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Plan operaţional CEAC  an şcolar 2017/2018 
 

Obiectiv general: Creşterea calităţii actului educaţional 

Obiective specifice Nr 
crt Activităţi Instrumente/ 

resurse Responsabil Termen 
Modalităţi de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatori 
de realizare 

 -Asigură o conducere şi un 
management caracterizate prin 
eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi 
dezvoltarea curriculum-ului/învăţării. 

1 Reorganizarea Comisiei de evaluarea 
şi asigurarea calităţii Legislaţie Corp profesoral, 

Director  Sept. 2017 Înfiinţarea 
Comisiei 

Decizie 
CEAC 
Fise de 
atributii 

 -Sistemul de management al calităţii 
asigură calitatea programelor de 
învăţare şi promovează îmbunătăţirea 
continuă. 
- Asigură o conducere şi un 
management caracterizate prin 
eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi 
dezvoltarea curriculum-ului/învăţării. 

2 Elaborarea planului operaţional Document tip, 
Resursă timp 

Director  
Membri CEAC Oct. 2017 Plan 

operaţional 
Plan 
operational 

3 

Participarea la cursuri de formare a 
membrilor CEAC organizate de ISJ, 
CCD si alti parteneri implicati 
 

Resursă timp Director  
Membri CEAC La nevoie Adeverinţe 

curs – dacă 
este cazul 
Procese 
verbale 

Credite 
obtinute 

4 Diseminarea informaţiilor 
Suport 
informativ, 
Resursă timp 

Responsabil CEAC 
Membri CEAC permanent 

5 Realizarea de proceduri Fişă tip, resursă 
timp 

Membri CEAC 
Cadre didactice şi 
didactice auxiliare 
Comisia CEPRICI 

permanent Proceduri  Proceduri 
aprobate 

6 Revizuirea procedurilor existente Fişă tip, resursă 
timp Membri CEAC permanent Proceduri Proceduri 

revizuite 

8 

Achiziţionarea de mobilier şcolar nou 
sau recondiţionarea mobilierului 
şcolar existent în vederea înlocuirii 
mobilierului deteriorat 
 

Resurse 
bugetare 
Proiect de buget  
Deviz estimativ 
Facturi, chitanţe 
 

Director 
Director adjunct  
CA 
Serviciul 
contabilitate 
 

permanent 

Derularea 
procesului 
instructiv-
educativ în 
condiţii optime 

Mobilier 
reconditio-
nat, 
Mobilier 
nou 
achizitionat 



Obiective specifice Nr 
crt Activităţi Instrumente/ 

resurse Responsabil Termen 
Modalităţi de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatori 
de realizare 

-Asigură calitatea programelor de 
învăţare şi promovează îmbunătăţirea 
continuă. 
-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. 
- Receptivitatea faţă de nevoile 
indivizilor, agenţilor economici şi 
comunităţii şi faţă de diferitele nevoi ale 
elevilor. 
- Oferă condiţii egale de acces la 
programele de învăţare şi sprijină toţi 
elevii. 

9 Realizarea graficului de interasistenţe Grafic Șefi arii curriculare  
Director 

 
oct. 2017 
 ian. 2018 

 
 

Grafic 
Fişă observaţie 
lecţie 
fişă de moni-
torizare 
plan de îmbu-
nătăţire 
 

Nr. de 
interasis-
tente 
realizate 

10 Realizarea interasistenţelor 
Fişă observaţie 
lecţie, resursă 
timp 

Director  
Responsabili CM 
Cadre didactice 

Conform 
grafic 

11 Completarea fişei de monitorizare Fişă tip, resursă 
timp 

Director  
Membri CEAC 
Şefi arii curriculare 

Conform 
termene 
fixate 

12 Realizarea planurilor de îmbunătăţire Fişă tip, resursă 
timp 

Director  
Membri CEAC 

Conform 
termene 
fixate 

13 Alcătuirea de chestionare 
Chestionare, 
resursă timp, 
birotică 

Membri CEAC 
Consilier scolar 
Diriginţi  

mart. 2018 
Chestionare 
Plan de 
îmbunătăţire 

Nr. 
chestionare 14 Aplicarea şi interpretarea 

chestionarelor 

Promovarea eficientă a ofertei 
educaţionale 

15 Constituirea Comisiei de curriculum 
 

Resurse 
bugetare 
Consumabil 
 

Directori 
Comisia de 
curriculum 
Comisii metodice 
CP 
CA 
CEAC 

 sept 2017 

Plan de 
şcolarizare 
îndeplinit 
 
Chestionare  
 
Procese-
verbale 
 
Oferta 
educaţională 
2018-2019 

Nr. 
Chestionare 
aplicate, 
Nr CDL-uri 

16 
Prezentarea ofertei de CDL pentru 
anul şcolar 2018-2019 
 

Dec.2017 

17 

Chestionarea elevilor şi părinţilor 
asupra ofertei de CDL pentru anul 
şcolar 2018-2019 
 

Ian. 2018 

18 Finalizarea ofertei educaţionale 
 Feb.2018 

19 Popularizarea ofertei de CDL Feb.2018 

-Oferă elevilor un mediu sigur, sănătos 
şi care le oferă sprijin; de asemenea, 20 Monitorizarea completării 

cataloagelor şcolare Resursă timp Reprezentant CA lunar Cataloage 
şcolare 

Procese 
verbale 



Obiective specifice Nr 
crt Activităţi Instrumente/ 

resurse Responsabil Termen 
Modalităţi de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatori 
de realizare 

organizaţia se asigură că programele 
sunt furnizate şi evaluate de personal 
competent şi calificat. 
- Receptivitatea faţă de nevoile 
indivizilor, agenţilor economici şi 
comunităţii şi faţă de diferitele nevoi ale 
elevilor. 
- Oferă condiţii egale de acces la 
programele de învăţare şi sprijină toţi 
elevii 
- Utilizează procese eficace de evaluare 
şi monitorizare pentru a sprijini 
progresul elevilor. 

21 Monitorizarea ritmicităţii evaluării Resursă timp Responsabil 
monitorizare lunar Fişă tip Informari 

22 
. Monitorizarea evaluării iniţiale a  
elevilor din clasele de început de 
ciclu 
 

Fişă tip, resursă 
timp 

Directori 
Cadre didactice 
Responsabili comisii 
metodice 

sept 2017 Fişă  tip Fisa 
completata 

23 Monitorizarea progresului şcolar Fişă tip, resursă 
timp 

Cadre didactice 
şefi arii curriculare semestrial Fişă tip Fisa 

copletata 

24 Monitorizarea frecvenţei la ore şi a 
motivării absenţelor 

Fişă tip, resursă 
timp 

Diriginţi 
Responsabil 
monitorizare 

lunar Fişă tip 

Fise 
completate 
,predate 
comisiei de 
burse 

25 Monitorizarea respectării R O I şi a  
R O F U I P 

Tabel tipizat, 
resursă timp 

Diriginţi 
Comisia de 
disciplină  

Permanent 

Tabel tipizat 
procese ver-
bale 
caiete de  
evidenta a 
abaterilor 

Sanctiuni 
aplicate 

26 
Monitorizarea orarului şi a 
desfăşurării orelor de instruire 
practică şi laborator 

Orar, Resursă 
timp 

Director 
Cadre didactice Permanent 

Orar clase, fişă 
observaţie 
lecţie 

 

27 Monitorizarea managementului clasei 
şi a strategiilor didactice 

Plan de 
verificare, 
resursă timp 

Director 
şefi de arii 
curriculare şi 
compartimente 

Permanent 
Fişe tip, 
procese 
verbale 

Procese 
verbale 
,sedinta cu 
parintii 

28 
Monitorizarea impactului folosirii 
echipamentelor performante şi a 
softurilor educaţionale 

Plan de 
verificare, 
resursă timp 

Director 
Şefi arii curriculare 
şi compartimente 

Permanent Procese 
verbale 

Nr. Ore 
desfasurate 
in lab. TIC 

29 
 

Verificarea portofoliilor cadrelor 
didactice; verificarea portofoliilor 
elevilor 

Plan de 
verificare, 
resursă timp 

Director 
Şefi arii curriculare 
Membri CEAC 

Permanent Fişe tip 
Nr. fise de 
evaluare 
dosare 

30 Monitorizarea rezolvării 
contestaţiilor Proceduri Director  

Membri CEAC Permanent Procese 
verbale 

Existenta 
procedurii 

-Punerea în valoare a talentelor şi 
capacităţilor elevilor 
-Stimularea participării elevilor şi 
părinţilor acestora la activităţile 

31 

Propunerea de activităţi extracurri-
culare prin programul „Școala 
altfel”: ateliere tematice (teatru, 
dans, muzică etc.), competiţii, mese 

Resurse bugetare 
 Consumabile: 
 

Consilierul educativ 
Consiliul elevilor 
Consiliul profesoral 
CA 

Feb. 2018 
Chestionare 
Calendar de 
activitaţi 

Activitati 
extracurricu
lare  
realizate in 



Obiective specifice Nr 
crt Activităţi Instrumente/ 

resurse Responsabil Termen 
Modalităţi de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatori 
de realizare 

extraşcolare organizate de şcoală rotunde, activităţi de voluntariat, 
vizite de studiu, parteneriate 
educaţionale, tabere de creaţie etc. 
 

 Saptamana 
–Scoala 
Altfel 

32 
Organizarea activităţii intitulate Ziua 
Porţilor Deschise  
 

Resurse bugetare 
 Consumabile 
 

Directori 
Consiliul profesoral 
CEAC 
 

Mai 2018 Calendar de 
activităţi 

Nr. de scoli 
vizitatoare 

-Performanţa organizaţiei este 
monitorizată şi evaluată şi se stabilesc 
paşi în vederea îmbunătăţirii, prin 
asigurarea calităţii şi autoevaluare 
-Procesul de autoevaluare a organizaţiei 
duce la planificarea îmbunătăţirii; 
îmbunătăţirile sunt implementate şi 
monitorizate 

33 Completarea raportului de 
autoevaluare finală 

Formular tip 
Resursă timp 

Director  
Membri CEAC Iunie 2018 Raport de 

autoevaluare RAEI 

34 Elaborarea planului de îmbunătăţire 
pe baza raportului de autoevaluare 

Formular tip 
Resursă timp 

Director  
Membri CEAC Sept. 2018 Plan de 

îmbunătăţire 
Plan de 
imbunatatire 

35 Monitorizarea externă a şcolii 
Resursă timp, 
resurse umane 
Formular tip 

Evaluatori externi Grafic ISJ, 
ARACIP 

Rapoarte de 
monitorizare 
externă/ 
validare 

 

36 Actualizarea planului de îmbunătăţire Formular tip 
Resursă timp 

Director  
Membri CEAC 

Conform 
grafic 

Plan de 
îmbunătăţire 

Plan de 
imbunatatire  

 


