2022 – 2023

Liceul „Andrei Mureșanu” - Brașov
COMISIA PENTRU EVALUARE ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII (CEAC)

PROIECTAREA ŞI PLANIFICAREA
ACTIVITĂȚII DE EVALUARE A CALITĂȚII
an școlar 2022 – 2023
Nr.
crt.
1.

2.

Activități
Documentarea membrilor CEAC cu
privire la actele normative privind
asigurarea calităţii în învăţământul
preuniversitar: manualul de evaluare
internă, modalităţi de lucru, standarde
de referinţă şi de calitate.
Întocmirea Planului de îmbunătăţire

3.

Informări periodice, în consiliile
profesorale, cu privire la acţiunile
CEAC

4.

Elaborarea Planului operaţional al
CEAC în concordanţă cu PDI şi Planul

Obiective

Resurse

Termene

Responsabili

Indicatori de
realizare

Continuarea dezvoltării unei
culturi şi a unei mentalităti a
calitătii la nivelul întregului
personal al unității

Legislație
Ghidul CEAC
Manualul de
evaluare
internă

octombrienoiembrie
2022

Echipa
managerială
CEAC

Toate documente
CEAC sunt realizate
Iniţializarea RAEI
2022 - 2023 în
aplicatia informatică
ARACIP

Continuarea dezvoltării unei
culturi şi a unei mentalităti a
calitătii la nivelul întregului
personal al unității
Îmbunătățirea comunicării
instituționale și creșterea gradului
de implicare a cadrelor didactice
în activitățile de sprijinire a
comisiei CEAC

Legislaţie
Ghidul CEAC

octombrie noiembrie
2022

CEAC

Plan de
îmbunătățire aprobat
şi avizat de C.A.

Documente
interne ale CEAC

de 4 ori pe
an

Coordonator
CEAC

Proces verbal
Consiliul
Profesoral

Proiectarea activităţii pentru
anul şcolar 2022-2023

Strategia CEAC
PDI şi Plan

octombrie noiembrie

Echipa
managerială

Toate
documentele

managerial

5.

Implementarea Sistemului de Control
Managerial Intern

6.

Revizuirea procedurilor interne de
asigurare a calităţii și elaborarea de
proceduri noi.

7.

Creşterea numărului de asistenţe la
ore/ chestionare aplicate

managerial

2022

CEAC

proiective sunt
realizate
Creșterea cu 50% a
numărului de
beneficiari care
cunosc şi îşi asumă
activitățile incluse
în PDI

Implementarea Sistemului de
Control Managerial Intern în
anul şcolar 2022-2023, ca
modalitate de îmbunătăţire a
calităţii serviciilor oferite de
unitatea noastră beneficiarilor
Determinarea gradului de
responsabilizare şi implicare a
membrilor CA în procesul de
implementare şi control prin
planul de activitate şi
monitorizare a acţiunilor asumate
Crearea unui grup de lucru
pentru analiza SWOT,
Realizarea/ revizuirea
procedurilor pentru fiecare
subdomeniu Corelarea
instrumentelor de evaluare cu
noile ţinte strategice din PDI
Dezvoltarea bazei de date a
CEAC

Planul de
activităţi a
comisiei SCIM şi
a CA
Documentele
SCIM - manual
de proceduri,
regulamente,
program de
implementare,
decizii, procese
verbale

octombrie
2022
– august
2023

Responsabil
SCIM

Strategia CEAC
Plan operațional
Resurse interne
Plan de
îmbunătățire

octombrie
2022februarie
2023

CEAC
Responsabil
comisii

10% proceduri noi
realizate
30 % proceduri
revizuite
5% instrumentelor
noi adăugate
procedurilor
revizuite
Baza de date cu
instrumente de
evaluare

Realizarea asistenţelor la ore,
conform planificării

Planificarea
asistenţelor la ore

aprilie – mai
2023

Echipa
managerială

Numărul de asistenţe
la ore

Rapoarte şi procese
verbale ale grupului
de lucru pentru
analiza SWOT

CEAC
Responsabili
comisii
curriculum
Cadre
didactice

8.

Întocmire RAEI pentru anul şcolar
2022-2023

Prezentarea raportului către C.A.
spre aprobare

Legislaţie
Ghidul CEAC
Manualul de
evaluare internă

Responsabil CEAC,
Prof. Dawed Raluca - Corina
_____________________

iunie 2023septembrie
2023

Echipa
managerială
Responsabil
CEAC

Numărul de
chestionare aplicate
Analiza SWOT şi
identificarea de
măsuri derivate din
analiza comparativă
a rezultatelor
Iniţializarea şi
completarea RAEI
2022-2023 în
aplicaţia informatică
a ARACIP

