Şcoala Generală „Liviu Rebreanu” Beclean
COMISIA PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE
A CALITĂŢII
Responsabil: prof. Silvia Şanta

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII
Semestrul al II-lea – anul şcolar 2011-2012

I.

Scurtă prezentare descriptivă a activităţii
Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie să
devină un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale şi profesionale arătând unde se pot
aduce îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea ulterioară a
şcolii.
Pe parcursul semestrului II membrii comisiei s-au preocupat de completarea dosarului comisiei
urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Şcolar Judeţean şi de A.R.A.C.I.P. şi de
cunoaştere a acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru diverse activităţi, de întocmirea
raportului anual de evaluare internă a calităţii.

II.
Nr. crt.
1.

2.

3.

4.

5.

Lista activităţilor desfăşurate în sem. II al anului şcolar 2011-2012
Denumirea activităţii
Întrunirea comisiei pentru
întocmirea documentelor
necesare în semestrul II.
Participarea la desfăşurarea
unor proiecte de cercetare în
vederea evidenţierii unor
aspecte legate de contextul
şcolar, familial şi social în
care îşi desfăşoară activitatea
elevii şcolii noastre.
Realizarea de interasistenţe
de către membrii comisiei.
Realizarea de proceduri
pentru punerea în practică a
politicilor educaţionale,
respectându-se cerinţele
interne şi externe şi
asigurând cadrul calităţii.
Întocmirea Raportului anual
de evaluare internă a calităţii
pentru anul şcolar 2011-2012

Responsabil
Şanta Silvia

Colaboratori
şefii de comisii
metodice

Grup ţintă
Elevi şi cadre
didactice

Şanta Silvia

învăţătorii
diriginţii

elevii
părinţii

Membrii comisiei

cadre didactice

clasele I-VIII

Rician Livia

Cadre didactice

Elevi şi cadre
didactice
personal
administrativ

Şanta Silvia

şefi comisii
metodice

comisii metodice
personal
administrativ,
auxiliar

III.

Analiza SWOT a activităţii comisiei

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-completarea
portofoliului
comisiei
cu -nu s-a realizat integral graficul de interasistenţe
documentaţia necesară
-procedurile elaborate sunt încă în număr mic
-centralizarea şi interpretarea chestionarelor -exista deficiente in monitorizarea activitatilor
aplicate părinţilor şi elevilor în vederea
îmbunătăţirii climatului instructiv-educativ din
şcoala
-întocmirea raportului anual de evaluare internă
a calităţii pentru anul şcolar 2011-2012 la
termenul stabilit

AMENINŢĂRI

OPORTUNITĂŢI

-munca în această comisie necesită un volum
foarte mare de timp şi datorită supraîncărcării cu
alte activităţi şcolare şi extraşcolare există
posibilitatea ca să nu fie îndeplinite toate
sarcinile

-disponibilitatea cadrelor didactice şi a
conducerii de a sprijini activitatea acestei
comisii

IV.
Soluţii posibile
- elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăşurate pentru a se
putea realiza o evaluare internă cât mai corectă;
- o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul elevilor şi al
părinţilor pentru a uşura şi eficientiza munca acestei comisii;
- elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină şi funcţionale prin aducerea la
cunoştinţă tuturor celor implicaţi pentru a îmbunătăţi activitatea;
- aplicarea şi valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie a
beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de şcoală;
- centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor şi popularizarea
acestora
ÎNTOCMIT,
Responsabilul comisiei
Prof. Silvia Şanta

