
 

 

 

 

 

 

STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII 

pentru perioada 2015-2017 

 Strategia CEAC se fundamentează pe următoarele acte normative: 

 Documentele emise de ARACIP  în acest domeniu: „Strategia ARACIP pentru perioada 
2011-2015 Recâştigarea încrederii în educaţie ;  

 Ghidul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Unităţile de Învăţământ 
Preuniversitar-partea a II-a;  

 O.U.G. nr. 75/12.07.2005 aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006; 
 H.G. nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare provizorie a a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi evaluare 
periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar ; 

 H.G. nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea 
autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie. 

 Proiectul de Dezvoltare Instituţională (PDI) pentru perioada 2015-2020 

 

PARTEA I 

 MOTIVAŢIA 

(fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PDI) 

             Viziunea : Realizarea unui mediu de promovare a valorii şi practicilor democratice într-

un climat propice învăţării, orientării elevului spre împlinire în viaţa privată şi publică prin 

exersarea calităţii de cetăţean capabil să participe activ la activitatea productivă, la viaţa de 

familie şi la toate nivelurile vieţii în comunitate (de la nivel local până la cel european). 

            Misiunea: Pregătirea elevilor pentru a putea oferi societăţii absolvenţi capabili de a deveni 

cetăţeni activi şi eficienţi, apţi a se integra în viaţa societăţii. Fiecare elev va fi sprijinit să-şi 

cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesul şi motivaţiile 

personale, să-şi dezvolte astfel personalitatea încât traiectul lui existenţial, social şi profesional să 
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se poată desfăşura sub semnul succesului. Şcoala garantează accesul continuu la învăţare, pentru 

a se forma noile competenţe necesare şi va fi deschisă dialogului cu comunitatea, va realiza o 

educaţie multiculturală, asigurând astfel apropierea dintre elevi, cunoaşterea şi acceptarea 

reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase. 

ANALIZA S.W.O.T 

 PUNCTE TARI:  

Management 

-  aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul educaţiei;  

-  centrarea managementului şcolar pe obiective strategice şi pe obţinerea de rezultate 

superioare ;  

-  eficienta manageriala manifestată în echipelor la nivel formal;  

-  dezvoltarea unei culturi organizaţionale pozitive si a unui climat de lucru motivant ;.  

-  managementul şcolar şi instituţional s-a realizat de o manieră activ-participativă şi 

democratică, care a permis promovarea iniţiativelor cadrelor didactice şi a marcat un 

vizibil salt spre profesionalism, reliefând deschiderea spre aplicarea programului de 

descentralizare a unităţilor şcolare.  

 

              Curriculum si dezvoltare curriculară şi extra-curriculară  

-  aplicarea unui curriculum echilibrat, prin armonizarea curriculum-ului naţional cu cel 

local ;  

            - elaborarea curriculum-ului la decizia şcolii  în cea mai mare măsură prin consultarea 

părinţilor şi a elevilor,  luând  in consideraţie nevoile comunităţii, resursele umane şi cele 

materiale existente;  

            - proiectarea documentelor cadrelor didactice în conformitate cu recomandările/ 

reglementările ghidurilor metodologice pentru aplicarea programelor şcolare, cu metodica 

predării fiecărei discipline şi respectând  particularităţile de vârstă ale elevilor;  

            -  aplicarea corectă a curriculum-ului pentru fiecare disciplină cu respectarea programelor 

şcolare.  

 

             Rezultate şcolare 

              -  rezultate bune obţinute de elevi la concursurile şcolare ;  

              -  nivelul atingerii standardelor curriculare de performanţă este în general bun, depăşind 

60% pentru toate formele de învăţământ . 

 

             Resurse umane 

-  gradul de acoperire cu personal didactic calificat  este de aproape 95%; 

         -  5 cadre didactice sunt înscrise la examenele pentru obţinerea gradelor didactice: 2 la  

gradul  did I, 2 gradul  II si 3 la definitivat. Cadrele didactice au participat şi la  programe de 

formare propuse de CCD, SIVECO, FDSC etc; 



          -  din totalul cadrelor o mare pondere este reprezentată de cele cu gradul didactic I (47%); 

          -  relaţiile interpersonale bune favorizează un climat educaţional deschis şi stimulativ. 

 

            Resurse materiale şi financiare 

            -  includerea şcolii în programe de reabilitare şi investiţii;  

            -  teren de sport bitumat; 

            -  pământ în proprietate; 

             

 

           Parteneriat şi dezvoltare comunitară 

            -  îmbunătăţirea relaţiilor şcolii cu comunitatea prin parteneriate; 

            -  îmbunătăţirea sistemului de diseminare a informaţiilor cu privire şcoala şi activităţile ei 

specifice;  

            - creşterea transparenţei promovării obiectivelor şi ofertelor educaţionale la nivelul 

diferitelor categorii de instituţii. 

 

PUNCTE SLABE 

Management 

-  comunicarea intrasistemică uneori deficitară. 

 

          Curriculum si dezvoltare curriculară şi extra-curriculară 

-  insuficienta adecvare a demersurilor curriculare la particularităţile elevilor şi la conţinuturile 

esenţiale ;  

- nepracticarea unor trasee individualizate de învăţare şi insuficienta  adaptare a curriculum-ului 

particularităţilor unor categorii speciale de elevi ;  

- insuficienta manifestare a inventivităţii şi creativităţii pedagogice a cadrelor didactice în 

vederea creşterii motivaţiei pentru învăţare a elevilor ;  

- activităţile extracurriculare uneori formale, contribuţia lor la îmbunătăţirea curriculum-ului fiind 

redusă sau ineficientă.  

 

          Rezultate şcolare 

-  lipsa studiului individual şi a surselor de informare personale în rândul elevilor; 

-  lipsa activităţilor în cercuri tematice. 

 

          Resurse umane 

-  pregătirea ştiinţifică şi metodică deficitară a unor cadre didactice;  

-  volumul mare de muncă si riscul de a nu finaliza la timp, eficient si corespunzător, problemele 

de pe agenda scolii;  

-  încadrarea profesorilor pe mai multe şcoli. 

 

       Resurse materiale şi financiare 



-  utilizarea ineficientă a mijloacelor de învăţământ moderne;  

-  subfinanţarea educaţiei ;  

-  accentuarea uzurii morale şi fizice a bazei didactico-materiale;  

-  mobilizarea dificilă a resurselor extrabugetare;  

-  lipsa unei săli de sport; 

  

         Parteneriat şi dezvoltare comunitară 

-  neimplicarea corespunzătoare a unor cadre didactice în atragerea în viaţa şcolii a membrilor 

comunităţilor locale (părinţi, autorităţi publice, agenţi economici etc) ;  

- percepţii eronate şi prejudecăţi cu privire la şcoală ;  

- slaba implicare a unor  comitete de părinţi în coordonarea relaţiei şcoala- comunitate ;  

- insuficienta deschidere a unităţii şcolare către accesarea unor programe de parteneriat european.  

 

        OPORTUNITĂŢI : 

-  promovarea unui cadru legislativ care încurajează iniţiativele şcolii şi implicarea partenerilor 

săi sociali;  

-  parteneriatul funcţional al şcolii cu autorităţile publice locale şi judeţene;  

-  intensificarea măsurilor guvernamentale şi a facilităţilor acordate elevilor pentru creşterea 

participării şcolare;  

-  oferta largă de cursuri de formare; 

-  poziţia strategică a localităţii şi şcolii Cosereni pe DN2A; 

-  comuna cu potenţial de dezvoltare şi modernizare; 

-  parteneriate cu agenţi economici; 

-  accesarea şi derularea de proiecte educaţionale în şcoală. 

 

        RISCURI : 

- nivelul ridicat de sărăcie la nivelul judeţului;  

- instabilitatea economică; 

- creşterea ratei şomajului; 

- marginalizarea şi automarginalizarea unor familii defavorizate;  

- actualul cadru legislativ cu privire la formarea, repartizarea şi utilizarea fondurilor nu permite o 

decizie reală a conducătorilor unităţilor de învăţământ într-un mod stimulativ şi coerent ;  

- migrarea forţei de muncă în străinătate; 

- schimbările dese din sistem; 

- oferta curriculară mai atractivă a şcolilor din mediul urban 

 

  

 

 



PARTEA A II-A 

PROIECTAREA ŞI PLANIFICAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARE A CALITĂŢII 

TINTELE STRATEGICE ALE EVALUĂRII CALITĂŢII 

(rezultate din diagnoza PDI şi ţintele strategice formulate în PDI): 

      Asigurarea unui proces de învăţământ de calitate; 

 Promovarea dimensiunii europene şi a valorilor multiculturalismului în educaţia elevilor; 

 Transformarea şcolii într-o organizaţie care învaţă, lucru ce favorizează aplicarea didacticii 

moderne, cu accent pe îmbunătăţirea predării-învăţării, pe dezvoltarea abilităţilor practice ale 

elevilor şi profesorilor, într-un proces tot mai complex de formare continuă; 

 Generalizarea utilizării TIC în predare – învăţare – evaluare şi asigurarea accesului tuturor 

elevilor la învăţământul asistat de calculator; 

 Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor 

necesare promovării unui învăţământ modern, de calitate, bazat pe modelare; 

  Stimularea motivaţiei intrinseci, a capacităţii creative a elevilor, asocierea acestora la 

organizarea şi desfăşurarea activităţii şcoală – comunitate; 

 Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare şi evaluare a activităţii întregului colectiv al 

şcolii, care să evidenţieze, să promoveze şi să stimuleze valoarea la toate nivelurile de 

activitate; 

 Crearea unui parteneriat educativ prin atragerea părinţilor, consultarea elevilor şi colaborarea 

cu factori locali, precum şi prin fructificarea experienţei europene; 

 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat în vederea realizării diseminării proiectelor şi schimbului 

de experienţă. 

 

 OPŢIUNI STRATEGICE 

DEZVOLTAREA CURRICULARĂ ŞI  EXTRA-CURRICULARĂ  

 Adaptarea curriculum-ului şcolar la cerinţele agenţilor economici şi la nevoile de dezvoltare 

personală ale elevilor; 

 Dezvoltarea CDŞ adaptat domeniilor prioritare de dezvoltare; 

 Utilizarea de soft educaţional adecvat curriculum-ului şcolar; 

 Dezvoltarea CDŞ plecând de la informaţiile primite prin relaţiile cu şcoli din spaţiul 

european; 



 Selecţionarea furnizorilor de curriculum pentru metodicile de predare ale diferitelor 

discipline, care răspund cel mai bine nevoilor de dezvoltare ale organizaţiei; 

 Crearea unui set de teste de evaluare pentru elevi în concordanţă cu standardele existente, 

care să ofere o radiografie obiectivă a progresului şcolar; 

 Creşterea gradului de consultare a părinţilor în alegerea disciplinelor opţionale şi acordarea 

conţinuturilor lor la nevoile concrete ale partenerilor şcolii; 

 Introducerea în CDŞ a unor tematici de cunoaştere a rolului şi tendinţelor de dezvoltare ale 

Uniunii Europene; 

 Dezvoltarea unui curriculum specific adaptat nevoilor de calificare, recalificare şi 

perfecţionare a partenerilor sociali; 

 Diversificarea activităţii extra-curriculare. Se vor desfăşura cu prioritate activităţi precum: 

concursuri pe teme de educaţie moral-civică, educaţie rutieră, excursii, expoziţii. 

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

 Stimularea perfecţionării cadrelor didactice pentru cunoaşterea noilor tehnologii din 

activitatea economică şi pentru promovarea didacticii moderne, cu accent pe dezvoltarea de 

competenţe; 

 Adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii informaţionale, promovarea şi încurajarea 

activităţilor în echipă; 

 Iniţierea tuturor cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar în utilizarea 

calculatorului în activitatea profesională; 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare în domeniul managementului calităţii; 

 Familiarizarea cadrelor didactice cu sistemul de evaluare externă; 

 Motivarea întregului personal pentru creşterea eficienţei muncii; 

 Perceperea şi tratarea elevilor ca parteneri in derularea actului educativ; 

 Proiectarea şi derularea unor activităţi de consiliere socială şi profesională cu părinţii; 

 Familiarizarea cadrelor didactice cu metodele specifice muncii în echipă şi introducerea 

acestora în actul educativ; 

 Antrenarea unui grup tot mai numeros de cadre didactice din şcoală în activitatea de formare 

a adulţilor. 

ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ŞI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 

 Dezvoltarea bazei materiale cu prioritate pentru domeniile solicitate de piaţa muncii; 

 Accesarea de fonduri prin participarea la proiecte de finanţare şi prin mărirea contribuţiei 

comunităţii locale, ca urmare a adecvării ofertei de şcolarizare la nevoile acesteia; 

 Acoperirea necesarului de calculatoare şi soft educaţional pentru toate domeniile curriculare; 

 Dezvoltarea modalităţilor de evaluare computerizată; 

 Creşterea contribuţiei părinţilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de instruire şi dotare; 

 Valorificarea pământului şcolii prin arendarea acestuia, conform legii arendei. 



 

CREAREA CADRULUI OPTIM PENTRU PARTENERIAT ŞI DEZVOLTARE COMUNITARĂ 

 Iniţierea de proiecte pentru participarea la programe de finanţare vizând înnoirea dotării 

tehnice a şcolii şi adaptarea la cerinţele comunitare; 

 Diversificarea şi extinderea relaţiilor cu partenerii educaţionali, atât la nivel local cât şi la 

nivel regional şi naţional; 

 Fructificarea oportunităţilor oferite de proiecte de colaborare locale, regionale, europene; 

 Aplicarea şi promovarea sistemului de evaluare în colaborare cu partenerii educaţionali 

locali; 

 Diversificarea modalităţilor de colaborare cu partenerii implicaţi în formarea continuă a 

adulţilor (biserica, poliţia, dispensarul uman şi veterinar); 

 Includerea Consiliului reprezentativ al părinţilor şi a Consiliului elevilor în luarea deciziilor. 

REZULTATE AŞTEPTATE 

 Calificarea corespunzătoare a personalului didactic ( 100% - profesori calificaţi şi care 

folosesc metode moderne de predare-învăţare şi lucru în echipă); 

 Implicarea fiecărui cadru didactic în atragerea resurselor materiale şi financiare pentru 

dezvoltarea şcolii; 

 Participarea la concursuri şi olimpiade şcolare; 

 Continuarea studiilor în procent de 98% 

 Scăderea mediocrităţii de la 60% la 40%; 

 Creşterea procentului de promovabilitate la Evaluarea Națională  

 Menţinerea relaţiilor bune profesor – elev – comunitate; 

 Existenţa şi funcţionarea în continuare a parteneriatelor şcoală – comunitate; 

 Creşterea prestigiului şcolii în comunitate; 

 Reducerea absenteismului şi eliminarea tendinţelor de abandon şcolar; 

 Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii; 

 Creşterea calităţii actului educaţional şi îmbunătăţirea rezultatelor învăţării 

 Stimularea şi multiplicarea iniţiativelor elevilor în dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare şi a 

comunităţii locale; 

 Realizarea de materiale informative: afişe, pliante, broşuri, referate, eseuri, creaţii literare; 

 

 

 

 

 



TERMENE DE APLICARE, 

ROLURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE 

DIFERITELOR PERSOANE ŞI GRUPURI 

A. Managementul şcolii va fi anual reconsiderat în funcţie de noile cerinţe educaţionale şi de 
nevoile comunităţii. Anual, toate cadrele didactice vor participa la cursurile de prefecţionare organizate  
de Casa Corpului Didactic Ialomita  

Anual, se vor căuta soluţii pentru dotarea şcolii cu mobilier nou, aparatură electronică şi 

calculatoare performante, cărţi de specialitate pentru fiecare disciplină în parte, cât şi materiale sportive 

necesare procesului instructiv-educativ. 

B. Conducătorul echipei este managerul unităţii şcolare. În cadrul şcolii, cadrele didactice discută 

în comisii, în consiliul profesoral şi în consiliul de administraţie obiectivele generale corelate cu cele de la 

nivelul fiecărei discipline. 

Activităţile cadrelor didactice se desfăşoară pe baza planificărilor calendaristice, conform 

programelor şcolare în vigoare. 

Curriculumul la decizia şcolii este elaborat anual ţinându-se cont de opţiunile părinţilor şi 

elevilor. Astfel, la cererea părinţilor, s-au introdus în CDS ore de informatică  ,educatie financiara. 

În cadrul şcolii funcţionează mai multe comisii, fiecare având un coordonator.  

 Comisia CEAC este formată din 6 membri şi are următoarea componenţă: 
 1 coordonator 
 4 reprezentanţi ai corpului profesoral 
 1 reprezentant al Sindicatului 
 1 reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinţilor 
 1 reprezentant al Consiliului Local Cosereni 

 Comisia CEAC funcţionează pe durata unui mandat de 2ani. 

                        AVANTAJELE OPŢIUNILOR 

S-a hotărât alegerea acestor ţinte de către conducerea şcolii, pentru că ele conduc la creşterea 

calităţii educaţionale în şcoală şi lărgesc accesul la educaţie al elevilor. 

Ţintele strategice alese sunt necesare pentru dezvoltarea unităţii şcolare, ele respectând 

politicile şi strategiile de dezvoltare naţională, regională şi locală.Ţintele alese se pot realiza cu resursele 

financiare existente şi previzibile în următorii 3 ani şcolari. 

 

 

 



PARTEA a III-a 

                                       MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE 

EVALUARE A CALITĂŢII 

CADRUL LEGAL pentru funcţionarea CEAC este:  

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii, art. 11 
şi 12; 

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

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

 

SISTEMUL DE EVALUARE A CALITĂŢII URMĂREŞTE: 

 Îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din şcoală; 
 Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, 

părinţi, corp profesoral, comunitate locală); 
 Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare. 

 

PROCESELE PRIN CARE SE ASIGURĂ CALITATEA SUNT: 

 Planificarea şi realizarea activităţilor de învăţare (curriculare şi extracurriculare); 
 Asigurarea resurselor pentru activităţile  de învăţare planificate şi prin organizarea 

situaţiilor de învăţare; 
 Activitatea cadrelor didactice în clasă, în şcoală şi în comunitate; 
 Obţinearea performanţelor şi evaluarea rezultatelor învăţării; 
 Managementul strategic şi operaţional al unităţii şcolare; 
 Asigurarea comunicării cu actorii educaţionali esenţiali (elevi şi părinţi) şi cu întreaga 

comunitate, precum şi asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolară şi a şcolii la viaţa 
comunităţii; 

 Evaluarea complexă a întregii vieţi şcolare. 
 

 

 

 

 

 



PARTEA a IV-a 

 

INSTRUMENTE ŞI PROCEDURI DE EVALUARE INTERNĂ 

(AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII 

 

      PROCEDURA DE EVALUARE A INTERNĂ (AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII: 

 

 Selectarea domeniului/temei/temelor (în cazul în care evaluarea nu vizează toate domeniile 
prevăzute de lege); 

 Diagnoza nivelului de realizare; 
 Judecarea nivelului de realizare; 
 Identificarea slăbiciunilor şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere/dezvoltare; 
 Crearea unui grup de lucru; 
 Modificarea/optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor operaţionale 

asociate; 
 Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare/optimizare/remediere; 
 Reaplicarea instrumentului de evaluare. 

 

TIPURI DE INSTRUMENTE PENTRU EVALUAREA INTERNĂ (AUTOEVALUAREA) CALITĂŢII: 

 Fişe şi alte instrumente de evaluare; 
 Declaraţii de intenţie ale comisiilor de specialitate din şcoală; 
 Chestionare; 
 Ghiduri pentru interviuri; 
 Ghiduri de observaţie; 
 Tipuri de proiecte; 
 Rapoarte scrise; 
 Diferite fişe de apreciere; 
 Plan operaţional; 
 Fişe de analiză a documentelor şcolii; 
 Obiecte concrete: rezultate materiale ale proiectului; 
 Documente de politică educaţională elaborate la nivel naţional, regional şi local; 
 Standarde, metodologii, ghiduri de bună practică, alte instrumente privind evaluarea 

instituţională şi asigurarea calităţii, elaborate la nivel naţional, regional sau local. 
 

 

 



PARTEA a V-a 

MODALITĂŢI ŞI PROCEDURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII 

1. Se selectează domeniul şi criteriul/criteriile avute în vedere conform „Standardelor de 
acreditare şi de evaluare periodică” (H.G.21/18.01.2007 sau art. 10 din O.U.G. nr. 
75/12.07.2005 aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006). 
 

2. Se urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi se realizează o diagnoză a nivelului de 
realizare. 

 

3. Se judecă nivelul de realizare. 
 

4. Se identifică punctele tari, cele slabe şi ţintele pentru intervenţiile de remediere/dezvoltare. 
 

5. Se creează un grup de lucru pentru aplicarea măsurilor de îmbunătăţire (Evaluarea internă este 
coordonată şi realizată de către CEAC. Pentru zonele de îmbunătăţire se poate constitui o altă 
echipă, se pot stabili responsabili, în funcţie de rolul îndeplinit în organizaţie – profesor de 
specialitate, responsabil de comisie metodică, de arie curriculară etc, care să aplice programul 
de îmbunătăţire). 

6. Se modifică/optimizează/completează PDI şi planurile operaţionale. 
7. Se desfăşoară propriu-zis activităţile de dezvoltare/optimizare/remediere pentru domeniul 

selectat. 
8. Se reaplică instrumentul de evaluare. 

 

Pasul 1 

CEAC elaborează un plan operaţional anual (derivat din strategia aprobată), 

cuprinzând proceduri şi activităţi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii. 

  

↓ 

Pasul 2 

Consiliul de administraţie aprobă planul operaţional propus de CEAC. 

 

↓ 

 



Pasul 3 

Realizarea activităţilor stabilite de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii 

conform planificării. 

Monitorizarea şi evaluarea, de către membrii CEAC, în funcţie de  

responsabilităţile specifice, a modului de realizare a activităţilor de 

evaluare şi îmbunătăţire a calităţii. 

 

↓ 

 

Pasul 4 

Realizarea de către CEAC a raportului anual de evaluare internă a calităţii. 

 

↓ 

 

Pasul 5 

Consiliul de administraţie aprobă  

Raportul anual de evaluare internă a calităţii propus de CEAC. 

Consiliul de administraţie revizuieşte, dacă este cazul, documentele programatice şi strategiile 

de dezvoltare (inclusiv strategia de evaluare internă a calităţii). 

 

↓ 

 

Pasul 6 

Raportul anual de evaluare internă a calităţii este făcut public şi este trimis către inspectoratul 

şcolar şi, la cerere, către ARACIP. 

 



 


