ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Sfantu
Gheorghe în cadrul Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii
Invatamantului la Scoala Gimnaziale Malu
Consiliul Local Sfantu Gheorghe, judet Ialomita:
Având în vedere:
- adresa Scolii Gimnaziale Malu nr.985/ 02.09.2013, înregistrată la
Consiliul local Sfantu Gheorghe cu nr. 3168 din 04.10.2013.
- Expunerea de motive a primarului comunei Sfantu Gheorghe,
înregistrată sub nr. .............. din ......................2013.
- Raportul secretarului înregistrat cu nr ..................din 2013.
- Raportul de avizare al Comisiei de activitati social culturale , culte ,
învăţământ, sănătate, familie,munca si protecţie socială, protecţie copii,
tineret si sport, inregistrat la nr. ………./……………………
În conformitate cu:
- prevederile art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile art.15, alin.(2) , art.44 alin.(2) lit.c) din O.M.E.C
nr.4925/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar,
În baza prevederilor art.36 alin.(1) ,alin.(6) ,lit.a) pct.1 , alin.(9 ) si
art. 45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) ,lit.b) din Legea nr.215/2001
a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local Sfantu
Gheorghe în cadrul Comisiei de evaluare ai asigurare a calitatii
Invatamantului , la Scoala Gimnaziala Malu , consiliul de administraţie al
unităţii de învăţământ – Scoala Gimnaziala Malu , in anul scolar 20132014, domnul /doamna consilier ………………………….
Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicta prin grija secretarului
comunei .

INITIATOR ,
Primar – Gomes Iuliana Livia

ROMANIA
JUDEŢUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
Nr._____/________2013
RAPORT
cu privire la proiectul de hotarare privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Local Sfantu Gheorghe în cadrul
Comsiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii Invatamantului la
Scoala Gimnaziala Malu
Prin adresa Scolii Gimnaziale Malu nr.985/02.09.2013, înregistrată
la Consiliul local Sfantu Gheorghe cu nr. 3168 din 04.10.2013 , se solicită
desemnarea reprezentantului Consiliului local Sfantu Gheorghe pentru a
face parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii Inavatamntului
în anul şcolar 2013-2014.
Potrivit prevederilor art.44 ,alin.(2) din O.M.E.C nr.4925/2005 privind
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de
invatamant preuniversitar, componenţa comisiei pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii cuprinde în număr relativ egal:
a) reprezentanţi ai corpului profesoral;
b) reprezentanţi ai părinţilor şi, în cazul şcolii de arte şi meserii, al
învăţământului liceal şi postliceal, reprezentanţi ai elevilor;
c) reprezentanţi ai consiliului local.
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele
atribuţii:
a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de
evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare,
conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea
educaţiei în unitatea şcolară respectivă, pe baza căruia directorul
elaborează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din
unitatea şcolară. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor,
prin afişare sau publicare, şi este pus la dispoziţie evaluatorului extern;
c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea
calităţii, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau cu instituţii similare din
ţară ori din străinătate, potrivit legii.
Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei
Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a
Ministerului Educaţiei şi Cercetării se va baza pe analiza raportului de
evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară.
Având în vedere cele prezentate, am întocmit prezentul raport
pentru a însoţi proiectul de hotărâre alăturat.
SECRETAR,
Nita Tamara Ionela

