Comisia
de
Calitate
Comisia de calitate in Colegiul National Aurel Vlaicu Orastie este
infiintata in temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calitatii educatiei si a Legii nr. 87/2006.
Componenta Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii cuprinde7
membri:.
• responsabil –prof Giurgiu Margareta:
a) 3 reprezentanti ai corpului profesoral
• prof Cristea Marinela membru
• prof. Chindea Simona - membru
• inv Vartop Dana - membru
b) reprezentantul Sindicatului
• prof Chira Adriana
c) reprezentantul Consiliului Local
Sangeorzan Ovidiu
d) reprezentantul Consiliului Elevilor
• e) reprezentantul Consiliului Parintilor
•Gherman Ovidiu
Misiunea comisiei este de a efectua evaluarea interna a calitatii educatiei
oferite de institutia de invatamant preuniversitar Colegiul National Aurel
Vlaicu Orastie , cu scopul:
a) a cuantifica capacitatea organizatiei furnizoare de educatie de a
satisface asteptarile beneficiarilor si standardele de calitate, prin
activitatile de evaluare si acreditare
b) a asigura protectie beneficiarilor directi si indirecti de programe de
studiu de nivelul invatamantului preuniversitar prin producerea si
diseminarea de informatii sistematice, coerente si credibile, public
accesibile pentru calitatea educatiei in Colegiul National”Aurel Vlaicu”
c) a contribui la dezvoltarea unei culturi institutionale a calitatii in
invatamantul preuniversitar
d) a raspunde cerintelor ARACIP propuse Ministerului Educatiei si
Cercetarii politici si strategii de permanenta ameliorare a calitatii
invatamantului preuniversitar

ATASAMENTE

Strategia ARACIP 2011-2015
Legea LEGEA nr. 87/2006- LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei
* H.G. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar
Ghid CEAC I-Ghidul CEAC partea I
Ghid CEAC II-Ghidul CEAC partea II-a
Manual de calitate
Ghid StandardeGiidul pentru aplicarea standardelor de referinta
Standarde de referinta si calitate
Ghid Standarde-Standarde nationale de rferinta a indicatorilor de perfomanta
Model de raport annual de autoevaluare
Raei pentru postare
DESCRIPTORIDescriptori de performanta in cadrul asigurarii calitatii
PROCEDURI-Model pentru realizarea procedurilor

