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GRAFICUL ŞEDINTELOR COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

AN ŞCOLAR 2021-2022 

 

 

Nr.crt. Tematica ședintei Luna 

1. 

 Numirea secretarului CEAC;   

 Discutarea și aprobarea Regulamentului intern de 

funcţionare CEAC;   

 Strategia CEAC pentru 2021-2022; 

   Stabilirea sarcinilor și a responsabilităților membrilor 

C.E.A.C. 

 Septembrie 2021 

2. 

 Aprobarea RAEI 2020-2021;   

 Plan de imbunătăţire pentru anul 2021-2022; 

   Stilurile de învăţare ale elevilor; 

  Aprobarea unor proceduri operaţionale. 

 Octombrie 2021 

3. 

 Distribuirea de formulare necesare strângerii datelor 

pentru inițializarea R.A.E.I. pentru anul calității 2021-

2022; 

 Centralizarea datelor culese de la profesori și 

învățători. 

  

 

Noiembrie 2021 

 

 

mailto:maxenuscoala@gmail.com
mailto:scoalamaxenu@ymail.com
http://www.scoala-maxenu.ro/


4. 

 Distribuirea formularelor necesare monitorizării 

notării ritmice; 

 

 

 Centralizarea datelor privind notarea ritmică a 

elevilor. 

 Decembrie 2021 

 

 

5. 

 Implementarea a noi procedure operaționale; 

 Aprobarea noilor proceduri operaționale; 

 Stabilirea CDȘ pentru anul școlar 2022 – 2023. 

Ianuarie 2022 

6. 

 Raport privind modul de desfășurare a activității 

C.E.A.C.  în semestrul I din anul școlar 2021-2022; 

 Culegerea dovezilor pentru activitatea de îmbunătățire 

a calității pentru semestrul I din anul şcolar 2021-2022. 

 Februarie 2022 

7. 

 Monitorizarea documentelor de planificare pe 

semestrul al II-lea din anul şcolar 2021-2022; 

 Aprobarea unor proceduri. 

Martie 2022 

8 

 Culegerea dovezilor pentru activitatea de îmbunătățire 

a calității; 

 Procedura interna de identificare a punctelor tari si a 

celor slabe, a oportunitatilor si amenintarilor, 

procedura generata privind gestionarea situatiilor de 

criza 

 Aprilie 2022 

9. 

 Verificarea de date introduse în aplicația 

https://calitate.aracip.eu; 

 Analiza activităţii ariilor curriculare privind 

îndeplinirea criteriilor de calitate 

Mai 2022 

 

 

 

 

10. 

 Colectarea și sortarea dovezilor pentru activitatea de 

evaluare internă: “Evaluarea nivelului de progres 

înregistrat la testele de Evaluare Națională la limbă și 

comunicare, la clasele  a II-a, a IV-a și VI-a, în anul 

școlar  2018-2019”; 

Iunie 2022 

https://calitate.aracip.eu/


 

 Procedura internă privind organizarea și desfășurarea 

Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul 

școlar 2021 – 2022. 

 

Întocmit la data de 01.10.2021 

Director,                        Coordonator C.E.A.C.,  

  Prof. Stănescu Mihai                                  Prof. Mihai Alina 


