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PLAN OPERAŢIONAL ANUAL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI
An școlar 2018 - 2019

Nr.
crt
.

Obiective specifice

1
-Asigurarea cadrului
legislativ de funcţionare
CEAC

2

-Asigurarea desfăşurării
tuturor activităţilor
caracteristice în mod unitar
respectând reguli precise şi
identificarea cu uşurinţă a
responsabililor activităţilor

Activitati

Intrumente/Resur
se

Responsabil

Termen

Modalitati de
evaluare a
obiectivelor

Indicatori
de realizare

-Elaborarea planului
operaţional

-Legislaţie
- Document tip,
Resursă timp

Director
Membrii
CEAC

Octombrie
2018

Plan operaţional

100%

-Elaborarea Raportului de
Evaluare Internă pentru
anul şcolar 2017-2018

- Document tip,
Resursă timp

15
octombrie
2018

RAEI

100%

Iniţializarea RAEI pentru
anul şcolar 2018 – 2019 şi
completarea Bazei de date
a grădiniţei
Colaborarea cu celelalte
comisii care funcționeaza
în cadrul grădiniţei în
vederea stabilirii unui
model comun pentru
planul de activitate şi
pentru proceduri

- Document tip,
Resursă timp

-Legislaţie
Colectarea,
producerea şi
gestionarea
dovezilor:
-standarde de
acreditare şi
evaluare periodică
- standarde de

Director
Membrii
CEAC
Director
Membrii
CEAC
Director
Membrii
CEAC
-responsabili
comisii in
cadrul
grădiniţei

30
noiembrie
2018
Noiembrie
2018

95%
RAEI
Baza de date
Baza de date
Proceduri realizate
Plan de activitate
pentru fiecare
comisie în parte

90%
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referință
- descriptori de
performanță
3
Asigurarea eficacităţii
educaţionale prin existenţa
proiectelor, programelor şi
activităţilor realizate în
diferite parteneriate

Monitorizarea pilotării
noului curriculum

4

-chestionare aplicate
cadrelor didactice
-curs pentru
formarea cadrelor
didactice
-fișă de observare a
activităţii
-planificare activităţi
desfășurate
- Suport informativ;
- fișă de observare a
activităţii
-planificare activităţi
desfășurate

Asigurarea unor condiţii
egale de acces la
programele de învăţare şi
sprijină toţi preșcolarii

Monitorizarea practicii
pedagogice la grupă în
vederea utilizării
metodelor inovatoare

Asigurarea calităţii
programelor de învăţare şi
promovarea îmbunătăţii
continue

Grădi Biblioteca -

-planificarea
activităţilor

derularea de activităţi în
parteneriat cu părinţii și
partenerii implicaţi

- fișă de observare a
activităţii

5

-chestionare
6

Realizarea implementării
îmbunătăţirilor si
monitorizarea acestora

Poveștile Unirii la
Căsuța cu Povești

-grafic asistenţe
-fișă de asistenţă
-listă achiziții

Decembrie
2018

100%

-formatori

-chestionare

-director

-observarea

-membrii
CEAC
-fomatori
-membrii în
echipa de
proiect
-membrii
CEAC
-echipa de
proiect
-Director
-Membrii
CEAC
- părinţii și
partenerii
implicaţi
Director
Membri CEAC
Comisii

An școlar
2018-2019

-evaluare curs:
prezentare proiecte
de activitate și
proiecte tematice
-chestionare

100%

-analiza

An școlar
2018-2019

-ancheta
-grafic activităţi
-chestionare

100%

-grafic activităţi
realizate

An școlar
2018-2019

-grafic

100%
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7
Identificarea nevoilor
preșcolarilor , agenţilor
economici, părinţilor şi
comunităţii locale

8

9

10

Asigurarea că programele
sunt furnizate şi evaluate
de personal competent şi
calificat

Utilizarea de procese
eficace de evaluare şi
monitorizare pentru a
sprijini progresul
preșcolarilor
Realizarea monitorizării şi
stabilirea paşilor în vederea
realizării îmbunătăţirii, prin
asigurarea calităţii şi
autoevaluare

100 de pași spre
descoperirea lumii

Finalizarea activităţii

Poveștile Unirii la
Căsuța cu Povești festival, diseminarea
rezultatelor

-grafic derulare
ateliere muzicale
-chestionare
-pliante
- experimente
-ghid de
experimente
elaborate

-chestionare aplicate
cadrelor didactice
-chestionare aplicate
părinţilor
-caiet de observaţii

Monitorizarea progresului
preșcolarilor

Aplicarea de chestionare
de evaluare a satisfacţiei
beneficiarilor –părinţilor
și centralizarea datelor,
urmatăde introducerea în
aplicaţie

-chestionare aplicate
părinţilor

metodice
-echipa de
proiect
-Director
-Membrii
CEAC
- părinţii și
partenerii
implicaţi
-Director
-Membrii
CEAC
- părinţii și
partenerii
implicaţi
-cadrele
didactice
-membrii
CEAC

Aprilie 2019

-observare
-chestionare
-ancheta

100%

An școlar
2018-2019

-chestionare

100%

Mai 2019

-chestionare
-completarea
caietului de
observații

100%

-părinţi
-membrii
CEAC

Iunie 2019

-chestionare

100%

-Analiza

