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I. SCOPUL:
Procedura stabileşte etapele eliberării adeverinţelor de elev.
II. OBIECTUL:
Această procedură se aplică tuturor elevilor şcolii atât din nivelul liceal dar şi gimnazial .
III. RESPONSABILITĂŢI:

a) Responsabili de procedură: diriginţii vor informa elevii cu privire la programul de eliberare a
adeverinţelor de elev.

b) Seviciul Secretariat prin doamnele secretare Baraneţchi Luisa şi Schifirneţ Marilena este
responsabil de stabilirea programului de eliberare a acestor adeverinţe, verificarea
corectitudinii datelor furnizate de elev şi înregistrarea acestora într -un document specific
de ieşire a corespondenţei din cadrul unităţii.
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IV. DESCRIEREA PROCEDURII
Eliberarea adeverinţelor de elev este una dintre activităţile specifice unei instituţii de învăţământ.
Diriginţii împreună cu serviciul secretariat stabilesc modul în care se pune în practică această procedură şi
anume – programul eliberărării adeverinţei de elev, modalitatea de lucru cu serviciul secretariat în funcţie de
urgenţa şi utilitatea eliberării acestora. In funcţie de aspectele de mai sus, elevul se prezintă la secretariat
solicitând adeverinţa şi menţionând: numele, clasa şi la ce îi este necesară adeverinţa. Doamnele secretare
verifică în documentele şcolare dacă sunt corecte informaţiile furnizate de elev şi eliberează adeverinţele
solicitate.

V. MONITORIZAREA
Secretar şef, Luiza Baraneţchi
Echipa managerială
Aceştia vor analiza volumul de adeverinţe eliberate pe o anumită perioadă (ex. semestrial).
NOTĂ:
Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili de modul în care ea este
implementată, respectată şi aplicată. Pentru modificare a procedurii este responsabil preşedintele CEAC:
prof. Stela Onică şi membru CEAC responsabil cu întocmirea şi revizuirea procedurilor, prof. Luminiţa
Costraş.
Orice procedură nou realizată dar şi revizuirile procedurilor se supun validării C.A. Membrii CEAC
se fac responsabili de informarea Consiliului Profesoral de procedurile care trebuie aplicate în şcoală.

Elevul se prezintă la secretariatul şcolii între orele
12.30 – 14.30
şi depune în scris cererea precizând motivul solicitării
adeverinţei

