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COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

DESCRIEREA SARCINILOR DE LUCRU ALE MEMBRILOR COMISIEI

Nr. 
crt.

Numele și prenumele /
Funcția

Sarcini de lucru și activități
corelate

Semnătura

1.           Pleșu Ioana
        coordonator

- monitorizează și supervizează activitatea comisiei;
- elaborează planul operațional și de acțiune;
- monitorizează procedurile specifice;
- realizează raportul de autoevaluare;
- realizează planul de îmbunătățire;
- gestionează documentația comisiei;
- elaborează chestionare, proceduri și fișe de evaluare;
- completează RAEI;
- gestionează datele de pe platforma ARACIP;
- colaborează cu CA, CP, CRP și CE.

2.         Ciugudean Roxana
              secretar

- redactează documentele ( procese verbale, hotărâri, decizii 
CEAC);
- înregistrează documentele CEAC în registrele specifice;
- participă la completarea RAEI și a datelor de pe platformă;
- revizuiește procedurile împreună cu responsabilii comisiilor
  și altor departamente (contabilitate, secretariat,

administrație);
- elaborează documente de lucru ale comisiei;
- elaborează chestionare și proceduri.

3.       Foltache Daniela
              membru

- responsabil cu ceilalți factori educaționali, familia, biserica,
poliția, protecția copilului, consiliul local etc.

- elaborează chestionare și proceduri specifice activității
educative.

4.     Vasiloiu Nicoleta
reprezentant sindicat 

- responsabil cu notarea ritmică la liceu și profesională;
- colectarea documentelor (rapoarte de activitate ale
comisiilor și catedrelor, chestionare   și interpretarea
acestora;
fișe de observare a lecțiilor);

- participă din partea comisiei CEAC la elaborarea PAS și
PLAI;

- elaborează chestionare și proceduri;
- verifică pregătirea examenelor naționale.

5.         Damian Cristina 
reprezentant consiliul local

- asigură legătura școlii cu autoritățile locale;
- colectează date și informații din comunitate și din partea
   părinților în legătură cu calitatea educației oferite de
   școală;
- participă la lucrările comisiei și la elaborarea documentelor

proiectate de CEAC;
- propune măsuri corective și preventive.



6.          David Alexandru 
          liderul elevilor
                                      

- asigură legătura școlii cu elevii;
- informează elevii cu privire la deciziile luate de școală;
- propunr măsuri corective și preventive;

7.         Belecciu Nicoleta
   reprezentant comitetul
            de părinți

- asigură legătura școlii cu părinții;
- informează părinții cu privire la activitățile comisiei CEAC;
- este purtătorul de cuvânt al părinților;
- colectează date și informații cu privire la nivelul de
  satisfacție al părinților referitoare la calitatea educației

furnizate de unitatea școlară;
- propune măsuri corective și preventive.

Director, Coordonator CEAC, 
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