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RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA DE EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITĂŢII- CEAC 

anul scolar  2019-2020 

 

 

Scurtă prezentare descriptivă a activităţii 

         În anul şcolar 2019-2020 echipa managerială a Gradinitei „PRICHINDEL”, Pucioasa a 

asigurat permanenţa  şi coerenţa autoevaluării activităţii prin numirea unei Comisii de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii  şi prin crearea unui cadru formal în care să se desfăşoare acţiunile de 

autoevaluare. 

Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie să 

devină un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale si profesionale arătând unde se pot 

aduce îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea ulterioară a 

gradinitei. Membrii comisiei s-au preocupat de completarea dosarului comisiei urmărind 

documentaţia elaborată de Inspectoratul Scolar Judeţean si de A.R.A.C.I.P. si de cunoastere a 

acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru diverse activităţi, de întocmirea raportului anual de 

evaluare internă a calităţii. 

   Componenta CEAC in anul scolar 2019-2020 este urmatoarea: responsabil-prof. Zegheru 

Alexandra, structura Miculescu Cornelia, secretar-prof. Vintila Catalina, membri: prof. Banu 

Madalina, prof. Constantinescu Raluca, prof. Draghici Liliana, reprezentantul părinţilor – 

Abramescu C., reprezentantul Consiliului local- Popa Tiberiu. 

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC)  din Gradinita„PRICHINDEL”    

şi-a proiectat activitatea pentru anul şcolar 2019-2020 pe baza documentelor proiective ale 

echipei manageriale având ca tinte strategice: 

1. Îmbunătaţirea managementului instituţional prin asigurarea accesului la educaţie de 

calitate a tuturor preşcolarilor, creşterea autonomiei şi a dezvoltării controlului managerial 

intern; 

2. Formarea personală şi profesională a resurselor umane din grădiniţă pentru o educaţie 

de calitate şi durabilă; 

3.  Consolidarea patrimoniului grădiniţei, modernizarea spaţiului educaţional şi a bazei 

materiale prin atragerea de fonduri extrabugetare care să faciliteze educaţia pentru dezvoltarea 

durabilă; 
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4. Implementarea şi derularea unor proiecte şi parteneriate locale, judeţene, naţionale şi 

internaţionale în vederea promovării unei educaţii de caliate în grădiniţa de copii. 

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII urmăreşte : 

- Imbunătăţirea calităţii întregii activităţi din institutie 

- Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes 

(copii, părinţi,corp profesoral, comunitate locală); 

- Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii 

şcolare. 

Pronind de la principiile SMC, procesele prin care am asigurat calitatea au fost: 

a) Planificarea şi realizarea activităţilor de învăţare (curriculare şi extracuriculare); 

b) Asigurarea resurselor pentru activităţile de învăţare planificate şi prin organizarea 

situaţiilor de învăţare; 

c) Activitatea cadrelor didactice în clasă, în gradinita şi în comunitate; 

d) Obţinerea şi evaluarea rezultatelor învăţării; 

e) Managementul strategic şi operaţional al unităţii şcolare; 

f) Asigurarea comunicării cu actorii educaţionali esenţiali (copii şi părinţi) şi cu întreaga 

comunitate precum şi asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolară şi a şcolii la viaţa 

comunităţii; 

g) Evaluarea complexă a întregii „vieţi şcolare”. 

 

Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2019-2020: 

- gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile operationale elaborate, întocmeşte 

planul de îmbunătăţire, raportul de autoevaluare, formularele periodice de monitorizare internă, 

păstrează legătura cu ARACIP, informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a 

calităţii, se întâlnesc lunar în şedinţe de lucru în scopul diseminării observaţiilor privind 

observarea activitatilor, dezbat calificativele obţinute, identifică punctele tari şi punctele slabe, 

propun şi implementează proiecte în scopul creşterii calităţii activităţii pe diverse domenii de 

interes. 

În ceea ce priveşte activitatea comisiei,  aceasta s-a desfăşurat conform planului operational 

si planului managerial al CEAC, respectându-se termenele proiectate.  

Permanent s-a asigurat completarea RAEI în format electronic utilizând aplicația 

https://calitate.aracip.eu., analizarea activităților din grădiniță în vederea determinării necesității 

elaborării procedurilor operaționale și de sistem pentru acest an școlar, stabilirea de sarcini în 

vederea elaborării procedurilor. 
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Pe parcursul ambelor semestre s-au realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor 

didactice în vederea elaborării şi implementării programelor de învăţare, de performanţă şi 

remediere. Acestea s-au desfasurat in cadrul comisiior.  

 Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale cadrelor  didactice cu 

prescolarii, cu alţi profesori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii; dezvoltarea spiritului 

competiţional prin evaluare periodică a activităţii profesorilor, care să se refere atât la sarcinile 

stabilite prin fişa postului, cât şi la celelalte atribuţii care le revin ca membri în alte comisii de 

lucru. 

Evaluarea standardizată a progresului şcolar  al prescolarilor pe baza formularelor, a  fişelor 

de progres şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul şcolar la 

nivelul gradinitei. 

Evaluarea rezultatelor școlare. Comisia de evaluare a notarii ritmice a urmărit modul in care 

sunt înscrise rezultatele in fisele de evaluare. Periodic, in cadrul  ședințelor cu părinții, cadrele 

didactice au informat părinții. 

Evaluarea rezultatelor obținute  la activităţile extracurriculare (extraşcolare) Activitățile  

extracurriculare au fost alese ținând  seama de  interesele elevilor  și s-au desfășurat în baza unei 

bune proiectări. S-au finalizat  prin evaluarea rezultatelor prin raportare la contribuția fiecărui 

proiect la  formarea competențelor  școlare. 

Pe viitor, gradinita are in vedere: 

 Dezvoltarea unui management instituţional eficient, 

 Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, 

 Promovarea activităţilor extra-curriculare pentru promovarea adevăratelor valori ale 

şcolii româneşti, 

 Încheierea de parteneriate cu ONG-uri, instituţii sociale şi culturale, 

 Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin mijloace diverse: site-ul şcolii, publicaţii 

locale, spectacole, etc.  

Analiza SWOT a activităţii comisiei 

PUNCTE TARI 

-completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară 
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-centralizarea si interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor si altor beneficiari în 

vederea îmbunătăţirii climatului instructiv-educativ din gradinita, 

-întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul scolar 2011-2012 la 

termenul stabilit. 

PUNCTE SLABE 

-procedurile elaborate sunt încă în număr mic, 

-exista deficiente in monitorizarea activitatilor. 

AMENINŢĂRI 

-munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp si datorită supraîncărcării 

cu alte activităţi scolare si extrascolare există posibilitatea ca să nu fie îndeplinite toate sarcinile. 

OPORTUNITĂŢI 

-disponibilitatea cadrelor didactice si a conducerii de a sprijini activitatea acestei comisii. 

IV. Soluţii posibile 

- elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăsurate pentru 

a se putea realiza o evaluare internă cât mai corectă, 

- o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul 

părinţilor pentru a usura si eficientiza munca acestei comisii, 

- elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină si funcţionale prin aducerea 

la cunostinţă tuturor celor implicaţi pentru a îmbunătăţi activitatea, 

- aplicarea si valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de 

satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de scoală, 

- centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor si 

popularizarea acestora. 

 

 

  


