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PROCEDURA DE CONSTITUIRE A CEAC
I. Scop:
Procedura reglementează constituirea şi funcţionarea comisiei, conform legilor specifice (Legea nr.
87/13.04.2006, HG. nr.1258/18.10.2005)
II. Aria de cuprindere
Această procedură se adresează cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor şi tuturor factorilor implicaţi
în educaţia de la nivelul colegiului.
III. Responsabilităţi:
Directorul colegiului asigură cadrul legal de constituire a CEAC şi eliberează decizia pentru
responsabilul comisiei. Directorul adjunct asigură conducerea operativă. Toţi membri CEAC
Procedură:
1. COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (CEAC) se constituie
potrivit legii. Conducerea operativă este asigurată de directorul adjunct .
Membri:
- 4 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral, dintre care unul este numit responsabil
comisie
reprezentatul părinţilor,
reprezentantul elevilor,
- reprezentantul Sindicatului
reprezentantul Consiliului Local.
Lista nominală a membrilor acestei comisii, criteriile de selecţie, procedura de selecţie sunt anexe ale
Regulamentului Intern CEAC.
2. Criterii de selecţie:
- bine pregătit profesional, deschis schimbărilor, flexibil, receptiv la nou, ataşat de copii,
comunicativ, empatic, dispus la muncă suplimentară
- cu activitate prin care a sporit prestigiul şcolii
- adept al muncii de calitate
- fire neconflictuală
3. Procedura de selecţie:
- Consiliul de administraţie stabileşte perioada de alegere a membrilor comisiei şi face cunoscute
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească.
- Prezentarea candidaţilor în Consiliul Profesoral cu motivarea intenţiei.
- Alegerea de către Consiliul Profesoral prin vot secret a reprezentanţilor cadrelor didactice.
4. Comisia are următoarele atribuţii:
- îşi alege, prin vot secret, responsabilul, căruia i se va face decizie de către director
- coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, cf. criteriilor
prevăzute de legislaţia în vigoare
- elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară
- elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei
- cooperează cu alte organisme

