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     Lista de difuzare 
Nr. crt  

Destinatar document 
 
Data difuzării 

Semnătura de 
primire 

Compartiment/funcţie Nume şi prenume 
1.     
2.     

3.     
4.     
5.     

 
Cuprins: 

1.   Scopul procedurii; 
2.   Aria de cuprindere; 
3. Responsabilităţi; 
4. Conţinutul procedurii; 
5. Monitorizarea procedurii; 
6. Analiza procedurii; 

 
1. Scopul procedurii 
    Instituirea unei proceduri metodologice care să permită tuturor celor implicaţi în activitatea şcolii: 

• să îşi exprime poziţia, satisfacţia/insatisfacţia raportat la serviciile acordate de unitate; 
• să faciliteze cunoaşterea elevilor de către cadrele didactice; 
• să faciliteze capacitatea de autocunoaştere a elevilor ; 
• să faciliteze comunicarea profesor – elevi, părinţi – profesori, profesori- agenţi economici; 
• să faciliteze gruparea elevilor în funcţie de abilităţi, performanţe, stil de învăţare; 
• să permită evidenţierea problemelor existente; 
• să faciliteze aplicarea unor măsuri, în funcţie de datele colectate. 

 
2. Aria de cuprindere 
    Procedura se adresează tuturor cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, agenţilor economici. 
  
3. Responsabilităţi 

• Managementul unităţii şcolare; 
• CEAC;  
• cadre didactice;  
• diriginţi. 

 
4. Conţinutul procedurii 

• identificarea nevoii de aplicare a chestionarelor – se realizează de către management /CEAC 
/responsabili comisii /diriginţi; 

• conceperea chestionarelor; 
• multiplicarea chestionarelor; 
• distribuirea chestionarelor către diriginţi/profesori şi realizarea instructajului; 
• aplicarea chestionarului; 
• colectarea chestionarelor aplicate profesorilor, părinţilor, agenţilor economici şi interpretarea 

acestora de către membrii CEAC/comisia care a aplicat chestionarul;  
• centralizarea rezultatelor, la nivel de clasă, de către diriginţi - în cazul chestionării elevilor; 
• colectarea rezultatelor, de la diriginţi, de către membrii CEAC (maxim o săptămână de la 

distribuirea formularelor); 
• evaluarea/interpretarea informaţiilor obţinute (în maxim două săptămâni de la primirea 

informaţiilor de la profesori/diriginţi); 
• formularea măsurilor; 
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5. Monitorizarea procedurii 
         Se realizează de către CEAC care va informa conducerea scolii, Consiliul Profesoral de rezultatele 
obţinute (atunci când este cazul).  
 
6. Analiza procedurii 

Revizuirea procedurii se va realiza în funcţie de necesităţi. 


