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EDITIA……1………………
PROCEDURA(TITLULPROCEDURII:Procedura privind evaluarea activitatii
didactice
COD:…P.O.02…………………………………
ACTUALIZARE:…1/02.2011

1.SCOP: Prezenta procedură stabilește modul de evaluare a calității activității didactice și a
resurselor(instrumentelor) utilizate în vederea realizării acesteia.
2.DOMENIU:Eficacitate educatională,criteriile vizate fiind:
a.conținutul programelor de studiu
b.rezultatele învățării
3.DEFINIȚII:Sunt aplicabile definițiile din Manualul-Managementul inspecției școlare-autor
Mariana Dragomir, Adriana Pleșa
4.DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:
a) Legea

nr.87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității

educației

b) Regulamentul de organizare si desfasurare a inspectiei scolare aprobat prin O. M.4682
din 28.09.1998
c) H.G.nr.1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a indicatorilor de
performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar
d) Manualul-Managementul inspecției școlare-autor Mariana Dragomir, Adriana Pleșa
5.RESPONSABILITĂȚI:
5.1 Responsabilul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității răspunde de :
 Monitorizarea aplicarii procedurii
 Reactualizarea sau arhivarea procedurilor specifice în cadrul unității de învățământ
 Determină necesitățile de documentare la nivelul său de autoritate
5.2 Membrii Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității:
 Realizează identificarea zonelor de procedură, colectarea datelor, gestionarea resurselor
necesare
 Elaborează sau participă la elaborarea instrumentelor pentru monitorizarea procedurilor
în cadrul instituției de învățământ
 Informeaza persoana responsabilă cu evidența documentelor SMC privind revizia
aplicabilă a procedurilor.
5.3 Responsabilul Comitetului de calitate răspunde de corectitudinea procedurilor specifice din
punct de vedere tehnic/profesional și organizatoric.
5.4 Directorul școlii:
 Aprobă procedurile specifice ca documente de uz intern ale școlii
 Determină necesitățile de documentare la nivelul său de autoritate
5.5Diagrama de realizare:
Nr.

Activități

Responsabil

Crt.
1.

Termen

de Monitorizare

realizare
Intocmirea

graficului

de Directorul școlii

inspectie interna la nivelul
conducerii scolii

30.09.2010-sem I
30.02.2011-sem II

2.

Întocmirea

de Șefii CM

graficului

30.09.2010-sem I

inspecție internă la nivelul

30.02.2011-sem II

comisiilor metodice
3.

Centralizarea

graficului

de Secretar CP

10.10.2010-sem.I

inspecție internă la nivelul

7.03.2011-sem.II

școlii
4.

Elaborarea analizei SWOT si CC+ CEAC

15.10.2010-sem I

stabilirea

15.03.2011-sem.II

obiectivelor

inspectiei
5.

Avizarea

graficului

si

a Presedintele CA

obiectivelor inspectiei
6.

7.

17.03.2011-sem.II

Afișarea graficului de inspectii

Directorul școlii

20.10.2010-sem I

și prezentarea în CP de analiză

20.03.2011-semII

Realizarea

de Conform

Conform

evaluare a calității activității graficului

de graficului

inspecțiilor

inspecție

didactice
8.

17.10.2010-sem.I

inspecție

Întocmirea raportului privind Directorii,
calitatea

activității

Cu 2 saptamâni

cadrelor membrii CEAC, , înainte de CP de
șefii

didactice

de

comisii analiză sem.

metodice
9.

Centralizarea

rapoartelor, Directorul

prezentarea raportului final școlii/persoana
privind
didactice

Intocmit

calitatea

de

activității delegata

Analiza
semestriala

Director Mariana Salagean

