MINISTERUL MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE
COLEGIUL NATIONAL “GHEORGHE VRĂNCEANU”
BACĂU
STR. LUCRETIU PĂTRĂȘCANU, NR. 30, BACĂU
TEL.: 0234/514882, 0234/511651 TEL./FAX: 0234/530097, 0234/525251
email:cnghvranceanu@yahoo.co.uk

COLEGIUL NAŢIONAL

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND

COD

,, Gheorghe Vrănceanuʼʼ

AUTOEVALUAREA INSTITUŢIONALĂ

DOCUMENT

Bacău

Aprobat în C.A. DATA:

POAI

Consemnat în Proces-Verbal C.A
Elaborat prof.: Cojan Mihaiela
Verificat prof.: Costraş Luminiţa
Aprobat dir. Andrei Gabriel

Nr.
Crt.

Ediţia/revizia în
cadrul
ediţiei

Data de la care
se aplică

Componenta revizuită

1.
2.
3.

Lista de difuzare:
Exemplar
Nr.
1
2
3
4

Destinatar document
Directorii

Cuprins:
1. Scopul procedurii;

Data difuzării

Semnătura de
primire

2. Aria de cuprindere;
3. Responsabilităţi;
4. Conţinutul procedurii;
5. Înregistrări;
6. Anexe.
Referinţe:
 Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie;
 Standardele de calitate ;
 Legea educaţiei naţionale;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 Regulamentul de ordine interioară;
1. Scopul procedurii :
1.1. Scopul acestei proceduri este de planificare a activităţilor de evaluare internă şi de revizuire a acestora în
vederea îmbunătăţirii calităţii.
1.2. Prin prezenta procedură se stabileşte metodologia si responsabilităţile celor implicaţi în procesul de
autoevaluare.
2. Aria de cuprindere :
Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice, personalului nedidactic si didactic auxiliar din
Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu”, Bacău.
3. Responsabilităţi :
3.1. C.E.A.C. are responsabilitatea de elaborarea, monitorizarea aplicării şi revizuirea periodică a procedurii.
3.2. CA aprobă procedura propusă de CEAC;
3.3. Membrii C.E.A.C. răspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri conform responsabilităţilor
specifice din cadrul comisiei;
3.4. Directorii (managerii) unităţii şcolare şi/sau responsabilul CEAC sunt responsabili pentru implementarea
şi menţinerea acestei proceduri.
3.5. Responsabilii comisiilor cu caracter permanent/ compartiment din şcoală răspund de întocmirea
documentelor şi gestionarea dovezilor specifice;
4. Conţinutul procedurii :
Pasul 1 . Activităţi de evaluare internă a calităţii
- La inceputul fiecarui an şcolar CEAC prezintă raportul de autoevaluare a activităţii pe anul şcolar trecut şi
planul de îmbunătăţire, pe baza cărora se întocmesc toare documentele proiective ale şcolii.
- Echipa managerială îşi întocmeşte documentele proiective anuale urmărind atingerea ţintelor strategice
propuse în PDI/PAS corelându-le cu măsurile de îmbunătăţire propuse de CEAC.
- CA aprobă raportul anual de evaluare internă şi revizuieşte dacă este cazul documentele proiective şi
strategiile de dezvoltare.
- La inceputul fiecarui an şcolar responsabilii comisiilor metodice vor întocmi planurile operaţionale în funcţie
de documentele manageriale.
- La sfârşitul semestrului/anului şcolar fiecare responsabil de comisie/ compartiment întocmeşte un raport de
autoevaluare a activităţilor desfăşurate pe baza planului operaţional propus specificând rezultatele aşteptate şi
cele obţinute.
- Managerii unităţii şcolare, pe baza rapoartelor comisiilor/compartimentelor, întocmesc raportul de analiză a
activităţii pentru semestrul/anul şcolar respectiv, raport care va fi prezentat Consiliului Profesoral în şedinta de
analiză a activităţii.

- RAEI este făcut public şi trimis către ISJ şi către ARACIP.
Pasul 2 Demersul de autoevaluare
- procesul de autoevaluare se face pe baza standardelor de calitate, de către membri CEAC conform
atribuţiilor spcifice stabilite;
- se selectează pe rînd domeniile;
- se evaluează nivelul de calitate pentru fiecare indicator în parte(se realizează o diagnoză şi o judecată a
nivelului de realizare, precum şi identificarea punctelor tari şi a celor slabe);
- se propun activităţi de remediere/dezvoltare pentru fiecare punct slab identificat;
- se creează un grup de lucru pentru aplicarea măsurilor de îmbunătăţire, coordonat de un membru CEAC;
- se reia procesul de autoevaluare după aplicarea măsurilor de îmbunătăţire stabilite.
5.Înregistrări
Toate rapoartele şi dovezile pe baza cărora se face autoevaluarea se află în dosarele comisiilor /
compartimentelor şi în documentele echipei manageriale.

6. Anexe

Anexa 1. Model plan operaţional al comisiei …….
Obiectiv general ...................................................................................................................................................
Nr.
Obiective Activităţi Instrumente/ Responsabil Termen Modalităţi de
Indicatori de
crt.
specifice
resurse
evaluare a
realizare
obiectivelor

Model de îmbunătăţire
Nr. crt. Ţinte Acţiuni Rezultate
Responsabili Acţiuni
Indicatori de Costuri şi
necesare măsurabile
prioritare Performanţă alte resurse

Model de raport de activitate al comisiei...........................
RAPORT semestrial/anual
Domeniu Activităţi Termen Responsabil

Rezultate
Aşteptate Obţinute

Măsuri
Măsuri de
Măsuri de

corectare
a
documentelor
proiective

ameliorare
în
domeniile
deficitare

MONITORIZAREA
Procedura va fi monitorizată de C.A. şi CEAC în vederea stabilirii politicii viitoare. Toate
persoanele care fac obiectul acestei proceduri trebuie să fie la curent cu existenţa acesteia.

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.

