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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 Elemente privind responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia Data Semnătură 

 1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Irimescu Laura profesor 16.09.2015  

1.2 Verificat Florescu Anca Director 

adj. 

21.09.2015  

1.3 Aprobat Radulescu 

Rodica 

Director  21.09.2015  

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale: 

 

 

Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

 1 2 3 4 

2.1 Ediţia I X X 21.09.2015 

2.2 Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

2.4 Editia II    
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din 

cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 

 Scopul difuzării Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. aplicare 1 Personal 

didactic 

Director 

adjunct 

Florescu 

Anca 

21.09.2015  

3.2. aplicare 2 Conducere Director  Radulescu 

Rodica 

21.09.2015  

3.3. Evidenţă/arhivare 4 Secretariat  Secretar 

şef 

Pascu 

Viorica 

21.09.2015  

              
Cuprins: 

1. Identificarea situatiilor neprevăzute 

2. Scopul procedurii; 

3. Aria de cuprindere; 

4. Responsabilităţi; 

5. Conţinutul procedurii; 

6. Monitorizarea procedurii; 

7. Analiza procedurii; 

 

Lista de difuzare: 

Toate cadrele didactice. 
 

Referinţe: 

Propunere CEAC . 

    

          2.   Scopul procedurii  : 

 Scopul acestei proceduri este acela de stabili o ofertă a Colegiului de Arta Carmen 

Sylva şi de a realiza revizuirea periodică a PDI. 

 Colegiul de Arta Carmen Sylva  îşi propune să ofere educabililor înscrişi o 

educaţie de calitate, în acord cu nevoile de schimbare ale societăţii. Elevii şi 

preşcolarii unităţii trebuie să dobândească abilităţi, deprinderi şi competenţe care să le 

permită accederea la treptele superioare de învăţământ, să le asigure un bagaj 

complex de cunoştinţe la nivelul stadiului de dezvoltare pe care îl parcurg. Colectivul 

de cadre didactice are ca obiectiv formarea unor tineri responsabili, autonomi, care să 

se implice în propria formare. 

 Egalitatea şanselor constituie certificatul de calitate al unei şcoli de elită. 

  

3. Aria de cuprindere : 

Procedura se aplică, direct sau indirect, tuturor persoanelor implicate în activitatea 

unităţii şcolare . 
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4.  Responsabilităţi : 

-  Procedura este aplicată de Consiliul de administraţie. 

-  C.E.A.C. are responsabilitatea de revizuire anuală  a procedurii. 

 

 

 

5.   Continutul procedurii : 

 

a) PDI se revizuieşte anual, în luna septembrie 

b) Stabilirea unei comisii de revizuire a PDI 

Comisia de revizuire a PDI va fi alcătuită, pe baza propunerilor Consiliului 

profesoral, din cadre didactice şi reprezentanţi ai consiliilor consultative ale părinţilor, 

pe criterii de experienţă, profesionalism, implicarea activă în viaţa şcolii, obiectivitate 

şi responsabilitate.  

c) Stabilirea punctelor în care trebuie efectuate revizuiri la PDI 

Stabilirea punctelor în care trebuie revizuit PDI se face prin mai multe procedee: 

- interpretarea chestionarelor aplicate elevilor şi părinţilor, prin care se evidenţiază 

punctele tari şi punctele slabe ale activităţii din unitate; 

- interpretarea chestionarelor aplicate cadrelor didactice, prin care se evidenţiază 

trăsăturile definitorii ale managementului unităţii; 

- aplicarea de chestionare educabililor pentru a stabili gradul de satisfacţie faţă de 

CDŞ; 

- analiza rezultatelor obţinute în unitatea şcolară şi corelarea acestora cu oferta 

educaţională; 

- analiza nevoilor unităţii şcolare, care decurg din gradul de realizare a obiectivelor şi 

de atingere a ţintelor strategice formulate în PDI şi din corelarea neîmplinirilor cu 

ameninţările din mediul extern; 

- evaluarea întregii activităţi desfăşurate în unitatea şcolară. 

c) Finalizare 

Propunerile de revizuire sunt înaintate de comisie Consiliului de administraţie, sunt 

discutate şi modificate, după caz. Forma finală este supusă aprobării Consiliului 

profesoral 

 

6.    Monitorizarea procedurii. 

  Se face de către membri Comisiei de evaluare şi asigurarea a calităţii şi managerii 

unităţii de învăţământ. 

 

7.   Analiza procedurii. 

 Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar.  

 


