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PLAN MANAGERIAL OPERAŢIONAL
COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
ANUL ŞCOLAR 2016 - 2017

OBIECTIVE GENERALE:


Examinarea multicriterială a activităţii ICHC, ca organizaţie furnizoare de educaţie, în raport cu standardele de referinţă şi aşteptările
beneficiarilor;



Dezvoltarea unei culturi organizaţionale a calităţii educaţiei şi a performanţei.

OBIECTIVE SPECIFICE :


Evaluarea internă a rezultatelor şi îmbunătăţirea lor continuă, printr-o parcurgere integrală a currriculum-ului naţional şi o evaluare
transparentă şi ritmică.



Obţinerea unor performanţe reale în toate demersurile curriculare şi extracurriculare întreprinse.



Formarea/dezvoltarea de competenţe şi abilităţi care să faciliteze elevilor integrarea socială/profesională.



Formarea continuă a personalului - fundament pentru performanţa reală.



Realizarea unui parteneriat responsabil a actorilor educaţionali.



Diversificarea şi creşterea calităţii ofertei de servicii pentru comunitate în vederea obţinerii surselor de finanţare proprii.
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RESURSE
OBIECTIVE
1
1. Stabilirea unor
responsabilităţi
precise pentru
asigurarea
eficienţei
Comisiei în
atingerea
obiectivelor
propuse

ACTIVITĂŢI
(SARCINI)
2
Actualizarea
componenţei Comisiei
şi repartizarea
responsabilităţilor

FINANCIARE

ECHIPA
RESPONSABILĂ

MATERIALE
3

4
Consiliul
profesoral,
coordonatorul
CEAC
prof. Văduva
Raluca-Oana,
prof.
Stochiţă Ioana,prof.
Murat Altun;
Casapu Georgetareprezentantele
părinţilor liceu
Vătămanu Roxana
(XII A) –
reprezentant al
elevilor;
reprezentant al
Consiliului LocalPârvulescu Gabriel;

2

TERMENE
(ETAPE)


5
19.09.2016

INDICATORI DE
REALIZARE

EVALUARE
6

7
Se urmăreşte
îndeplinirea cu
responsabilitate a
atribuţiilor date


2. Stabilirea unor
relaţii deschise
de comunicare,
formale şi
informale cu
cadrele
didactice, elevii,
părinţii în
vederea
cunoaşterii
standardelor de
referinţă

a) Actualizarea
documentaţiei specifice



Costuri
fotocopiere,
printare etc

b) Raport de evaluare
internă, la care se
adaugă cel de evaluare
externă pe anul şcolar
trecut

c)Performanţele şi
proiectele ICHC pe anul
şcolar
2016 – 2017 - întâlnire
cu reprezentanţii
Comitetului de părinţi,
reprezentanţii ICHC,
cadre didactice şi elevi



Legea nr.
87/2006 pentru
aprobarea
O.U.G. nr.
75/2005 pentru
asigurarea
calităţii în
educaţie;

H.G.
nr.1258/2005,
privind
aprobarea
Regulamentului
ARACIP;

OMEdC nr.
4925/2005
privind
aprobarea
Regulamentului
de organizare şi
funcţionare a
unităţilor din
învăţământul
preuniversitar













Fiecare membru
al Comisiei

Director,
Comisia pentru
asigurarea calităţii



Costuri
fotocopiere,
printare etc

Director,
Consiliul de
administraţie
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permanent

3-7.10.16

24.10.16



informare
realizată de către
responsabilul
Comisiei



Cunoaşterea
legislaţiei în
vigoare şi
completarea
eficientă a
documentelor
specifice

d) Performanţa şcolară
la examenele naţionale,
dezbatere în cadrul
adunării generale a
Comitetului de părinţi,
clasa a XII-a

e) Educaţia de calitate –




Autofinanţare



Documentaţia
specifică



dezbatere în cadrul
Consiliului Elevilor,
beneficiarii direcţi ai
calităţii

3. Realizarea/
consolidarea
unui parteneriat
coresponsabil,
prin cooperarea
cu autorităţile
locale,
organizaţii
specifice care
răspund
cerinţelor
educaţionale







diriginţii claselor
terminale

Documentaţia

Preşedintele CŞE
Chiforeanu
Alexandra (XI D )

specifică



f) Şcoala – calitate şi
performanţă –
diseminarea principiilor
calităţii în educaţie şi a
standardelor naţionale
în cadrul şedinţelor cu
părinţii





Documentaţia
specifică

fiecare diriginte

noiembrie
2016



informare
realizată de către
responsabilul
Comisiei, în
colaborare cu
Comisia
metodică a
diriginţilor



Martie 2017



informare
realizată de
responsabilul
Comisiei
diriginţilor



Director,
Consiliul de
Administraţie,
Consiliul
Profesoral

a) Evaluarea periodica a
implementării
proiectelor/programelor
si a corelării cu cele
judeţene si naţionale.
Implicarea activă în
proiecte europene.
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Semestrial/
Anual

Se va urmări

informarea elevilor
în privinţa
standardelor ce
definesc o educaţie
de calitate



permanent

se va urmări
informarea
părinţilor claselor
terminale în
legătură cu
prevederile
examenelor de
Bacalaureat



Evaluare de
etapă a
coordonatorului
pentru proiecte
şi programe
educative



Informarea
părinţilor în
vederea
conştientizării
interdependenţei
dintre furnizorii şi
beneficiarii
educaţiei

Verificarea
concordanţei dintre
planificare şi
realizarea concretă
a actului instructiveducativ

4. Monitorizarea
actului
educaţional din
perspectiva
progresului
şcolar individual
şi a reuşitei
şcolare la
concursurile şi
examenele
naţionale

5. Participarea la
cursuri/
seminarii de
formare,
organizate în
colaborare cu

a) Participarea
competitivă la
activităţi/ concursuri
şcolare.



Particularizat



Particularizat















Şefii de catedre/
comisii metodice

Şefii de catedre
şi comisii metodice

b) Desfăşurarea
responsabilă a
programelor de
pregătire suplimentară a
elevilor conform
graficului.

a) Seminarii de formare
prevăzute în Programul
de dezvoltare
profesională.



Directorii
adjuncţi, şefii
comisiilor
implicate

b) Crearea unui climat
specific competiţiei şi
performanţei;
Monitorizarea şi
evaluarea respectării
normelor în vigoare



Autofinanţare



Suporturi de
curs, logistică

Şef comisie
formare
Profesională,
Grigore Raluca
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lunar

septembrie
2016 aprilie 2017



Informări
periodice ale
directorului
adjunct ,
coordonatorului
pentru proiecte
şi programe
educative

Raport sintetic
realizat de
responsabilul
comisiei de
monitorizare a
programelor de
pregătire
suplimentară

Întrunirea
săptămânală a
Comisiei de
Disciplină.
Discutarea în
Consiliul Profesoral,
Consiliul de
Administraţie şi
Consiliul elevilor a
situaţiilor
problemă.

Se urmăreşte
implicarea unui
număr cât mai
mare de elevi la
faza pe şcoală a
concursurilor şi
obţinerea unor
premii valoroase la
fazele superioare


Săptămânal/
lunar

noiembrie
2016 – mai 2017





Informare
realizată de
directorul
adjunct.

se va desfăşura
cel puţin o
dezbatere pe
semestru privind
noile metodologii
de desfăşurare a
examenelor
naţionale în
Consiliul clasei,
Consiliul Elevilor şi
în Consiliul de
Administraţie

Se va urmări
integrarea fiecărui
cadru didactic în cel
puţin 1 program de
formare.

Lumina Instituţii
de Învăţământ şi
alţi ofertanţi
acreditaţi

b. Participarea la
activităţi/stagii de
formarea continuă
oferite de Lumina
Instituţii de Învăţământ
şi alţi ofertanţi
acreditaţi.

6. Promovarea
Ofertei
Educaţionale

Participarea la Târgul
Ofertelor Educaţionale
şi popularizarea
acesteia în şcolile
constănţene

7. Zilele
ICHC

a) Activităţi în acord cu
valorile ICHC
(concursuri, mese
rotunde, dezbateri,
lansări de carte,
spectacole)

















Suporturi de
curs, logistică



Autofinanţare

Comisia de
formare şi
dezvoltare
profesională

Oferta
educaţională

fiecare cadru
didactic



Autofinanţare

elevi şi cadre
didactice

01.09.16.31.08.17



mai 2017

se va urmări
popularizarea
valorilor ICHC,
specializările şi a
bazei materiale a
instituţiei

se va urmări
conştientizarea
valorilor ICHC, prin
diverse
produse/activităţi,
în acord cu
standardele unei
educaţii de calitate

mai 2017



Evaluare de
etapă realizată
de coordonatorul pentru
proiecte şi
programe
educative şi de
responsabilul
Comisiei de
Asigurare a
Calităţii

b)Implicarea activă a
fiecărui cadru didactic în
proiecte inovative
valorificate în cadrul
diferitelor manifestări
organizate la nivel de
ICHC şi nu numai.



Valorificarea
proiectelor individuale/ grup .

COORDONATOR CEAC,
Prof. VăDUVA RALUCA-OANA
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