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COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

DESCRIEREA SARCINILOR ȘI A PRINCIPALELOR
ACTIVITĂȚI ALE MEMBRILOR
AN ȘCOLAR 2016/2017
Nr.

NUMELE ȘI PRENUMELE

crt

MEMBRULUI COMISIEI

1

PANFIL OTILIA-SIMONA coordonator

SARCINI SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI















2

MOCANU CRISTINA-MARIA secretar

3

CIUGUDEAN ROXANA membru

CORELATE
monitorizează și supervizează activitatea comisiei
elaborează planul operațional
monitorizează procedurile specifice
realizează raportul de autoevaluare
realizează planul de îmbunătățire
elaborează chestionare și fișe de evaluare
gestionează documentația comisiei
elaborează documente de lucru ale comisiei
responsabil subcomisia de selectare, păstrare și
verificare a materialelor
realizează baza de date a școlii
responsabil subcomisia pentru selectarea, verificarea
și arhivarea materialelor

elaborează documente de lucru ale comisiei
întocmeşte PV ale şedințelor comisiei
responsabil calitatea procesului de predare-învățareevaluare
 responsabil subcomisia de verificare a portofoliilor
comisiilor permanente, ale comisiilor metodice și ale
cadrelor didactice (monitorizarea portofoliilor
catedrelor și ale ariilor curriculare)
 elaborează măsuri de îmbunătățire
 membru în subcomisia pentru selectarea, verificarea
și arhivarea materialelor
 dezvoltă relațiile comunitare prin proiecte
educaționale
 responsabil subcomisia pentru verificarea modului de
completare a documentelor școlare și a ritmicității
notării
 membru în subcomisia de verificare a portofoliilor
comisiilor permanente, ale comisiilor metodice și ale
cadrelor didactice ( monitorizarea portofoliilor
comisiilor permanente)

4

TUTUNEA MARIANA membru







5

ȘERBAN OTILIA – reprezentant
al sindicatului







6

ROMAN ALIN - reprezentant al
Consiliului școlar al elevilor





7

FILIP GERARD –reprezentant al
Consiliului reprezentativ al
părinților






8

MARTIN ȘTEFAN –
reprezentant al Consiliului local



răspunde de realizarea informărilor la toate nivelurile
membru subcomisia de elaborare și aplicare a
procedurilor operaționale și a chestionarelor
colaborează cu CA, CP, CRP
responsabil relații cu ceilalți factori educaționali:
familia, Biserica, Poliția, Protecția copilului, etc.
dezvoltă relațiile comunitare prin proiecte
educaționale
responsabil subcomisia de verificare a elaborării și a
respectării orarului/programului școlar
membru în subcomisia de verificare a portofoliilor
comisiilor permanente, ale comisiilor metodice și ale
cadrelor didactice ( monitorizarea portofoliilor
cadrelor didactice)
asigură feedbackul din partea elevilor
propune măsuri de îmbunătățire a calității, din punctul
de vedere al educabililor
asigură diseminarea, în rândul elevilor, a rezultatelor
evaluărilor interne și externe
participă la organizarea acțiunilor de promovare a
imaginii școlii
membru în subcomisia de elaborare și aplicare a
procedurilor operaționale și a chestionarelor
asigură feedbackul din partea părinților
asigură diseminarea, în rândul părinților, a
rezultatelor evaluărilor interne și externe
membru în subcomisia pentru verificarea modului de
completare a documentelor școlare (cataloage,
registre matricole etc.) și a ritmicităţii notării
colaborează cu ARACIP și reprezentanții comunității
locale
membru în subcomisia de verificare a elaborării și a
respectării orarului/programului școlar

COORDONATOR CEAC,
prof. Otilia-Simona Panfil

