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ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA  

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII              NR. 910/ 17.10.2019 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

AN ŞCOLAR 2018-2019 

 

 

În anul şcolar 2018 – 2019, Comisia CEAC a avut în vedere desfăşurarea următoarelor activităţi: 

 Elaborarea Planului de îmbunătăţire a calităţii pentru anul şcolar 2018-2019; 

 Elaborarea Planului operaţional; 

 Revizuirea procedurilor existente şi elaborarea de noi proceduri, conform graficului 

 Evaluarea eficienţei procesului de predare-învăţare prin analiza asistenţelor la ore, conform 

planificării şi a procedurii privind evaluarea procesului de predare învăţare – raportarea 

monitorizării progresului şcolar 

 Intocmirea raportului anual de evaluare interna a calitatii. 

 

 

Lista activitatilor desfasurate in anul scolar 2018- 2019.- de pe platforma 

- a fost stabilită noua componenţă  CEAC 

- au fost elaborate planul operational si managerial pentru anul scolar 2018- 2019 

- au fost actualizate  datele  referitoare la şcoala noastră pe platforma https://calitate.aracip.eu  În 

acest sens:  au fost introduse pe platformă rezultatele obţinute în urma centralizării chestionarelor 

aplicate elevilor si parintilor,  au fost actualizate datele de pe platformă referitoare la personalul 

didactic din unitatea noastră,  s-a completat secţiunea referitoare la evaluarea unităţii şcolare pe 

baza indicatorilor existenţi la toate cele trei cicluri de învăţământ existente: preşcolar, primar şi 

gimnaziu, precum si sectiunile referitoare la descrierea activitatilor de imbunatatirea a calitatii 

realizate si a planului de imbunatatire a calitatii pentru anul scolar 2019- 2020.   

-  in luna mai s-au verificat portofoliile personale si cele ale comisiilor metodice constatandu- se ca 

au fost completat corect cu documentatia necesara;  

-a fost finalizat  raportului anual de evaluare internă a calității pentru anul școlar 2018- 2019 
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Din activitatile planului de imbunatatire a calitatii pentru anul scolar 2019- 2020 comisia 

CEAC isi propune: 

- Continuarea incarcarii pe platforma ARACIP a documentelor solicitate 

- Revizuirea strategiei de evaluare CEAC precum si a regulamentului CEAC  

- Elaborarea unor noi proceduri si revizuirea celor existente 

- Sustinerea unor activitati demonstrative de catre cursantii inscrisi la CRED in cadrul comisiilor 

metodice.  

- Aplicarea de chestionare cadrelor didactice 

- Realizarea de proiecte şi de parteneriate şcolare în colaborare cu alte instituţii din comunitatea 

locala.  

 

 Analiza SWOT a activităţii comisiei  

            PUNCTE TARI 

 -completarea bazei de date de pe platforma 

- centralizarea si interpretarea chestionarelor  

- Intocmirea raportului annual de evaluare interna a calitatii pentru anul scolar 2018- 2019 la termen  

            PUNCTE SLABE 

- Nu s au realizat asistente conform graficului  

- Completarea portofoliului comisiei cu documentatia necesara 

- Exista deficient in monitorizarea activitatilor  

     AMENINTARI 

Munca in aceasta comisie necesita un volum mare de timp si datorita supraincarcarii cu alte activitati 

exista posibilitatea sa nu fie indeplinite toate sarcinile  

OPORTUNITATI 

Disponibilitatea cadrelor didactice si a conducerii de a sprijini aceasta comisie. 

 

 

 

 

Întocmit: prof. Carare Mirela  – Responsabil comisie CEAC 


