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       Decizia CEAC nr.6/ 25.09.2020 

 
Strategia Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii 

 
1.Strategia CEAC se fundamenteaza pe urmatoarele acte normative: 
- O.U.G. nr. 75/12.07.2005 aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006; 
- H.G. nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar ; 
- Manualul de evaluare interna a calitatii, ed.1-2013 
- Planul de Actiune al Scolii 
- Regulamentul-cadru de organizare si functionare a invatamantului preuniversitar, elaborat de MEC 
- Regulamentul de organizare al Liceului Tehnologic Nr.1 Suplacu de Barcau 
- Regulamentul de ordine interioara al Liceului Tehnologic Nr.1 Suplacu de Barcau 
 
2.Strategia CEAC are in vedere parcurgerea cercului calitatii in patru etape: 
-planificarea: prin planul de imbunatatire a calitatii 
-realizarea: prin activitatile de imbunatatire a calitatii realizate efectiv 
-evaluarea: prin raportul anual de evaluare interna a calitatii educatiei, RAEI 
-revizuirea: prin judecarea rezultatelor evaluarii, reflectia asupra lor si decizia privind prioritatile de dezvoltare , 
negociate cu principalele parti interesate; aceasta decizie va fundamenta urmatorul plan de imbunatatire a 
calitatii si reintrarea in cercul calitatii. 
 
3.La inceputul fiecarui an scolar, CEAC realizeaza Planificarea activitatilor pentru asigurarea calitatii in educatie  
 
4.Tot la inceputul anului scolar, CEAC intocmeste Planul operational, corelat cu tintele strategice descrise la 
Punctul VIII din PAS: Obiective strategice pe termen mediu si lung.  
Planul operational cuprinde actiuni concrete, avand in vedere urmatoarele tinte:  
Tinta 1 – Integrarea elevilor absolventi pe piata muncii 
Tinta 2 – Dezvoltarea parteneriatului scoala-comunitate locala 
Tinta 3 – Cresterea calitatii actului educational   
Tinta 4 – Prevenirea abandonului scolar 
Tinta 5 – Cresterea eficientei activitatilor extrascolare 
 
5.Documentele de la punctele 3 si 4 sunt supuse aprobarii Consiliului de administratie, dupa care ele pot fi puse 
in practica. Simultan, se elaboreaza instrumente de investigare (ghiduri de observare, chestionare, ghiduri de 
interviu, ghiduri de analiza a documentelor). 
 

6.In acelasi timp, CEAC are in vedere derularea activitatilor de evaluare interna si de imbunatatire a calitatii, 
concepute pe baza Raportului de evaluare si asigurare interna a calitatii pentru anul scolar precedent:  
-aplicarea de chestionare  
-punerea in practica a activitatilor planificate pentru anul scolar in curs 
-revizuirea procedurilor operationale 
-intocmirea formularelor de monitorizare in urma interasistentelor si a activitatilor desfasurate pe parcursul 
celor 3 perioade de monitorizare interna 
-intretinerea avizierului CEAC din sala profesorala si a sectiunii CEAC de pe site-ul scolii, cu informatiile necesare 
si cu noutati in domeniu 
 

7.In etapa evaluarii, se asigura prelucrarea si interpretarea datelor colectate in urma derularii activitatilor de 
imbunatatire a calitatii si aplicarii instrumentelor de investigare si diagnoza. 
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8.In etapa de revizuire, in functie de concluziile evaluarii, se iau decizii de imbunatatire a calitatii si se aplica 
masuri concrete, care sa asigure implementarea cu succes a actiunilor de imbunatatire a calitatii. Toate aceste 
masuri devin plan de imbunatatire a calitatii pentru urmatorul an scolar. 
 
 
                                                                                                       coordonator CEAC, prof. Laura Razi 

 


