Şcoala gimnaziala de arte ,,Iosif Sava,,
Str. C. Disescu nr. 37
Sector 1 /Bucureşti

Regulament de funcţionare
Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii
Anul şcolar 2016-2017
Art. 1 – prezentul regulament conţine prevederi referitoare la organizarea şi
funcţionarea Comisiei de Evaluare pentru Asigurarea Calităţii în cadrul
Şcolii gimnaziale de arte ,,Iosif Sava,, în conformitate cu metodologia
elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii ,Legea nr.1/2011,O.U.G nr.
75/2005, H.G. nr. 21/2007 şi H.G. nr.22/2007.
Art. 2 – Consiliul de administraţie al şcolii hotărăşte înfiinţarea CEAC.
Art. 3 - Consiliul hotărăşte ca din componenţa comisiei de evaluare să facă
parte profesori cu rezultate deosebite în activitatea didactică, un membru al
comitetului de părinţi şi 1 reprezentant al Primăriei sectorului1 şi o propune
spre alegere consiliului profesoral.
Art. 4 – Comisia va fi alcătuită din 8 membri şi mandatul lor va avea o
durată de 4 ani de la numire.
Art. 5 – Neîndeplinirea responsabilităţilor conferite prin acest regulament
aduce după sine sancţiuni care vor merge până la excluderea din CEAC.
Art. 6 - Comisia de Evaluare a Calităţii este subordonată directorului şcolii
şi consiliului de administriaţie şi are obligaţia să prezinte conducerii şcolii
programul de funcţionare, strategia şi raportul de evaluare anual.
Art. 7 – Membrii CEAC vor comunica permanent cu şefii de catedră pentru
culegerea datelor privind activitatea elevilor şi a cadrelor didactice şi pot
efectua asistenţe la ore pentru edificarea asupra unor probleme ce fac
obiectul activităţii lor.

Art. 8 – CEAC va exercita un rol consultativ în elaborarea proiectului de
dezvoltare al şcolii şi în elaborarea programelor şi activităţilor prevăzute să
vizeze în mod explicit creşterea calităţii educaţiei oferite.
Art. 9 – CEAC elaborează un plan operaţional cuprinzând proceduri şi
activităţi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii.
Art. 10 – Consiliul de administraţie aprobă planul operaţional propus de
CEAC.
Art. 11 – Proiectarea şi planificarea activităţii de evaluare a calităţii va avea
ca strategie aceleaşi ţinte din PDI şi va rezulta din acesta.
Art. 12 – Comisia CEAC monitorizează rezultatele elevilor şi profesorilor pe
toată durata anului şcolar.
Art. 13 - Evaluarea sumativă a rezultatelor obţinute va fi cuprinsă în raportul
de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi va fi adus la cunoştinţa
tuturor beneficiarilor prin publicare şi afişare.
Art. 14 – CEAC formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei
printr-un plan de îmbunătăţire pe care îl înaintează, spre aprobare,
Consiliului de administraţie.
Art. 15 – Consiliul de administraţie stabileşte, după caz, măsuri remediale,
responsabilităţi şi termene.
Art. 16 – Spaţiul de lucru alocat comisiei CEAC este în şcoala în Sala festivă
a Şcolii Gimnaziale de Artă Iosif Sava, iar comisia se va întruni de 2 ori pe
semestru pentru discuţii.
Art. 17 – Echipamentele IT la care membrii CEAC au acces sunt în
secretariatul şcolii.
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