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Raport de activitate al comisiei CEAC
SEMESTRUL I
AN ŞCOLAR – 2019 / 2020

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii
metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat,
referindu-se la perioada 1.09.2019- 20.12.2019.
Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a Planului de
Activităţi elaborate pentru atingerea urmatoarelor obiective:

1. CURRICULUM
• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi a
metodologiilor specifice;
• Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi
• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi
procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de
lucru (planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)
• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor
societăţii democratice.

2. MANAGEMENT ŞCOLAR
• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere
organizatoric, funcţional şi legal);
• Elaborarea proiectului planului de scolarizare;
• Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;
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• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe.

3. RESURSE UMANE
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de
muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;
• Creşterea calităţii resursei umane angajate în școală prin profesionalizarea celei existente şi
atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
•

Realizarea evaluării personalului.

4. PARTENERIATE SI PROGRAME
• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate
cu unitatea de învăţământ: Primăria Hîrlău, Poliția de proximitate Hîrlău, Biserica, Editura
Paralela 45, centrele Revis și Hospice, JA România, CRRN Hîrlău, CJRAE, liceul de
mecatronică Iași, Liceul I. Holban Iași, Liceul V. Madgearu Iași, USM Suceava, USAMV Iași,
Colegiul de Industrie alimentară Elena Doamna Galați, alte instituții școlare .
• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală:
• Organizarea de activităţi extraşcolare.

5. RESURSE MATERIALE
• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;
• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare
6. RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE
• Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale;
• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.
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1.SITUAŢIA LA ÎNVǍŢǍTURǍ
La sfârşitul semestrului I, rezultatele la învăţătură sunt bune, observându-se o îmbunătățire în
activitatea acestora, comparativ cu începutul anului școlar. Există însă și elevi care se descurcă greoi
și care încă au un comportament în dezvoltare.

FRECVENŢA ELEVILOR

Clasa

Total absenţe

Absenţe nemotivate

a IX-a liceu

732

473

a IX-a profesională

10363

4107

a X-a liceu

1821

1563

a X-a profesională

5173

3883

a XI-a liceu

1409

667

a XI-a profesională

4954

9781

a XII-a liceu

1241

564

2.BURSE ACORDATE elevilor: s-au acordat 252 burse Bani de liceu și 554 burse profesionale.

3.ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC
Activitatea la nivelul comisiilor constituite la începutul anului şcolar s-a desfăşurat în
conformitate cu planurile manageriale şi de activităţi proprii, s-au întocmit planificări calendaristice
la toate disciplinele; proiectarea unităţilor de învatare s-a făcut în general în concordanţă cu
programele şcolare în vigoare.
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4.ACTIVTATEA COMISIILOR METODICE
Activitatea comisiei metodice a cadrelor didactice desfăşurată pe semestrul I al anului şcolar
2019/2020 a urmărit realizarea obiectivelor cuprinse în programa pentru învăţământul liceal și
profesional.
Pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ, programul comisiilor metodice, prin
temele planificate, a urmărit informarea şi perfecţionarea cadrelor didactice.
Pe parcursul semestrului I s-au întocmit şi susţinut referate, lecții deschise si cercuri
metodicedupă cum urmează:cerc metodic la catedrele de mecanică, construcții și lucrări publice,
textile și pielărie și biologie; lecții deschise la disciplinele franceză,istorie, turism și alimentație
publică, diriginție.
În ceea ce privesc activitățile extrașcolare, elevii noștri au fost impicați în numeroase astfel de
activități, unele cu tradiție în școală, altele realizate pentru prima oară, după cum urmează:
-

Campania 19 zile de preveire a abuzurilor și violenței asupra copilor și tinerilor;

-

Activități dedicate zilei de Sf Andrei;

-

Ziua educației;

-

Activități specifice culturii engleze-Haloween;

-

Balul bobocilor;

-

Concursul național gastronomic –tradiții și inovații în arta gastronomică;

-

Decoruri de toamnă;

-

Si la ei vine Crăciunul- activitate de voluntariat;

-

Suflet de creștin-activitate de voluntariat catedra de religie;

-

Participare la gala excelenței, unde echipa de fotbal a școlii a fost premiată;

-

101 ani de la înfăptuirea Marii Uniri;

-

Exerciții de dezvoltare personală în colaborare cu ACVO Iași;

-

Vizite la muzeul viei și vinului Hîrlău;

-

Participarea ansamblului de dansuri al școlii la numeroase concursuri;

-

Pregătire suplimentară în vederea susținerii examenului de bacalaureat la disciplinele
matematică, română și biologie.
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Modul în care au fost concepute şi redactate proiectele de activitate demonstrează că toate
cadrele didactice respectă metodologia întocmirii acestor documente, respectă cerinţele metodologice
în formularea obiectivelor operaţionale, stabilesc clar etapele activităţilor, folosesc metode didactice
adecvate, stabilesc cu claritate mijloacele de învăţământ, având grijă ca în permanenţă conţinutul
activităţilor să corespundă sferei ştiinţifice la nivelul de vârstă al elevilor.

5. COMISIA DE CALITATE
În acest an şcolar s-a constituit Comisia de calitate conform legislaţiei. ACTIVITĂȚILE
COMISIEI CEAC:

 S-a elaborat un plan de acţiune al CEAC prin:
· Stabilirea graficului intalnirilor de lucru.
· Stabilirea

responsabilitătilor individuale si a termenelor de realizare.

· Stabilirea subcomisiilor de lucru si a modului de lucru pe subcomisii.
 S-a realizat portofoliul comisiei si s-a elaborat planul managerial al comisiei.
 In cadrul intalnirilor cu parintii, s-au aplicat şi valorificat chestionare de identificare a
gradului de satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de şcoală., identificare
a aspectelor pozitive și negative în activitatea curentă, de implicare a familiei în procesul
instructiv educativ, precum și cel postat pe platforma ARACIP.
 S-au elaborat proceduri noi și s-au reactualizat procedurile operationale și de sistem,
respectându-se cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii. Pe parcurs ce aceste
proceduri au fost elaborate

s-a realizat informarea personalului angajat al şcolii, a elevilor

şi părinţilor cu privire la documentele şcolare şi procedurile ce se aplică în şcoală.
 Pentru îmbunătăţirea procesului de colectare a dovezilor şi a surselor acestora, CEAC a
elaborat continutul portofoliului comisiei metodice, continutul portofoliului cadrului
didactic, continutul portofoliului elevului. Centralizarea exemplelor de bună practică
oferite de reprezentanţii catedrelor şi iniţierea unui manual de bune practici aflat în lucru;
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 S-a aplicat şi valorificat un chestionar de analiză a activităţii Comisiei pentru Evaluarea şi
Asigurarea Calităţii pentru identificarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu
serviciile oferite de şcoală. Rezultatele acestor chestionare au fost analizate in CEAC. Pe
baza acestor analize urmeaza sa se realizeze un plan de imbunatatire a activitatii in anul
scolar viitor.
 S-au realizat și aplicat chestionare privind activitățile de voluntariat, gradul de satisfacție
privind programul de pregătire pentru examene, de opinie, de informare asupra activităților
CEAC, de analiză a procesului de predare-învățare, de implicare a familiei în procesul
instructiv-educativ, de cunoaștere de sine, de depistare a celor care doresc continuarea
studiilor după clasa a XI a profesională, preum și cel de pe platforma ARACIP.
 S-a realizat și s-a aplicat un chestionar de analiză al activității CEAC;
 Reactualizarea Manualului calităţii ;
 Elaborarea strategiei CEAC;
 Realizarea RAEI pentru anul școlar 2018-2019;
 Completarea platformei ARACIP;
 Monitorizarea şi autoevaluarea activităţii CEAC, conform criteriilor stabilite de legislaţia în
vigoare;
 Verificarea periodică a documentelor şcolii şi valorificarea informaţiilor în planul de
îmbunătăţire;
 Aplicarea chestionarelor postate pe platforma ARACIP
 S-au realizat 5 activități de observare a lecției
7. COMITETUL DE PǍRINŢI
În luna octombrie 2019 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii
Comitetului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2019-2020 Consiliul s-a reunit conform
graficului întocmit, dar şi atunci când a fost necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor
probleme de interes general.
Acesta s-a întrunit în vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin intern, încercând
rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv – educativ.
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8. CONCLUZII
Sintetizând cele menţionate, putem aprecia următoarele:
Puncte tari
- Au fost realizate activităţi educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la formarea
elevilor în spiritul principiilor şi practicilor europene;
- A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activităţilor instructiv-educative şi administrativfinanciare;

Puncte slabe
-Lipsa timpului necesar pentru întocmirea diverselor documente pe comisii;
- Insuficienta monitorizare a activităţilor derulate în unitate;
-Insuficienta implicare a părinţilor în actul educaţional şi administrativ datorată situaţiei materiale şi
sociale a acestora;
-Slaba implicare şi reticenţa societăţilor economice de a efectua sponsorizări;

Responsabil Comisie CEAC,
Prof. Rădeanu Oana
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