
MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAŢIONALE 
COLEGIUL NAŢIONAL "CALISTRAT HOGAŞ" TECUCI 

STR.COSTACHE RACOVIŢĂ NR.20 
TELEFON 0040236820010 FAX.0040236816915 

 
E-mail  lchogas@yahoo.com 

 
 

PLAN OPERAȚIONAL PE SEMESTRUL I 
AN ȘCOLAR 2013-2014 

 

Nr. 
Crt 

 

Obiective 
specifice 

 

Activităţi 
 

Instrumente şi 
resurse 

 

Responsabil 
 

Termen 
 

Modalităţi de 
evaluare a 

obiectivelor 
 

Indicatori de 
realizare 

 

1. Autoevaluarea 
şi 

îmbunătăţirea 
continuă a 
activităţii 

 

Elaborarea planului 
operaţional 
Distribuirea sarcinilor de 
lucru 
 

Regulament 
CEAC 
 

Director 
Responsabil 
CEAC 

Septembrie 
2013 

Proces verbal 
de aprobare 

Responsabilități 
membri CEAC 

Monitorizarea aplicării 
planului de îmbunătățire 

Plan de 
îmbunătățire 
2013-2014 

Membri 
CEAC 

Permanent Ghiduri de 
observație 

Fișe de 
monitorizare 

Documentarea membrilor 
CEAC cu privire la noile 
cerințe privind asigurarea 
calității, la strategia de 
evaluare pentru anul școlar 
2013-2014 

Acte 
normative 
Documente 
ARACIP 

Responsabil 
CEAC 

Septembrie 
2013 

Mapa de lucru 
a CEAC 

Implicarea 
membrilor 
CEAC în 
realizarea 
documentelor 
comisiei 

Elaborarea unor noi 
proceduri și revizuirea 
celor existente 

Standarde de 
acreditare și 
evaluare 

Membrii 
CEAC 

Permanent Procese 
verbale de 
aprobare 

Dosar proceduri 

Verificarea modului în care 
sunt aplicate procedurile, 
activitățile de evaluare și 
asigurare a calității 

Proceduri Membrii 
CEAC 

Permanent Ghiduri de 
observații 

Rapoarte 

Observarea procesului de 
predare-învățare 

Procedura de 
observare a 

Responsabil 
CEAC 

Noiembrie 
2013 

Fișe de 
observare a 

2 asistențe pe an 
la fiecare cadru 



predării-
învățării 

Comisia de 
observatori 

 lecțiilor didactic 

Elaborarea și aplicarea de 
instrumente de evaluare 

Standarde de 
acreditare și 
evaluare 
periodică 

Membrii 
CEAC 

Permanent Chestionare 
Ghiduri de 
observație 
Fișe de 
apreciere 
Analiza 
documentelor 
școlare 

Nivel de 
realizare a 
indicatorilor 

Elaborarea unor programe 
de calitate la nivelul 
fiecărui 
compartiment/personal 

Plan 
managerial 
Proceduri 
CEAC 
Planuri de 
activitate 
specifice 
fiecărui  
departament 

Director 
Responsabilii 
comisii 
metodice 
Responsabil 
CEAC 

Permanent Planuri de 
activitate pe 
compartimente 
Instrumente de 
evaluare 
diferențiate 

Rapoarte de 
monitorizare și 
autoevaluare 

Verificarea portofoliilor 
cadrelor didactice                
( programe de învățare și 
diriginție și a mapelor de 
lucru ale levilor 

10 observatori 10observatori Decembrie 
2013 
 

Portofolii de 
lucru 

100% cadre 
didactice 
50% elevi 

Centralizarea și raportarea 
rezultatelor monitorizării 
evaluării interne 
Informări periodice în 
consiliile profesorale, cu 
privire la acțiunile CEAC 

Membrii 
CEAC 

Responsabil 
CEAC 

Decembrie 
2013 
 

Rapoarte de 
monitorizare 
și evaluare 

Încadrare în 
termenul stabilit 

  Elaborare și completarea 
RAEI pentru anul școlar 
2013-2014 
 
Sortarea, păstrarea și 
verificarea dovezilor de 
evaluare și asigurare a 
calității 

Ghid CEAC 
Manualul 
calității 
Platforma 
electronică 
ARACIP 

Membri 
CEAC 

Permanent RAEI Încadrare în 
termenul stabilit 



2. Diseminarea 
informației 
către părinți și 
elevi 

Diseminarea unor acte 
normative, rapoarte CEAC, 
documente CEAC 
Organizarea unor ședințe 
tematice în cadrul 
Consiliului Elevilor și al 
Comitetului de părințe 

Pliante 
ARACIP 
Ședințe 
Consiliul 
Elevilor 
Ședințe 
Comitet de 
părinți 

Membrii 
CEAC 
Diriginți 
Consilier 
educativ 
 

Noiembrie 
2013 

Procese 
verbale 

Participare 80% 

3. Implicarea 
elevilor și 
părinților în 
procesul de 
autoevaluare 
al școlii 

Stabilirea stilurilor de 
învățare a elevilor 

Chestionare Diriginți Octombrie 
2013 

Interpretare 
chestionare 

Tabele cu 
stilurile de 
învățare atașate 
la fiecare 
catalog 

Chestionarea părinților Chestionarea 
a 5 părinți/ 
clasă 
Completare 
chestionar  
online pe site-
ul colegiului 

Prof. Ioniță 
Doina 

Noiembrie 
2013 

Interpretarea 
rezultatelor 

Eșantion de 
15% din total 
părinți 

4. Monitorizarea 
frecvenței 
elevilor 

Completarea fișelor de 
monitorizare a frecvenței 
elevilor 

Fișe tipizate 
distribuite 
diriginților 

Director 
adjunct 
Diriginți 
Membrii 
comisiei de 
monitorizare 
a frecvenței 

Lunar Raport de 
monitorizare a 
frecvenței 

100% 

5. Monitorizarea 
ritmicității 
notării 

Completarea fișelor 
tipizate 

Fișe tipizate 
distribuite 
profesorilor 

Director 
adjunct 
Membrii 
comisiei de 
monitorizare 

De patru 
ori pe an 

Raport de 
monitorizare a 
ritmicității 

100% 

6. Monitorizarea 
stării 
disciplinare 

Raportarea stării 
disciplinare 

Rapoartele 
Comisiei de 
disciplină 

Responsabil 
Comisie de 
disciplină 
Director 
adjunct 

Semestrial Raport de 
monitorizare 

100% 

7. Monitorizarea 
progresului 

Testarea inițială a elevilor Teste Responsabilii 
comisiilor 

Octombrie 
2013 

Statistici, fișe 
de interpretare 

100% 



școlar metodice a testelor 
Analiza progresului școlar 
prin teste de revenire  

Teste de 
revenire 
Statistici 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Decembrie 
2013 
 

Statistici, fișe 
de interpretare 
a testelor 

100% 

8. Evaluarea 
performanțelor 
școlare ale 
elevilor 

Analiza rezultatelor la 
examenul de bacalaureat și 
la admiterea în 
învățământul superior 

Statistici Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Septembrie 
2013 

Rapoarte de 
analiză 

Procent de 
promovabilitate, 
Nr elevi admiși 
 
 
 

9. Optimizarea 
activităților 
comisiilor 
metodice 

Întâlniri ale membrilor 
CEAC cu responsabilii 
catedrelor și comisiilor 
metodice 

Documente 
legislative 
Chestionare 
Pliante 
ARACIP 

Membri 
CEAC 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Permanent Chestionare 
Ghiduri de 
observație 

Corelarea 
obiectivelor 
propuse cu cele 
asumate la 
nivelul școlii 

Prezentarea unui raport de 
analiza SWOT pe catedre 
și compartimente 

Dosare 
comisii 
metodice 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Semestrial Rapoarte de 
analiză 

Rapoarte de 
analiză 

 

 

Responsabil CEAC 

prof. MARIN OANA MARIA 

 


