3

Actualizarea avizierului CEAC

4

Întocmirea Raportului anual de evaluare
internă a calităţii pentru anul şcolar
2017-2018

5

Termen
de realizare

Grad de
îndeplinire

Dovezi

Cine a
participat

31.08.2018

100 %

Procese
verbale

Membrii
CEAC

31.09.2017

100 %

Regulament
CEAC

Membrii
CEAC

31.09.2017

100 %

Plan
operațional

31.11.2017

100 %

Avizier

15.10.2017

100 %

RAEI

Membrii
CEAC
Membrii
CEAC
Responsa
bil CEAC
Secretar
Contabil

31.08.2018

50 %

Baza de
date,
rapoarte

31.08.2018

100 %

Proceduri

Membrii
CEAC

80 %

Chestionare,
rapoarte de
analiză

Membrii
CEAC

Aplicarea planului de îmbunătățire a
calității propus prin raport
6
Realizarea de noi proceduri
7
Aplicarea
şi
valorificarea
unor
chestionare de identificare a nevoilor
educaţionale si aşteptărilor elevilor,
părinților si cadrelor didactice

8

15.06.2018

Modalitatea de obţinere a dovezilor







PV constituire comisie
Plan operational
Rapoarte specifice
Baza de date a comisiei
Chestionare
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Membrii
CEAC
Cadre
didactice

Punctele tari




completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară
centralizarea şi interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor şi elevilor în vederea îmbunătăţirii climatului
instructiv-educativ din şcoala
întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii

Aspectele care pot fi îmbunătăţite



deficiențele în monitorizarea activităților
popularizarea exemplelor de bună practică

Plan de măsuri remediale
Aspect avut în vedere: o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu consiliul elevilor şi al părinţilor pentru a uşura şi
eficientiza munca acestei comisii
Activităţi/acţiuni/
Indicatori
Ţinte
Rezultate aşteptate
Termen
Responsabilităţi
măsuri propuse
de realizare
Înțelegerea responsabilităților
Întâlniri periodice cu
Responsabil
fiecărei părți
3 întâlniri cu
1.
reprezentanții elevilor,
15.06.2019
CEAC
Valorificarea rezultatelor
părinții/elevii
părinților
Membrii CEAC
chestionarelor aplicate
Aspect avut în vedere: centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii ariilor curriculare şi
popularizarea acestora
Activităţi/acţiuni/
Ţinte
Rezultate aşteptate
Termen
Responsabilităţi
Indicatori
măsuri propuse
Întâlniri în cadrul
Înțelegerea responsabilităților
Responsabil
O întâlnire de lucru
1.
fiecărei arii cu membrii
fiecărei părți și identificarea
15.01.2019
CEAC
cu fiecare arie
CEAC
exemplelor de bună practică
Membrii CEAC
curriculară

Comisia a fost compusa din urmatoarele cadre didactice:
-

Responsabil – prof. Gabriela Georgescu
Membrii
o Prof. Adina Pițigoi
o Prof. David (Apostu) Cristina
o Prof. Anca Botoș anu
Întocmit,
Prof. Gabriela Georgescu
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