PLAN OPERA IONAL CEAC
AN COLAR 2017 – 2018
OBIECTIV STRATEGIC
I.Dezvoltarea culturii calității la nivelul întregului personal al școlii, al elevilor și al părinților
AC IUNI
1

INSTRUMENTE/
RESURSE
2

RESPONSABIL
CEAC
3

EVALUARE

TERMEN

4

5

OBIECTIVUL I. 1: Încheierea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 2016- 2017
INDICATOR DE PERFORMAN : încheierea RAEI pe anul şcolar 2015-2016 în termen








Analizarea standardelor de referinţă
Analizarea rapoartelor de activitate ale
comisiilor şi compartimentelor
Analizarea chestionarelor aplicate de
CEAC
Completarea standardelor de referinţă şi a
indicatorilor de performanţă de pe
platforma ARACIP
Prezentarea raportului de activitate al
CEAC în Consiliul Profesoral pe anul
şcolar 2016-2017
Completarea activităţilor prevăzute pe
plarformă
Generarea RAEI

-standardele de referinţă şi Dreptate Ioana
indicatorii de performanţă
pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii în
învăţământul preuniversitar
– HG 1534/2008 (MO nr.
822 /8.XII.2008)
-rapoartele comisiilor
-analiza chesionarelor

- RAEI

15.10.2017

OBIECTIVUL I. 2: Elaborarea planului operaţional pentru anul şcolar 2017-2018
INDICATOR DE PERFORMAN : Cunoaşterea planului operaţional de către colectivul liceului





Analizarea RAEI pe anul şcolar 20162017
Corelarea Planului managerial şi al PAS
cu planul operaţional CEAC
Elaborarea planului operaţional al CEAC
pe anul şcolar 2017-2018
Afişarea planului operaţional

-RAEI
-planul de îmbunătăţire

-existenţa planului
operaţional al
CEAC

31.10.2017

-procese verbale
-realizarea de noi
proceduri
-revizuirea unor
proceduri

semestrial

OBIECTIVUL I. 3: Revizuirea procedurilor şi elaborarea de noi proceduri de către CEAC
INDICATOR DE PERFORMAN : Îmbunătăţirea activităţii prin aplicarea procedurilor






Şedinţe de lucru ale CEAC
Stabilirea sarcinilor membrilor CEAC şi
a termenelor de realizare
Analizarea activităţii liceului în funcţie
de standardele ce trebuie atinse, în
vederea stabilirii necesităţii revizuirii
unor proceduri sau elaborarea altor
proceduri
Avizarea procedurilor de către CA

-analiza rapoartelor privind
aplicarea unor chetionare
-analiza la faţa locului a
unor activităţi
-resurse materiale
(calculator, copiator,
imprimantă, hârtie)
-resurse financiare
-resursa de timp

Membrii CEAC
Resp. comisii metodice

OBIECTIVUL I. 4: Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor practice
INDICATOR DE PERFORMAN : -10% din lucrările prevăzute, realizate

-implementarea proiectului de
retehnologizare/modernizare a atelierelor
-realizarea lucrărilor

-proiectul de reamenajare a
atelierelor şcoală
-resurse financiare
-resursa de timp

OBIECTIVUL I. 5: Implementarea proiectului educaţional în parteneriat
INDICATOR DE PERFORMAN : -1 activitate realizată
-menţinerea legăturii cu partenerii
-resurse financiare
-realizarea de activităţi în cadrul
-resursa de timp
parteneriatului

-directori
-consiliul de
administraţie
-responsabilii comisiilor

-rapoartele
responsabililor
comisiilor
metodice
-raportul echipei
manageriale

An şcolar 20172018

-director
-consiliul de
administraţie
-echipa de proiect

-raportul echipei
manageriale
-raportul echipei de
proiect

An şcolar 20172018

OBIECTIVUL I. 6: - Creşterea calităţii promovării online a şcolii
INDICATOR DE PERFORMAN : -90% site-ul şolii actualizat, -100% din activităţile prevăzute realizate, -80% din date colectate şi
înregistrate
-Actualizarea permanentă a site-ului şcolii
-Culegerea de date/materiale/imagini despre
activităţile desfăşurate în scoală pentru
promovarea lor online
-Promovarea online a şcolii şi pe alte site-uri,
bloguri, facebook

-resursa de timp
-resurse materiale:
calculator, DVD-uri cu
date

-profesorii de informatică -site-ul şcolii
-echipa managerială
-raportul
administratorului
site-ului şcolii
-raportul echipei
manageriale

OBIECTIVUL I. 7: - Creşterea numerică şi calitativă a participării părinţilor la activităţile şcolii
INDICATOR DE PERFORMAN : -10% din părinţi participă la activităţile şcolii
-80% din părinţi cunosc activităţile şi rezultatele şcolii

An şcolar 20172018

-Informarea permanentă a părinţilor online,
în scris, verbal, prin afişaje, despre
activităţile care se desfăşoară în şcoală,
rezultatele elevilor şi ale profesorilor
-Monitorizarea participării părinţilor la
activităţile şcolii
-Analiza participării parinţilor la activităţile
şcolii şi stabilirea de măsuri în vederea
îmbunătăţirii acesteia

-rapoarte
-analize
-chestionarul realizat de
ARACIP pentru părinţi
-resurse materiale, umane,
de timp

-directori
-coordonatorul de
proiecte şi programe
-diriginţii

-rapoartele
diriginţilor
-raportul
coordonatorului de
proiecte şi
programe

An şcolar 20172018

EVALUARE

TERMEN

4

5

OBIECTIV STRATEGIC
II.Monitorizarea i autoevaluarea calit ii prin urm rirea realiz rii standardelor
AC IUNI
1

INSTRUMENTE/
RESURSE
2

RESPONSABIL
CEAC
3

OBIECTIVUL II. 1: -creşterea calităţii activităţii membrilor comisiei CEAC
INDICATOR DE PERFORMAN : 100% din activitatile prevazute realizate
Îmbunătăţirea activităţii CEAC
-procese verbale
-membrii CEAC
1.Stabilirea sarcinilor membrilor
-monitorizarea activităţii
comisiei
membrilor CEAC
2.Asumarea sarcinilor de catre membrii
-resurse materiale, umane, de
comisiei
timp
3.Realizarea, monitorizarea si evaluarea
-chestionare
activitatii membrilor comisiei
OBIECTIVUL II. 2: Creşterea bazei de date centralizată

-raport de activitate
a CEAC

semestrial

INDICATOR DE PERFORMAN

: -80% din date colectate şi înregistrate

Îmbunătăţirea sistemului de
centralizare a datelor

-rapoarte
-analize
-fişe de înregistrare, fişe de
monitorizare
-resurse materiale, umane, de
timp



CEAC
Resp. de comisii
Şefii de compartimente

Întocmit de
Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
Redactat de
prof. Dreptate Ioana

-existenţa şi
completarea bazei
de date

permanent

