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Raportul de activitate 

al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 

Semestrul I an școlar 2019-2020 

 

1. Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a întocmit Raportul Anual de 

Evaluare Internă a Calității.  

Raportul a fost încărcat pe platforma ARACIP și finalizat. 

În evaluarea calității s-a ţinut seama de descriptorii de performanță și de standardele 

naționale. 

2. Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a stabilit atribuţiile şi 

responsabilităţile membrilor săi pentru anul școlar 2019-2020. 

3. CEAC a întocmit Programul activitățílor pe semestrul I . 

4. CEAC are în vedere Planul de îmbunătătire a activitătii pentru anul școlar 2019 – 

2020 din Raportul anual de Evaluare Internă. 

1. Îmbunătățirea frecvenței elevilor școlii 

2. Inserția absolvenților în învățământul terțiar sau pe piața muncii 

3. Reorganizarea site-ului Liceului de Electrotehnică şi Telecomunicaţii 

4. Îmbunătăţirea feed-back-ului cu elevii, părinţii şi agenţii economici 

5. Comisia a colaborat pentru întocmirea Raportului de autoevaluare internă pentru 

anul școlar 2018-2019 

6.  CEAC în colaborare cu alte comisii ale Liceului a desfășurat următoarele activități :  

a) Evaluarea rezultatelor la Bacalaureat - s-a întocmit statistica rezultatelor la Bacalaureat 

2019, pentru elevii absolvenţi în anul şcolar 2018-2019. 
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b) Monitorizarea pregătirii suplimentare a elevilor pentru examenul de Bacalaureat – 

există un grafic de pregătiri suplimentare și  s-a cerut profesorilor să ţină o evidenţă a 

participării elevilor la aceste pregătiri. 

c) Participarea elevilor la concursuri și olimpiade școlare, sesiuni de comunicări 

științifice.  

Au fost selectaţi elevii pentru participarea la concursuri şcolare şi s-au desfăşurat pregătiri 

suplimentare. 

d) Perfecţionarea cadrelor didactice 

Responsabilul de perfecţionare a promovat programele de perfecţionare oferite profesorilor 

şi s-a cerut o evidenţă clară a nivelului de credite pe ultimii 5 ani.  

e) Monitorizarea evaluării ritmice –s-au urmărit periodic evaluările curente și ritmicitatea 

notării.  

f) Monitorizarea progresului școlar la elevii claselor a XII-a pornind de la rezultatele 

testelor inițiale – s-a realizat de către diriginţii claselor a XII-a. 

A fost lăsată la libera alegere a profesorilor de la clasă dacă şi când vor organiza o simulare 

la nivelul clasei.  

g) Monitorizarea frecvenţei .S-a urmărit reducerea absenteismului, s-au monitorizat de către 

diriginți și CEAC motivele care au condus la absențe nemotivate de la cursuri, în scopul 

prevenirii acestora. 

h) Evaluarea activităţii cadrelor didactice  

Există un grafic al asistenţelor la ore şi acestea au fost efectuate de către director si 

directorul adjunct.  

i) Monitorizarea abaterilor disciplinare  

CEAC a colaborat cu Comisia de Disciplină în scopul prevenirii abaterilor disciplinare ale 

elevilor și a urmărit măsurile luate de aceasta comisie. 

j) Îmbunătățirea ofertei educaționale a școlii.  

• Şcoala prin responsabilii de practică şi directorii săi a ţinut strâns legătura cu agenţii 

economici, urmărind frecvenţa şi activităţile desfăşurate în săptămânile de practică 

comasată 



                          

LICEUL TEHNOLOGIC  DE ELECTROTEHNICÃ  ŞI TELECOMUNICATII 

B-DUL AL.LÃPUSNEANU NR.15 CONSTANŢA 

TEL./FAX:0341405813 

 

• Au fost aplicate chestionare elevilor pentru a stabili nivelul lor de satisfacție în 

legatură cu activitățile didacice din anul școlar anterior 

• Au fost aplicate chestionare părinților pentru stabilirea nivelului de satisfacție în 

legătură cu condițiile de siguranță, curățenie, baza materială și nivelul instrucției 

oferit de Liceu 

• Aceste chestionare au fost aplicate în prima lună începerea anului școlar 

Analizând activitatea desfășurată pe semestrul I se desprind următoarele concluzii: 

Zone de îmbunătățire :  

Acțiuni pentru repunerea în funcțiune a site-ului Liceului 

Aplicarea de chestionare de feed-back elevilor, părinților și agenților economici. 

Puncte tari: 

O bună colaborare între Comisie şi personalul școlii, ceea ce poate conduce la o reală 

îmbunătăţire a calităţii, atunci când acest lucru este urmărit. 

 

Responsabil CEAC: Ioan Georgiana Alina 


