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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 Ionescu Iulia profesor 16.9.2015 

 

 

1.2 Verificat Florescu Anca Director 

adj. 

21.9.2015  

1.3 Aprobat Radulescu 

Rodica 

Director  21.9.2015  
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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 21.9.2015 

2.2 Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

2.4 Editia II    

 

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 

21.9.2015  

3.2. aplicare 2 Conducere Director  Radulescu 

Rodica 

21.9.2015  

3.3. Evidenţă/arhivare 4 Secretariat  Secretar 

şef 

Pascu 

Viorica 

21.9.2015  

               
Cuprins: 

1. Scopul procedurii: 

2. Aria de cuprindere: 

3. Responsabilităţi: 

4. Conţinutul procedurii: 

5. Monitorizarea procedurii: 

6. Analiza procedurii 

 

Lista de difuzare: 
Comisiile metodice ale învăţătorilor şi diriginţilor. 

 

Referinţe: 

 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

 Regulamentul de ordine interioară; 

 Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie; 

 Standardele ARACIP privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
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1.   Scopul procedurii: 

  

Stabilirea metodologiei şi responsabilităţilor celor implicaţi în elaborarea,  

aplicarea şi interpretarea chestionarelor. Valorificarea rezultatelor în vederea 

identificării directiilor de actiune pentru îmbunătătirea calitătii activitătii cadrelor 

didactice.  

 

2. Aria de cuprindere: 

  Prezenta procedură se adresează tuturor elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor 

elevilor scolii. 

  

3. Responsabilităţi : 

3.1. Procedura este aplicată de cadrele didactice ale scolii.  

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

 

4. Conţinutul procedurii: 

 

 La începutul anului scolar membrii comisiei CEAC întocmesc  o listă de  

nevoi, în concordanţă cu planul de îmbunătăţiri. 

 Pe baza listei elaborează chestionarele, tinând cont de analiza de nevoi 

a subiectilor. 

 Chestionarele sunt multiplicate la secretariatul şcolii. 

 Un membru al comisiei înmânează seturile de chestionare cadrelor 

didactice. 

 Se precizează termenul de aplicare a chestionarelor.  

 După un instructaj de completare, cadrele didactice aplică elevilor/părintilor 

chestionarele.  

 Cadrele didactice sintetizează răspunsurile, le interpretează  si predau  

chestionarele comisiei.  

 Pe baza analizei se elaborează un raport final de interpretare a rezultatelor 

si se stabilesc măsuri pentru reglarea demersului didactic si remedierea situatiilor 

nefavorabile promovării calitătii.  
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Diagrama flux:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Monitorizarea procedurii. 

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

unităţii de învăţământ. 

 

6.   Analiza procedurii. 

 Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar.  

 

 

 

 

 

Conceperea chestionarelor 

Distribuirea 
 

Sintetizarea/interpretarea 

răspunsurilor 

 

Stabilirea listei de 

nevoi 

Predarea datelor comisiei CEAC 

Întocmirea unui 

raport/stabilirea de măsuri 

Multiplicarea Aplicarea 


