
 

 
 

 

 

 

 

INTERPRETARE CHESTIONARE 

privind organizarea internă a unității de învățământ 

 

        Chestionarul a fost aplicat unui număr de 49 de cadre didactice din Școala Gimnazială 

„Grigore Silași” Beclean în data de 19.10.2017 și a avut ca obiectiv obținerea de informații 

privind cunoașterea reglementărilor interne, a modului de organizare, de luare a deciziilor, de 

comunicare și de raportare de către cadrele didactice.  

Chestionarul aplicat: 

Chestionar 

Organizarea internă a unității de învățământ 

 (cadre didactice) 

 

1. Cunoașteți regulamentul intern al școlii?  

 □ DA  

 □ NU  

2. Ați participat la revizuirea publică a regulamentului intern al școlii?  

 □ DA  

 □ NU  

3. Ați făcut o propunere pentru regulamentul intern?  

 □ DA  

 □ NU  

4. Participați activ la ședințele Consiliului profesoral?  

 □ DA  

 □ NU  

5. Participați activ la ședințele comisiilor din școală?  

 □ DA  

 □ NU  
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6. Cunoașteți prevederile procedurilor privind comunicarea internă și externă și de 

raportare?  

 □ DA  

 □ NU  

7. Regulamentul intern a fost modificat anul acesta școlar?  

 □ DA  

 □ NU 

 

INTERPRETARE CHESTIONAR 

1. Toate cadrele didactice participante la aplicarea chestionarului cunosc regulamentul intern  

     al școlii. 

2. 36 (73,47%) cadre didactice au participat la revizuirea publică a regulamentului intern al  

    școlii  iar 13 (26,53%) nu au participat. 

3. 7 (14,29%) cadre didactice au făcut propuneri pentru regulamentul intern iar 42 (85,71%)  

    nu au făcut nici o propunere. 

4. 48 (97,96%) participă activ la ședințele Consiliului profesoral iar 1 (2,04%) nu participă  

    activ la aceste ședințe. 

5. Toate cadrele didactice chestionate participă activ la ședințele comisiilor din școală. 

6. 46 (93,88%) cunosc prevederile procedurilor privind comunicarea internă și externă și de  

    raportare iar 3 (6,12%) nu cunosc aceste prevederi. 

7. Toate cadrele didactice chestionate apreciază că regulamentul intern a fost modificat în 

acest an școlar. 

 


