LICEUL TEHNOLOGIC “ VIRGIL MADGEARU “
Rosiorii de Vede ,Jud.Teleorman
Tel./Fax 0247/466.171, 0247/467.223
www.liceultehnologicvirgilmadgearu.info
Email: economicrosiori@yahoo.com
COMPONENŢA COMISIEI PENTRU EVALUAREA
ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE

Anul școlar 2015 - 2016

Nr.
crt.
1.
2.
3.

Numele si prenumele membrilor
din comisie
Drăgoi Doina
Filip Viliuta
Oprescu Eugenia

Calitatea în comisie
Coordonator – profesor
Secretar – profesor
Membru – profesor

4.

Orodel Lilina

Membru – profesor

5.

STOICA MARIA

Membru – profesor, reprezentant
al sindicatului

6.

Popescu Adrian

Membru – reprezentant al
Consiliului local

7.

Năiță Cărămidă Ileana

Membru – reprezentant al
Comitetului de părinţi
Membru – reprezentant al
Consiliului reprezentativ al
elevilor

8.
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DESCRIEREA SARCINILOR ŞI A PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele
membrului din comisie

1.

DRĂGOI DOINA
(coordonatorul CEAC)

2.

FILIP VILIUȚA
(secretarul CEAC)

Sarcinile specifice şi activităţile corelate


Responsabilul subcomisiei de elaborare,
aplicare şi interpretare a procedurilor operationale
si a chestionarelor

Membru al subcomisiei de analiză SWOT şi
elaborare a planurilor de îmbunătăţire

Membru al subcomisiei de elaborare,
aplicare şi interpretare a documentelor oficiale

supervizează
întreaga
activitate
a
comisiei;

elaborează planurile operaţionale şi de
acţiune al comisiei;

realizează planul de îmbunătăţire;

aprobă planurile comisiei şi ale
subcomisiilor ( de acţiune, de îmbunătăţire, de
autoevaluare);

realizează raportul de autoevaluare;

monitorizează activitatea comisiei;

realizează observarea lecţiilor;

evaluează activitatea comisiei;

verifică formularul de monitorizare
internă;

verifică modul
de
completare a
documentelor şcolare;

monitorizează activitatea comisiilor din
Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”
 Responsabilul subcomisiei de selectare,
păstrare şi verificare a materialelor
 Membru al subcomisiei de elaborare,
aplicare şi interpretare PO si
a
chestionarelor
 Membru in subcomisia de analiză SWOT şi
elaborare a planurilor de îmbunătăţire
 asigură informarea membrilor comisiei
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3.



OPRESCU EUGENIA
(membru al CEAC)
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despre tematica şedinţelor de lucru;
rezolvă problemele operative ce intervin
în activitatea comisiei;
asigură armonizarea grupurilor de lucru
ale CEAC
gestionează întreaga documentaţie a
comisiei;
elaborează documentele de lucru ale
comisiei;
realizează observarea lecţiilor;
monitorizează procedurile specifice;
întocmeşte procese verbale ale şedinţelor
comisiei CEAC şi a subcomisiilor din care
face parte;
Responsabilul subcomisiei de monitorizare
a
activităţilor
extraşcolare
şi
extracurriculare
Responsabilul subcomisiei de analiză
SWOT şi elaborare a planurilor de
îmbunătăţire
Membru al subcomisiei de monitorizare a
documentelor oficiale
elaborează chestionare şi fişe de evaluare;
monitorizează activităţile extraşcolare şi
extracurriculare;
revizuieşte şi optimizează politicile şi
procedurile subcomisiilor din care face
parte;
reactualizează baza de date a subcomisiei
de
monitorizare
a
activităţilor
extraşcolare şi extracurriculare;
reactualizează baza de date a subcomisiei
de analiză SWOT;
întocmeşte
procesele
verbale
ale
subcomisiei
de
monitorizare
a
documentelor oficiale;
colectează dovezi pentru întocmirea
raportului de autoevaluare;
participă la întocmirea documentelor de
proiectare la nivelul CEAC.
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4.

 Responsabilul subcomisiei de monitorizare
a documentelor oficiale
 Membru al subcomisiei de selectare,
păstrare şi verificare a materialelor CEAC
 elaboreaza chestionare şi fişe de evaluare;
 monitorizează modul de completare a
documentelor oficiale;
 revizuieşte şi optimizează politicile şi
procedurile subcomisiilor din care face
parte;
 reactualizează baza de date a subcomisiei
de monitorizare a documentelor oficiale;
 colectează dovezi pentru întocmirea
raportului de autoevaluare;
 participă la întocmirea documentelor de
proiectare la nivelul CEAC.
 Membru al subcomisiei de monitorizare a
documentelor oficiale
 asigura relaţia dintre Colegiul Național
„Ion Luca Caragiale” şi Consiliul local;
 monitorizează relaţiile cu autorităţile
locale;
 participă la întocmirea documentelor de
proiectare la nivelul CEAC.
 Membru al subcomisiei de monitorizare a
activităţilor extraşcolare şi extracurriculare
 asigură relaţia dintre CEAC şi Comitetul
de părinţi;
 contribuie la gestionarea dovezilor;
 elaborează chestionare şi fişe de lucru ale
subcomisiei;
 monitorizarea alegerii CDŞ/CDL;
 participă la întocmirea documentelor de
proiectare la nivelul CEAC.
 Membru al subcomisiei de analiză SWOT şi
elaborare a planurilor de îmbunătăţire
 Membru al subcomisiei de monitorizare a
activităţilor extraşcolare şi extracurriculare
 asigură relaţia dintre CEAC şi Consiliul
elevilor;

STOICA MARIA
(membru al CEAC –
reprezentant al sindicatului)

5.
(membru al CEACreprezentant al Consiliului
local ROȘIORII DE VEDE)

6.
( membru al CEACreprezentantul Comitetului de
părinţi)

7.
(membru al CEACreprezentantul Consiliului
elevilor)
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 contribuie la gestionarea dovezilor;
 elaborează chestionare si fise de lucru ale
comisiei;
 monitorizarea alegerii CDŞ;
 participă la întocmirea documentelor de
proiectare la nivelul CEAC.
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