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GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR C.E.A.C.   
ÎN ANUL ȘCOLAR 2014-2015 

DATA TEMATICA ȘEDINȚEI RESPONSABILITĂȚI 

01.09.2014 

 Instruirea personalului didactic si didactic auxiliar:  
 proceduri generale:  
- controlul documentelor 
- controlul înregistrărilor 
 proceduri specifice:  
- procedura de elaborare al documentelor S.M.C. 
- procedura asistențelor la lecții 
- procedura aplicării și interpretării chestionarelor  

procedura identificării stilurilor de învățare ale elevilor 

Coordonatorul C.E.A.C. 

10.10.2014 

 Raport privind activitatea C.E.A.C. în anul școlar 2013-2014 
 Probleme organizatorice:  

 Alegerea secretarului C.E.A.C.  
 Stabilirea subcomisiilor de lucru 
 Aprobarea Planului operațional al C.E.A.C. pentru 2014-2015 
 Aprobarea Programului de monitorizare 
 Aprobarea Programului de evaluare 

Coordonatorul C.E.A.C. 

15.11.2014 

 Instruirea personalului didactic și didactic auxiliar:  
 proceduri generale:  
- auditul intern 
- controlul neconformităților 
 proceduri specifice:  
- comunicarea internă 
- evaluarea elevilor 
- planificarea programului de învățare pentru elevi 

 Monitorizare : Frecvența participării elevilor la programele de 
învățare (Raportul M1) 

 Monitorizare : Completarea documentelor școlare (Raportul M2) 

Coordonatorul C.E.A.C. 

 Evaluarea satisfacției părinților   
Responsabilul 
subcomisiei 

15.12.2014 

- Instruirea personalului didactic și didactic auxiliar:  
- proceduri generale:  
- acțiuni corective 
- acțiuni preventive 
- proceduri specifice:  
- servicii medicale de urgență 
- alarmarea și evacuarea în caz de incendiu 

 Prezentarea rapoartelor de monitorizare (M1 și M2) 
 Elaborarea planului de acțiuni corective  
 Monitorizare : Frecvența participării elevilor la programele de 

învățare (Raportul M3) 

Coordonatorul C.E.A.C. 
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DATA TEMATICA ȘEDINȚEI RESPONSABILITĂȚI 

20.01.2015 

Audit intern: Capacitatea instituțională 
Prezentarea raportului de monitorizare (M3) 
Elaborarea planului de acţiuni corective 

Comisia de audit intern 

01.02.2015 

Instruirea personalului didactic: Standarde de evaluare periodică și de 
calitate 
Monitorizare : Completarea documentelor școlare (Raportul M4) 
Monitorizare : Progresul școlar (Raportul M5 ) 

Subcomisiile de lucru 
Coordonatorul C.E.A.C. 

15.02.2014 

Analiza S.M.C. efectuată de management  
Monitorizare : Frecvența participării elevilor la programele de învățare 
(Raportul M6) 
Prezentarea rapoartelor de monitorizare (M4  și M5) 

Directorul școlii 
Subcomisia de lucru 

9.02.-
16.02. 
2015 

Monitorizare: Documentele de proiectare didactică – semestrul al II-lea 
2013 – 2014 (Raportul M7) 
Aplicare chestionare satisfacție (cadre didactice) 

Subcomisia de lucru 

27.03.2015 
Prezentarea rapoartelor de monitorizare (M6 și M7) 
Elaborarea planului de acţiuni corective 

Subcomisiile de lucru 
Coordonatorul C.E.A.C. 

05.04.2015 
Audit intern: Activitatea comisiilor metodice (Raportul M8) 
Elaborarea planului de acţiuni corective 

Subcomisia de lucru 
Coordonatorul C.E.A.C. 

15.05.2015 

Instruirea personalului didactic: Procedura privind promovarea elevilor 
Monitorizare : Frecvența participării elevilor la programele de învățare 
(Raportul M9) 

Directorul școlii 
Subcomisia de lucru 

17.06.2015 
Audit intern : Completarea documentelor școlare (Raportul M10) 
Monitorizare : Progresul școlar (Raportul M11) 

Subcomisia de lucru 
Coordonatorul C.E.A.C. 

01.07.2015 

Prezentarea rapoartelor de monitorizare (M10 , M9 , M10 și M11) 
Evaluarea internă:  
Capacitate instituţională                                               
Eficacitate educaţională 
Managementul calităţii 

Subcomisiile de lucru 

30.08.2015 
Elaborarea Raportului anual de evaluare internă 
Elaborarea Planului de îmbunătățire 

C.E.A.C. 

Coordonator C.E.A.C.      -       prof. Ion TOMA 


