COLEGIUL “Anghel Saligny” Tulcea
Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii

PLAN OPERAŢIONAL PRIVIND APLICAREA STRATEGIEI DE ASIGURARE A CALITATII
AN SCOLAR 2011-2012
OBIECTIVE:
 Planificarea riguroasă a activităţilor conform principiilor calităţii
 Utilizarea eficientă a resurselor umane şi materiale în creşterea calităţii actului didactic
 Monitorizarea şi evaluarea activităţilor
Acţiuni pentru atingerea
obiectivelor
1. Realizarea analizei si a
diagnozei activitatii in anul
scolar 2010-2011
2. Elaborarea planurilor
operationale ale catedrelor
si comisiilor metodice
3. Monitorizarea proiectării
activităţii didactice

4. Proiectarea activitatilor de
mentorat si interasistente
pentru anul scolar 20112012

Rezultate aşteptate

Termen de realizare

Responsabil

Dovezi

Realizarea
obiectivelor propuse
in planul managerial
anterior
Corelarea cu planurile
operationale ale
inspectorilor scolari
de specialitate
90% din activităţile
didactice şi metodice
sunt de calitate

Septembrie 2011

Director, Director
Adjunct

Rapoartele de analiza

Septembrie 2011

Responsabilii
comisiilor metodice

Planurile operationale
ale comisiilor
metodice

Ritmicitatea inspectiei
la clase

Permanent

Octombrie 2011
Februarie 2012

Membrii comisiei
pentru evaluarea si
asigurarea calitatii

Dosarele Comisiilor
Metodice
Procese Verbale
Statistici

Responsabilii
comisiilor metodice
Membrii comisiei
pentru evaluarea si

Fise de observatie,
statistici, programe
de interasistente
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5. Diseminarea informaţiilor,
privind asigurarea calităţii
în învăţământul
preuniversitar, cadrelor
didactice nou angajate în
unitate
6. Monitorizarea activităţii
comisiei de observatori
7. Diseminarea informaţiilor
privind aplicarea metodelor
de evaluare în procesul
instructiv-educativ
8. Elaborarea şi aplicarea
chestionarelor pentru elevi,
părinţi şi agenţi economici
în vederea evaluării
procesului instructiveducativ
9. Monitorizarea modului de
completare a documentelor
şcolare
10. Monitorizarea situaţiilor
şcolare şi a frecvenţei la ore

95% din cadrele
didactice aplică
principiile calităţii

Octombrie 2011

Cadre didactice
observate cel puţin o
dată pe semestru
90% din cadrele
didactice aplică la ore
metode moderne de
evaluare
Stabilirea punctelor
tari şi slabe

Decembrie 2011
Martie 2012
Mai 2012
Permanent

95% din documentele
şcolare completate
fără erori
Creşterea cu 5% a
procentului de
promovabilitate.
Scăderea cu 15% a
ratei absenteismului

asigurarea calitatii
Membrii comisiei de
observatori
Responsabil CEAC,
dir. Adj. Caramarin
Anisoara

Suport Curs, Proces
Verbal

Membrii CEAC

Fişe de Observaţie
Statistici

Responsabilii
comisiilor metodice

Procese verbale
Referate comparative

Decembrie 2011

Şmira Lilianapsiholog scolar

Chestionare
Interpretarea
rezultatelor

Lunar

Georgescu Mirelamembru CEAC

Fişe de monitorizare

Lunar

Gijgan Viorela,
Paruschi Alice,
Georgescu Mirela,
Bontea Mihaelamembrii CEAC

Statistici
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11. Analiza stadiului de
pregătire a elevilor în
vederea susţinerii
examenelor naţionale
12. Elaborarea de studii/
proiecte privind
problematica educationala
la toate nivelurile
13. Elaborarea graficului si a
ofertei de perfectionare a
personalului didactic
14. Elaborarea programului de
activitati extracurriculare

15. Elaborarea programelor de
pregatire pentru concursuri,
olimpiade scolare si
examene nationale

16. Elaborarea de proiecte de
parteneriat la nivel local sau
national

90% dintre elevi sunt
receptivi pentru
pregătire în vederea
susţinerii examenelor
naţionale
Conform nevoilor
specifice ale unitatii
scolare

Noiembrie 2011

Paruschi Alice
Georgiana membru
CEAC

Chestionare,
Statistici, Procese
Verbale

Permanent, de cate ori
este necesar

Director, Director
Adjunct

Noutati editoriale

Cadrele didactice
participa frecvent la
cursuri de
perfectionare
Elevii sunt implicati
in activitati
extracurriculare
diverse

Permanent, de cate ori
este nevoie

Responsabilul
comisiei pentru
formare continua

Grafice, statistici

Semestrial

Coordonatorul
educativ

Program de activitati
pentru dezoltarea
aptitudinilor si
stimularea
creativitatii

Elevi implicati in
concursuri si
olimpiade.
70% dintre elevii de
clase terminale
participa la programe
de pregatire pentru
examenele finale
Numar de proiecte in
parteneriat

Octombrie 2011

Membrii comisiilor
metodice

Grafic de activitati
suplimentare

Permanent

Coordonator
Educativ, Director,
Director Adjucnt

Deschiderea scolii
catre comunitate prin
numar crescut de
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17. Organizarea/participarea
si desfasurarea
concursurilor si
olimpiadelor scolare
18. Organizarea/participarea la
actiunile metodice
semestriale
19. Evaluarea activitatii
cadrelor didactice conform
metodologiei
20. Elaborarea de propuneri
privind CDS
21. Prelucrarea datelor obtinute
prin activitatile de inspectie
si valorificarea rezultatelor
evaluarii
22. Intocmirea rapoartelor
semestriale si anuale de
activitate
23. Evaluarea ofertei
educationale din CDS

24. Asigurarea deschiderii si

Elevi premianti la
concursuri si
olimpiade scolare

Conform graficului
Inspectoratului Scolar
Judetean

Membrii comisiilor
metodice

parteneriate incheiate
Elevi premianti la
concursuri si
olimpiade scolare

100% din cadrele
didactice participa la
actiunile metodice
100% din cadrele
didactice sunt
evaluate conform
metodologiei
Materiale rezultate din
discutii pe aceasta
tema
Documentatia
rezultata

Conform graficului
Inspectoratului Scolar
Judetean
Anual

Toate cadrele
didactice

Procese verbale de
prezenta

Responsabilii
comisiilor metodice,
Consiliul de
Administratie
Director, Director
Adjunct

Fisele de acordare a
calificativelor anuale

Semestrial

Director, Director
Adjunct

Documentatia
rezultata, rapoarte

Semestrial/Anual

Depistarea punctelor
tari si a punctelor
slabe din activitate.
Fise de evaluare a
disciplinelor optionale

Conform graficului

Responsabilii
comisiilor metodice,
Director, Director
Adjunct
Consiliul de
Administratie

Implicarea tuturor

Permanent

Anual

Director, Director

Materiale rezultate
din discutii pe aceasta
tema
Documentatia
rezultata

Documentatia
rezultata, rapoarte

Depistarea punctelor
tari si a punctelor
slabe din activitate.
Fise de evaluare a
disciplinelor
optionale
Implicarea tuturor
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transparentei in actul
decizional, prin participare
la luarea deciziilor
25. Participarea la intalniri de
lucru, seminarii,
simpozioane, programe
organizate la nivel local
26. Informarea periodica si
ritmica
27. Colaborarea cu mass-media
in vederea informarii
opiniei publice privind
activitatile desfasurate in
unitatea scolara si
promovarea imaginii
unitatii in comunitate
28. Transmiterea in timp util
catre forurile ierarhice
superioare a materialelor
solicitate
29. Colaborarea cu asociatii,
ONG-uri, fundatii, institutii
de cultura, cercetare si
invatamant superior

cadrelor in actul
decizional

Adjunct

cadrelor in actul
decizional

Dezvoltarea
profesionala a
cadrelor dicatice

Permanent

Responsabilul
comisiei de formare
continua

Dezvoltarea
profesionala a
cadrelor dicatice

Documente, ordine,
notificari
Popularizarea
activitatilor

Permanent

Profesori metodisti

Permanent

Cadre didactice,
elevi, Coordonatorul
educativ

Documente, ordine,
notificari
Popularizarea
activitatilor

Documente, ordine,
notificari, rapoarte,
statistici

Periodic

Responsabil CEAC

Documente, ordine,
notificari, rapoarte,
statistici

Acorduri de
colaborare

Permanent

Membrii comisiilor
metodice

Acorduri de
colaborare

Coordonator,
Dir. Adj. Caramarin Anisoara

