Liceul Teoretic “Dunărea” Galati
Str. Oltului nr.24, Micro 17
Telefon /Fax 0236/321731
E-mail:ldunarea@yahoo.com, cid fiscal 3126934

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA
CALITĂŢII
CAPITOLUL I. Dispoziţii generale

Cadrul legislativ
Art.1

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C) din Liceul Teoretic

“Dunărea” Galaţi este un organism de asigurare internă a calităţii educaţiei şi consilierii înfiinţată în
baza următorului cadru legal:


Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii;



Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
aprobat prin O.M.Ed.C nr. 4925/2005;



Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar aprobată prin Memorandum în
Şedinţa de Guvern din 20 decembrie 2005;



H.G. nr.1258 din 18. oct. 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
ARACIP;



H.G. nr.252 din 22 febr. 2006 pentru modificarea H.G. nr.1258;

Misiunea C.E.A.C
Art.2 Misiunea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii serviciilor educaţionale şi de
consiliere, oferite de Liceul Teoretic „Dunărea” Galaţi, este:


de a atesta capacitatea fiecărei structuri funcţionale, prin activităţi de evaluare, de a
satisface aşteptările elevilor şi părinţilor;



de a evalua gradul de satisfacere a clienţilor (elevi, părinţi, corp profesoral, personal
didactic auxiliar şi personal nedidactic, comunitatea locală, etc.);
1



de a contribui la dezvoltarea unei culturi organizaţionale a calităţii;



de a asigura protecţia elevilor şi părinţilor prin oferirea de informaţii din domeniul
serviciilor educaţionale şi consiliere;



de a revizui şi îmbunătăţi politica privind calitatea serviciilor educaţionale şi de
consiliere.

Rolul C.E.A.C
Art.3 Rolul comisiei este:


de a implementa sistemul de management al calităţii;



de a monitoriza aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii



de a realiza evaluarea internă, pe baza standardelor, criteriilor şi indicatorilor de
calitate stabiliţi;



de a elabora un Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei oferită clienţilor;



de a propune conducerii şcolii măsuri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

CAPITOLUL II. Structura organizatorică
Componenţa C.E.A.C
Art.4 (1) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C) din Liceul Teoretic
„Dunărea” Galati este alcătuită din urmatorii membri;
(2) Conducerea operativă a Comisiei este asigurată de directorul şcolii sau de un
profesor responsabil, delegat de către acesta;
(3) Membrii Comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în cadrul şcolii, cu
excepţia directorului;
(4) Comisia este formată din:
a) un coordonator comisie CEAC;
b) 5 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret

de Consiliul

Profesoral;
c) un reprezentant al părinţilor;
d) un reprezentant al elevilor
e) un reprezentant al Consiliului Local.
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Alegerea membrilor C.E.A.C
Art.5 Selecţia reprezentanţilor corpului profesoral se va face după următoarea procedură:
a) apelul către cadrele didactice din şcoală, împreună cu comunicarea condiţiilor pe
care trebuie să le îndeplinească;
b) depunerea unei scrisori de intenţie însoţite de un curriculum vitae;
c) primirea unui aviz consultativ din partea Consiliului de Administraţie;
d) prezentarea candidaţilor în Consiliul Profesoral;
e) Alegerea de către Consiliul Profesoral, prin vot secret, a reprezentanţilor cadrelor
didactice;
f) comunicarea rezultatelor.
Durata mandatului membrilor C.E.A.C
Art.6 (1) Durata mandatului comisiei este de 4 ani.
Încetarea calităţii de membru C.E.A.C
(2) Încetarea calităţii de membru se poate realiza:
a) la cererea membrului respectiv, fără a fi necesară motivarea cererii;
b) în urma retragerii votului de încredere acordat de către Consiliul Profesoral;
c) în cazul neîndeplinirii sarcinilor trasate de către responsabilul C.E.A.C.

CAPITOLUL III. Atribuţiile Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
Atribuţii generale
Art.7 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C) are următoarele atribuţii
generale:
a) coordonează modalitatea de aplicare a procedurilor privind calitatea educaţională şi
de consiliere şi cea de autoevaluare instituţională;
b) elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei. Raportul
este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;
c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, pe care le prezintă
conducerii şcolii;
d) cooperează cu Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar (A.R.A.C.I.P) şi cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară,
potrivit legii.
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Atribuţii specifice
Art.8 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii are următoarele atribuţii specifice:
a) defineşte, în mod explicit standardele, criteriile şi indicatorii de calitate;
b) diseminează standardele, criteriile şi indicatorii de calitate angajaţilor;
c) urmăreşte respectarea calităţii în toate procedurile;
d) evaluează calitatea activităţii structurilor funcţionale şi elaborează rapoarte asupra
modului în care a fost asigurată calitatea;
e) propune măsuri de îmbunătăţire a calităţii activităţilor structurilor funcţionale;
f) gestionează toate documentele cu privire la sistemul de management al calităţii.

CAPITOLUL IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR;
RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI
Art.11 (1) C.E.A.C trebuie să aibă alocat un spaţi de lucru .
(2) C.E.A.C are dreptul de a utiliza

echipamentele din sala de informatică

(imprimantă, calculatoare), precum şi alte echipamente şi consumabile ale şcolii (acces la internet,
hârtie, CD-uri, etc.)
(3) Întâlnirile/şedinţele comisiei se vor ţine lunar sau ori de este nevoie;
(4) Membrii C.E.A.C au dreptul să consulte documentele manageriale de la nivelul
instituţiei;
(5) Membrii C.E.A.C au obligaţia să utilizeze performanţele elevilor şi cadrelor
didactice în promovarea imaginii şcolii;
(6) Membrii C.E.A.C pot fi recompensaţi, la sfârşitul fiecărui an şcolar, din fondurile
extrabugetare ale unităţii şcolare;
(7) Vor fi sancţionaţi, prin pierderea calităţii de membru, fără dreptul de a fi aleşi întro comisie de la nivelul unităţii şcolare pe o perioadă de 1 an, acei membri care induc formalismul în
activitatea comisiei.
Revizuire
Art.12 Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al C.E.A.C poate fi modificat,
completat şi/sau îmbunătăţit pe parcursul activităţii, cu avizul – conform al Consiliului de
Administraţie şi aprobarea Consiliului Profesoral.
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