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LICEUL TEHNOLOGIC „OCTAVIAN GOGA” JIBOU

ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018

NR. CRT. DENUMIREA COMISIEI RESPONSABIL/MEMBRII COORDONEAZĂ

0 1 2 3

1. COMISIA  PENTRU EVALUAREA ȘI
ASIGURAREA CALITĂŢII

prof. Györfi Deak Elisabeta – responsabil comisie
inv. Brîglezan Loredana- inv. primar
prof. Sarkozi  Hajnal - inv. gimnazial
prof. Ghiurco Carmen - inv. liceal
prof. Kulcsar Ana
Stejerean Cristian- elev cls. a XII-a A
inv. Romocea Iudița - sindicat
Cotuț Ștefan- repr. Consiliul  Local
Cadar Anamaria- reprezentant părinți
Ec.Țelea Valentin-S.C. Confecții S.A. Jibou-
reprezentant agent economic

Prof. Csatlos Sandor –
Director adjunct

2. COMISIA DE CONTROL MANAGERIAL
INTERN

prof.Baboș Gabriela -responsabil comisie
prof.Pojar Mihaela
prof. Petruț Ioana
înv. Napradean Angelica Ancuta

Prof. Csatlos Sandor –
Director adjunct

3. COMISIA PENTRU CURRICULUM

prof. Csatlos Sandor – director adjunct, responsabil
prof. Pop Adriana
prof. Cosma Gabriela
prof. Gyorfi Deak Elisabeta
prof. Rognean Radu
prof. Rus Rodica
prof. Ghiurco Carmen

Prof. Mureşan Daniel
Director



înv. Pășcuță Diana
prof. Prodan Voica – consilier școlar

4. COMISIA DE FORMARE CONTINUĂ ȘI
PERFECȚIONAREA PERSONALULUI

prof. Teglaș Aura – responsabil
prof. Rognean Radu
prof. Ghiurco Carmen
inv. Dobai Marinela

Prof. Mureşan Daniel
Director

5.
COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI

COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL
ȘCOLAR

prof.Ghiurco Carmen –responsabil
prof. Cosma Gabriela
prof.Prodan Voica– psiholog
prof.Borz Virgil
prof.Bârjac Gabriel
Radu Cosmin – repr. Poliția Jibou
Dobai Adriana– reprezentantul părinţilor
Butas Adrian– elev XII B

Prof. Mureşan Daniel
Director

6. COMISIA  DIRIGINŢILOR

prof. Cosma  Gabriela - responsabil
prof. Gyorfi Deak Elisabeta- secretar
prof. Mureșan Marius- învățământ gimnazial
prof. Poenar Maria – învățământ liceal
prof. Borz Virgil- învățământ profesional
prof. diriginți – membrii

Prof. Mureşan Daniel
Director

7. COMISIA  DE CERCETARE
DISCIPLINARĂ

prof. Borz Virgil - responsabil
prof. Muntean Marius
înv. Pintea Andreea
prof. Rus Marius
prof. Temeș Viorel
prof. Pop Carmen

Prof. Mureşan Daniel
Director

8. COMISIA  DE  CONTROL  A
DOCUMENTELOR  ŞCOLARE

prof.  Mureșan  Daniel – responsabil
prof. Csatlos  Sandor
inv. Toth Edina
prof. Poenar  Maria
prof. Turc Cipriana
secretar șef Peter Livia

Prof. Mureşan Daniel
Director



9. COMISIA  DE  VERIFICARE  A  NOTĂRII
ȘI MONITORIZAREA ABSENȚELOR

prof. Rognean Radu - responsabil
prof. Kulcsar Ana
prof. Bot Ileana
prof. Gyorfi Elisabeta
prof. Nagy Melinda
înv. Dobai Marinela
înv. David  Ana
prof. Temes Viorel

Prof. Mureşan Daniel
Director

10.
COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI
COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI

PROMOVĂRII INTERCULTURALITĂȚII

prof. Romocea Iudita - responsabil
prof. Pap Izabella
prof. Pop Carmen
Teglaș Aura – reprezentant părinți
Butas Adrian– reprezentant elevi

Prof. Cosma Gabriela
–Consilier educativ

11. COMISIA  DE  ÎNTOCMIRE  A
ORARULUI ȘI COMPLETARE A CONDICII

prof. Gyorfi  Elisabeta – responsabil
prof. Csatlos Sandor
prof. Boda Melinda

Prof. Csatlos Sandor –
Director adjunct

12. COMISIA DE ASIGURAREA SERVICIULUI
PE ȘCOALĂ

prof. Csatlos Sandor- responsabil
prof. Poenar Maria
prof. Borz Virgil
prof. Ciocan Ioan
prof. Muntean Marius

Prof. Mureşan Daniel
Director

13. COMISIA  DE  PROMOVARE  A
PROIECTELOR  ŞI  PARTENERIATELOR

prof. Nagy Melinda -responsabil
prof. Gyorfi Elisabeta
prof. Csatlos Sandor
prof. Sarkozi Hajnal
prof. Bot Ileana
prof. Boda Melinda
prof. Babos Gabriela
prof. Cosma Gabriela
prof. Barjac Gabriel

Prof. Csatlos Sandor –
Director adjunct

14.

COMISIA  DE  ORGANIZARE  ŞI
COORDONARE  A  EXAMENELOR ȘI A

ADMITERII

prof. Poenar Maria - responsabil
prof. Csatlos Sandor
prof. Rognean Radu
prof. Mureşan Marius
prof. Ghiurco Carmen
prof. Cosma Gabriela

Prof. Mureşan Daniel
Director



secretar șef Peter  Livia

15. COMISIA  PENTRU  OLIMPIADE  ŞI
CONCURSURI  ŞCOLARE

prof. Rusu Alexandru-responsabil
prof.Mureșan  Marius -
prof. Csatlos  Sandor
prof. Bot  Ileana
înv. Romocea Iudita
prof. Cosma  Gabriela
prof. Borz Virgil
prof. Gyorfi  Elisabeta
prof. Poenar Maria
prof.

Prof. Csatlos Sandor –
Director adjunct

16. COMISIA  DE  COORDONARE  A
BURSELOR

prof. Bot Ileana - responsabil
prof. Stanca Mariana
prof. Csatlos  Sandor
prof. Petrut Ioana
prof. Teglas Aura
adm. financiar Noje Iulia
secretar șef Peter Livia
adm. patrimoniu Creţ Adriana
bibl. Toutu Irma

Prof. Csatlos Sandor –
Director adjunct

17. COMISIA  DE  ORIENTARE ŞCOLARĂ  ŞI
PROFESIONALĂ

prof. Ghiurco Carmen - responsabil
prof. Prodan Voica – consilier școlar
prof. Csatlos Sandor – dir.adj.
Diriginţii  cls. a VIII-a, a X-a, a XII-a ,

Prof. Cosma Gabriela
–Consilier educativ

18. COMISIA  PENTRU  ACTIVITĂŢI
EXTRACURRICULARE ȘI EXTRAȘCOLARE

prof. Cosma Gabriela - responsabil
prof. Petruț Ioana
prof. Barjac  Gabriel
prof. Pop  Adriana
prof. Pap  Izabella
prof. Pop Carmen Lucia
inv. Romocea  Iudita
inv. Napradean Angelica
prof. Teglas Aura
prof. Ciocan Ioan
prof. Rus Rodica
prof. Bartus Annamaria

Prof.–Consilier educativ



prof. Oancea Ramona
prof. Rognean Radu

19.

COMISIA  DE  INVENTAR  ŞI
ÎNTREȚINERE  A  PATRIMONIULUI ȘI
DE  DOTARE  CU  MIJLOACE FIXE ȘI

OBIECTE DE NVENTAR

prof. Csatlos  Sandor - responsabil
adm. financiar Noje Iulia
laborant Creț Adriana
operator date Gionea Bogdan

Prof. Mureşan Daniel –
Director

20.
COMISIA  PENTRU SĂNĂTATE ȘI

SECURITATE ÎN MUNCĂ ȘI SITUAȚII DE
URGENȚĂ

prof. Rus Marius – responsabil
prof. Ghiurco Carmen
prof. Borz Virgil
prof. Barjac Gabriel
prof. Stanca Mariana
prof. Kulcsar Ana
laborant Creț Adriana

Prof. Csatlos Sandor –
Director adjunct

21. COMISIA  DE  CRUCE  ROŞIE ŞI
PROTECŢIA CIVILĂ

prof. Sarkozi  Hajnal - responsabil
prof. Pop Carmen
prof. Opris Eva

Prof. Csatlos Sandor –
Director adjunct

22. COMISIA  DE  PROTECŢIA  MEDIULUI

prof. Sarkozi Hajnal – responsabil
prof. Boda Melinda
inv. Souca Vasile
prof. Rusu Alexandru

Prof. Csatlos Sandor –
Director adjunct

23.
COMISIA  DE  EDITARE  A

REVISTELOR ŞCOLARE

prof. Gyorfi Elisabeta– responsabil
prof. Pop  Adriana
prof. Teglaş  Aura
prof. Nagy Melinda
inv. Briglezan Loredana
prof. Kulcsar Ana
prof. Baboș Gabriela
prof. Pap Izabella
prof. Barbolovici Ioana

Prof. Cosma Gabriela
–Consilier educativ

24.

COMISIA DE COORDONARE A
ACTIVITĂŢILOR PRIVIND RELAŢIA CU
PĂRINȚII ȘI COMUNITATEA LOCALĂ ȘI

PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

prof. Cosma Gabriela - responsabil
prof. Csatlos Sandor
prof. Borz Virgil
prof. Poenar Maria
inv. Napradean Angelica

Prof. Mureşan Daniel –
Director



25. COMISIA DE VOLUNTARIAT

Prof. Prodan Voica - responsabil
Prof. Rognean Radu
Prof. Cosma Gabriela
Prof. Sarkozi Hajnal
Înv. David Ana
Înv. Romocea Iudita
Prof. Pop Adriana

Prof. Mureșan Daniel –
Director

26.

COMISIA PENTRU ELABORAREA
REGULAMENTULUI DE ORDINE

INTERIOARĂ ȘI A PLANULUI DE ACȚIUNE
AL ȘCOLII

prof. Csatlos Sandor– responsabil
prof. Gyorfi Deak Elisabeta
prof. Cosma Gabriela
prof. Poenar Maria

Prof. Mureșan Daniel –
Director

27. COMISIA PENTRU EVIDENȚA ȘI
GESTIONAREA MANUALELOR ȘCOLARE

Bibl. Toutu Irma
prof. Pop Adriana
prof. Cosma Gabriela
prof. Gyorfi Deak Elisabeta
prof. Oancea Ramona
prof. Rus Rodica
prof. Bot Ileana
prof. Pap Izabella
inv. Romocea Iudita

Prof. Mureşan Daniel –
Director

28. COMISIA PENTRU PROGRAME DE
SUSȚINERE EDUCAȚIONALE

Bibl. Toutu Irma
Lab. Creț Adriana
Secr. Peter Livia
Învățătorii cls. Preg-IV
Diriginții cls. V-VIII

Prof. Mureşan Daniel –
Director



1. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității
Comisia pentru evaluare și asigurarea calității este formată din 10 membri. Conducerea ei operativă  este asigurată de conducătorul organizației sau de un

coordonator desemnat de acesta.
Componenta CEAC cuprinde :
a) reprezentanți ai corpului profesoral;
b) reprezentanți ai părinților ;
c) reprezentanți ai elevilor;
d) reprezentanți ai sindicatului;
e) reprezentanți ai consiliului local;
Conducerea operativă a CEAC este asigurată de directorul adjunct;
CEAC are următoarele atribuții:
a) elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității,aprobate de conducerea școlii,conform domeniilor și
criteriilor prevăzute de legislația în vigoare;
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în școală,pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea și
calitatea  învățământului   din școală; raportul este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor,prin afișare sau publicare și este pus la dispoziția evaluatorului
extern;
c) elaborează propuneri de îmbunătățire a calității educației;
d)cooperează cu agenția romana specializată penmtru asigurarea calității,cu alte agenții și organisme abilitate sau instituții similare din țara sau
străinătate,potrivit legii;

Orice control sau evaluare externă a calității,din partea Agenției Romane de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar sau MEN se va baza
pe analiza raportului de evaluare internă a activității din școlară;

Comisia pentru evaluare și asigurarea calității funcționează pe baza unui Regulament de organizare și funcționare.

2. Comisia de control managerial intern

Comisia pentru evaluare și asigurarea calității este formată din 4 membri. Conducerea ei operativă  este asigurată de un coordonator desemnat prin decizia
directorului unității.

Atribuțiile comisiei sunt:
a) elaborează Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;
b) supune  spre aprobare  conducerii instituţiei publiceProgramul anual de dezvoltare a  sistemului  de control intern/managerial;
c) monitorizează  stadiul  îndeplinirii obiectivelor  incluse în Programul anual de dezvoltare  a sistemului de control intern/managerial;
d) îndrumă compartimentele/structurile, în cadrul  unor sesiuni organizate în acest scop, în  realizarea activităţilor legate de controlul intern/managerial;



e) prezintă conducerii instituţiei publice, ori de  câte ori se apreciază ca necesar, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea
sistemului de control intern/managerial;
f) urmăreşte, în cadrul procesului de raportare trimestrială/anuală,  stadiul  implementării  şi  dezvoltării  sistemelor de control intern/managerial din
cadrul instituţiilor publice aflate în subordine (este cazul instituţiilor publice care au instituţii publice în subordine).

3. Comisia pentru curriculum

Comisia pentru curriculum este compus din responsabilii tuturor catedrelor și comisiilor metodice, directorii şcolii, consilierul psihopedagogi şi
consilierul pentru probleme educative şi activităţi extracurriculare. Coordonatorul Comisiei este directorul. Componenţa consiliului este aprobată în fiecare
an şcolar de Consiliul profesoral.

Comisia pentru curriculum elaborează:
a)  proiectul   curricular al şcolii: trunchi comun, discipline opţionale, finalităţi şi obiective ale şcolii, metodologia de evaluare, criterii de selecţii ale
elevilor.
b) oferta educaţională a şcolii şi strategia promoţională.
c) criterii de clasificare a opţiunilor elevilor şi de întocmire corectă a schemelor orare.
d) metodologia de aplicare a activităţii de consiliere şi orientare.
e) programe şi planuri anuale şi semestriale.

Documentele elaborate sunt supuse aprobării Consiliului profesoral.
Comisia pentru curriculum are următoarele atribuţii:

a) crearea şi gestionarea bazei de date privind propunerile şi opţiunile legate de curriculum la decizia şcolii;
b) monitorizarea tuturor propunerilor şi opţiunilor venite din partea elevilor şi părinţilor cu privire la C.D.Ş;
c) monitorizarea tuturor propunerilor venite din partea cadrelor didactice privind C.D.Ş;
d) monitorizarea gradului de satisfacţie din partea elevilor şi părinţilor în legătură cu modul de realizare al C.D.Ş.;
e) colaborarea cu conducerea şcolii pentru elaborarea ofertei de discipline opţionale;
f) colaborarea cu conducerea şcolii și Inspectoratul Județean pentru optimizarea proiectării şi realizării C.D.Ş.
g) Comisia pentru curriculum are obligaţia să întocmească un raportanual privind realizarea C.D.Ş., evoluţia în perspectivă şi activitatea comisiei.
h) procură documentele curriculare oficiale (planurile –cadru şi ordinele emise de ministru, programele şcolare, ghiduri metodologice);
i) asigură aplicarea planului cadru de învăţământ prin elaborarea ofertei curriculare;
j) se îngrijeşte de asigurarea bazei logisticepentru activităţile curriculare şi extracurriculare;
k) asigură cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum;
l) elaborează proiectul curricular ce va fi aprobat de Consiliul profesoral prin care stabileşte oferta curriculară a şcolii, adică:

 Trunchiul comun;
 Disciplinele opţionale;
 Finalităţile şi obiectivele şcolii;
Dosarul Comisiei pentru curriculum cuprinde următoarele:

a) copie după decizia de constituire a Consiliului pe care se face menţiunea ,,Conform cu originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea
ştampilei;

b) planul-cadru şi ordinul ministrului;



c) oferta curriculară aprobată de Consiliul profesoral și vizată de ISJ;
d) procese-verbale ale şedinţelor;
e) alte documente elaborate de consiliu;

Comisia pentru curriculum are în subordine următoarele comisii:
a.    Comisiile metodice
b.    Comisia de perfecţionare metodică
c.    Comisia pentru orar.

4. Comisia de formare continuă și perfecționarea personalului

Comisia de formare continuă și perfecționarea personalului continua se constituie la începutul fiecărui an şcolar, fiind formată din 4 membri,
coordonatorul comisiei fiind directorul , responsabil cu dezvoltarea profesională din unitatea de învăţământ.

Comisia se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie.
Scopurile Comisiei de perfecţionare metodică sunt:

-sprijinirea personalului  didactic în aplicarea  reformei  sistemului educaţional  şi în îmbunătăţirea activităţii didactice
-informarea promptă a personalului didactic cu privire la planuri de învăţământ, curriculum,programe şcolare, etc, şi a modului de aplicare a acestora.

Atribuţiile Comisiei metodice sunt:
-să menţină permanent contactul cu I.S.J-Sălaj , informându-se cu privire la modificările ce pot apărea în curriculum, modalităţi de evaluare şi a modului de
aplicare a acestora
- să menţioneze legătura cu instituţiile abilitate cu formarea şi perfecţionarea continuă
- să informeze personalul didactic de modificările care apar
-să elaboreze materiale de sinteză pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode şi strategii didactice, manuale alternative, consiliere şi orientare, etc.)
-să sprijine personalul didactic prin stagii de formare în activitatea de perfecţionare şisusţinere a examenelor de grade didactice
-să sprijine, din punct de vedere metodic, profesorii aflaţi la începutul activităţii didactice
-să organizeze seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme.

Activitatea responsabilului cu perfecţionarea/formarea continuă va fi centrată pe următoarele coordonate:
 Informare
 Organizare/coordonare
 Consiliere/consultanţă
 Formare
 Monitorizare
 Evaluare

INFORMARE
 Se documentează privind legislaţia în vigoare referitoare la perfecţionarea/ formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 Accesibilizează şi facilitează accesul la informaţie pentru toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ
 Consultă zilnic site-ul ISJ- pagina inspectorului pentru perfecţionare şi informează personalul didactic din şcoală cu privire la noutăţile apărute pe



site, concomitent cu recomandarea consultării site-ului de către toate cadrele didactice
 Diseminează toate informaţiile din domeniu referitoare la perfecţionarea/ formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 Organizează la nivelul unităţii de învăţământ un punct de informare unde se va găsi toată legislaţia în vigoare privind perfecţionarea/ formarea

continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, calendarul activităţilor de perfecţionare prin grade didactice pentru anul şcolar în
curs, precum şi toate documentele  referitoare la perfecţionarea/ formarea continuă a cadrelor didactice, transmise de către ISJ şcolii sau postate pe
site- pagina inspectorului cu perfecţionarea, CCD( Oferta CCD cursuri formare continuă pentru anul şcolar în curs etc.)

 Realizează informări asupra activităţilor de perfecţionare/ formare continuă a cadrelor didactice în cadrul CP şi CĂ din şcoală.
 Întocmeşte rapoarte referitoare la domeniul de responsabilitate către inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ şi echipa

managerială a instituţiei de învăţământ, spre informarea acestora privind activitatea de perfecţionare/ formarea continuă a cadrelor didactice din
unitatea de învăţământ

ORGANIZARE/ COORDONARE
 Alcătuieşte baza de date privind situaţia perfecţionării prin grade didactice-masterate- doctorate, perfecţionarea o dată la 5 ani( cu respectarea

metodologiei de formare continuă) şi cursuri de formare continuă a cadrelor didactice din unitatea de învăţământ ( macheta se află postată pe site-
perfecționare)

 Organizează şi coordonează participarea personalului didactic din unitatea de învăţământ la activităţile de formare continuă organizate la diferite
niveluri ( ISJ, CCD, universităţi, colegii etc.) în conformitate cu prevederile Legii 1/2011 ( Statutul personalului didactic).

 Întocmeşte pentru fiecare cadru didactic, o Fişă individuală de formare continuă (model postat pe site-perfectionare) , fişă care va fi actualizată permanent
şi va fi inclusă în dosarul Comisiei pentru perfecţionare/ formare continuă a cadrelor didactice, stabilită la nivelul şcolii .

 Organizează şi conduce reuniuni/ateliere de lucru/lecţii/activităţi demonstrative pe teme profesionale în cadrul catedrelor/comisiilor metodice etc.
 Organizează şi coordonează activităţi de diseminare a cunoştinţelor, metodelor şi practicilor pedagogice dobândite de profesori prin participarea la stagii

de formare continuă, burse de studiu în ţară şi străinătate (aceste activităţi vor fi consemnate şi în rapoartele realizate periodic la solicitarea ISJ sau echipei
manageriale din şcoală

 Sprijină echipa managerială din unitatea de învăţământ în desfăşurarea unor acţiuni de analiză, identificare şi stabilire a nevoii de formare a personalului
didactic din şcoală ( informaţiile legate de nevoile de formare identificate şi stabilite la nivelul unităţii de învăţământ vor fi aduse la cunoştinţa
inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ şi consemnate în rapoartele de activitate)

 Coordonează, la solicitarea conducerii şcolii, monitorizarea impactului produs de programele de formare continuă asupra calităţii educaţiei
 Promovează la nivelul şcolii, împreună cu echipa managerială, oferta CCD cuprinzând cursurile de formare continuă pentru anul şcolar în curs, orientând

cadrele didactice spre acele cursuri de formare care vin în întâmpinarea  nevoilor de formare identificate la nivelul şcolii, în vederea asigurării calităţii
educaţiei

 Coordonează şi monitorizează, împreună cu echipa managerială a şcolii, activitatea catedrelor/comisiilor metodice din cadrul unităţii de învăţământ
CONSILIERE/ CONSULTANŢĂ
 Consiliază cadrele didactice din şcoală pe probleme de perfecţionare/ formare continuă  şi colaborează cu echipa managerială a şcolii pe această

problematică
 Solicită consiliere/consultanţă, atunci când consideră necesar,  inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ Sălaj
 Facilitează comunicarea intercolegială la nivelul şcolii, formarea şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale specifice, relaţionarea şcolii cu alte

instituţii şi organizaţii, cu scopul asigurării unei imagini pozitive a şcolii în comunitate şi la nivelul judeţului



 Deprinde şi foloseşte tehnica observării şi analizei lecţiilor/ activităţilor susţinute de cadrele didactice, cu scopul îmbunătăţirii procesului de
predare/învăţare/
Evaluare, prin consiliere colegială
FORMARE

 Participă la activităţile de perfecţionare/formare continuă organizate la diferite niveluri- ISJ, CCD, universităţi, colegii, asociaţii sau ONG-uri ce au
ca scop îmbunătăţirea perfecționării/formării continue a cadrelor didactice

 Realizează, în colaborare cu echipa managerială, activităţi de diseminare a informaţiilor primate în cadrul cursurilor de formare continuă, instruirilor,
întâlnirilor organizate de diferite instituţii abilitate în domeniu

MONITORIZARE
 Realizează, împreună cu echipa managerială a şcolii, monitorizarea participării cadrelor didactice la activităţile de perfecţionare/formare continuă

organizate la nivelul unităţii şcolare
 Monitorizează, împreună cu echipa managerială a şcolii, activităţile desfăşurate la nivelul şcolii în scopul promovării bunelor practici
 Monitorizează, împreună cu echipa managerială a şcolii, parcursul în vederea perfecţionării prin grade didactice pentru tot personalul didactic din

unitatea de învăţământ şi informează,  în scris, inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ Sălaj privind  cadrele didactice
care nu mai îndeplinesc condiţiile legale pentru obţinerea gradelor didactice ( de vechime, concedii fără plată, concedii creştere copil, sancţiuni,
calificativ necorespunzător etc.)

EVALUARE
 Realizează, împreună cu echipa managerială a şcolii, evaluarea activităţii de perfecţionare/ formare continuă :

- de proces- pentru programele de perfecţionare/ formare continuă aflate în derulare la nivelul unităţii de învăţământ
- de produs, pentru produsele finale ale formării continue, reflectate în activitatea didactică
- de valorizare a bunelor practici

 Popularizează rezultatele evaluării realizată, la nivelul colectivului didactic, în vederea identificării unor soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii de
perfecţionare/ formare continuă şi a calităţii educaţiei la nivelul unităţii de învăţământ

5. Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar

La nivelul Liceului Tehnologic ”Octavian Goga” Jibou se constituie Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar cu
următoarea componenţă:

- 4 reprezentanţi ai cadrelor didactice;
- Consilierul şcolar;
- 1 Reprezentant al elevilor;
- 1 Reprezentant al părinţilor;
- 1 Reprezentant al al Poliției de proximitate.

Atribuţiile Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar sunt:



a) elaborarea,aplicarea,monitorizarea şievaluarea modului de îndeplinireaobiectivelorincluseîncadrul Planuluioperaţionalal unităţii şcolare privind reducerea
violenţei;

b) gestionează sistemul de comunicare între şcoală şi familie pentru identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/infracţiunilor, prin
implicarea tuturor factorilor educaţionali;

c) sesizarea conducerii şcolii în legătură cu fenomenele şi actele de violenţă constatate sau cu aspecte legate de absenteism, abandon şcolar, consumul de
tutun, alcool şi de etnobotanice;

d) analizează cauzele fenomenelor de violenţă constatate şi/sau fenomenelor de absenteism, abandon şcolar, consum de tutun, de alcool şi de
etnobotanice;

e) realizează planul operaţional privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar, adaptat condiţiilor şcolii şi în concordanţă cu strategia
naţională pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;

f) urmăreşte modalităţile de aplicare a prevederilor legale, privind creşterea siguranţei la nivelul şcolii şi reducerii absenteismului, a abandonului şcolar,
a consumului de tutun, de alcool şi a consumului de  etnobotanice;

g) evaluează şi monitorizează activităţile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar propriu, a absenteismului, a abandonului şcolar, a
consumului de tutun, de alcool şi de  etnobotanice;

h) elaborareasemestrială aunuiraport privind actele de violenţă din şcoală şi a măsuriloraplicateîn vedereareducerii şicombaterii violenţeiîn şcoală;
i) organizarea unorîntâlniricureprezentanţi ai unorinstituţii abilitate învederea preveniriişi combaterii delicvenţei juvenile.

Activitatea Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar se desfăşoară pe baza unui regulament propriu elaborat de membrii
comisiei şi supus avizării conducerii şcolii.

6. Comisia diriginților

Organizare şi funcţionare:
a) Comisia metodică a diriginţilor se constituie la începutul fiecărui an şcolar şi este alcătuită din diriginţii tuturor claselor.
b) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de director cu această responsabilitate.
c) Consiliul de Administraţie desemnează şeful comisiei metodice a diriginţilor şi câte un responsabil pe fiecare nivel de învăţământ.
d) Şeful comisiei metodice a diriginţilor este şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.
e) Comisia metodică a diriginţilor se întruneşte de două ori pe semestru şi ori de câte ori responsabilul sau conducerea consideră necesar.
f) Dacă diriginţii desemnaţi pentru un an şcolar nu îşi vor îndeplini corespunzător sarcinile, şeful Comisiei metodice a diriginţilor nu aprobă punctajele
corespunzătoare din fişa de evaluare şi poate propune, în funcţie de gravitatea abaterii, Consiliului de Administraţie, neplata indemnizaţiei de diriginte pe
perioadă determinată sau chiar retragerea calităţii de diriginte,.

Atribuţii ale Comisiei metodice a diriginţilor:
a) Coordonează :

 activitatea educativă şcolară şi extraşcolară,
 parteneriatele şcolii cu alţi factori educaţionali abilitaţi, cu familia, cu comunitatea locală, cu structurile organizatorice la nivelul elevilor şi părinţilor

etc.



 Consiliile claselor.
b) Colaborează direct cu:

 Comisia de acordare a burselor şi a altor ajutoare sociale,
 Comisia pentru activităţi extracurriculare,
 Comisia privind organizarea serviciului pe şcoală,

 Comisia de consiliere şi orientare şcolară şi profesională.
c) Asigură planificarea şi desfăşurarea activităţilor educative.
d) Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu familia, diversifică şi reglează modalităţile de colaborare cu aceasta.
e) Contribuie la dezvoltarea personalităţii elevilor.
f) Realizează consilierea şi orientarea profesională a elevilor.

Fiecare membru al Comisiei metodice a diriginţilor va întocmi un portofoliu al clasei cu documentele aferente colectivului de elevi şi activităţilor
educative desfăşurate cu aceştia. Conţinut minimal (Conform Ghidului metodologic pentru activităţi educative):

 fişa clasei,
 planul de activitate anual,
 planurile de activitate semestriale (planificarea temelor, activităţi extracurriculare),
 proiecte didactice, bibliografie,
 caietul dirigintelui,
 contribuţii la comisia metodică a diriginţilor pe şcoală.

Consiliulclasei
Organizareaşi activitatea Consiliului clasei:
a) Consiliul clasei esteformatdin:

 cadrele didactice care predau la clasa respectivă,
 reprezentantul elevilor,
 reprezentantul părinţilor (dupăcaz).

b) Preşedintele Consiliului claseiestedirigintele.
c) Consiliul clasei se întruneştede două oripesemestru saulasolicitareadirigintelui, a unuiadintreprofesorii clasei,a directoruluisau a2/3 din elevi/părinţi
ai elevilor.
d)Consiliul este statutardacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din totalul membrilor săi iar hotărârile se adoptă cu majoritatesimplă.
e) În primasăptămână a anuluişcolar, dirigintele clasei stabileşte graficul şedinţelor ordinare,pe care îl transmite responsabilului Comisiei metodice
adiriginţilor. Celelalteşedinţe vorfi comunicate prin convocator în caietul deproceseverbale, cu minimum5 zilecalendaristice înainte.
AtribuţiileConsiliului clasei sunt celeprevăzute în Regulamentuldeorganizare şi funcţionarea unităţilor deînvăţământ preuniversitar.



7. Comisia de cercetare disciplinară

Atribuțiile comisiei sunt:
1.Se constituie în conformitate cu art. 119 alin 2 din Legea privind statutul personalului didactic și art. 28 lit. G din Regulamentul de organizare și funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar, prin numirea acesteia de către consiliul profesoral alșcolii.
2.Componenta comisieidedisciplinasestabileștede către consiliul profesoral al școlii, prin numireaa 10membri,dintrecareunul este reprezentant al
organizațieisindicaledin școală, toți membriicomisieifiind propușiși acceptațidrept persoane recunoscutecu înaltă calitate morală,
civicășiprofesională.
3.Comisiadedisciplinăare rolul de acerceta eventualelefapte care sepot constitui în abateridisciplinare,săvârșitedepersonalul salariat al Școlii,
conform legislației în vigoare șiRegulamentuluide ordine interioară.
5.Comisia are rolul dea monitoriza acele fapte săvârșitedepersonalul școlii caresepot constitui în abateri disciplinare, conform legislației în vigoare.
6.Comisiapoate fi sesizatădecătre diferitepersoane, sausepoate autosesiza în legătură cu anumite fapte care sepot constitui în abateri
disciplinare,conform legislației în vigoare,iar comisiapoate demarademersul privind cercetarea abaterilor prezumate.
7.În cadrul cercetării abaterilor prezumate, comisiadedisciplina are următoarele atribuții,sarcini, competențeșiresponsabilități:
a.Stabileștefaptele și urmările acestora;
b.Stabileșteîmprejurările în care aufostsăvârșite;
c.Stabilește existențasau inexistentăvinovăției;
d.Consemneazăși îndosariază orice altedate concludente referitoare lacazul cercetat;
e. Obligativitatea audierii celui cercetatșiverificarea apărării;
f.Înștiințarea în scriscuminim48 ore înainte apersoanei dorită afi audiata;
g.Înștiințarea în scris cu minim48 ore înaintea persoanei care trebuie sădea declarațiiscrise;
h.Consemnareaprin proces-verbal a tuturor declarațiilor verbale rezultate în timpulaudierii;
i. Anexarea ladosarul de cercetare adeclarațiilor persoanei cercetate;
j.Anexarea ladosarul de cercetare a tuturor documentelorprezentatede persoana în cauza în scopul apărării;
k.Constatareaprin proces-verbal al eventualului refuz din partea celui cercetat;
l.Permitepersoanei cercetatede alua cunoștințăde toateactele cercetării în scopulproduceriide probe în apărare;
m.Finalizarea cercetăriiși întocmirea raportului de cercetare;
8.Comisiadedisciplina înainteazăraportul privind cercetarea abaterilor
9.Prezumateconsiliuluiprofesoral, pentru stabilirea gradului de vinovățieși aplicareaeventualelorsancțiuni.
10.În cazul înregistrării unorabateride către unul dintre membrii comisieidedisciplină,directorul școlii convoacă consiliul profesoral

șipropune alegerea unei alte comisiidedisciplină, care va funcționadupăaceleași reguliprecum cea cu caracterpermanent.

8. Comisia de contol a documentelor școlare

La nivelul Liceului Tehnologic ”Octavian Goga” Jibou funcţionează Comisia de controla documentelor şcolare cu următoarea componenţă:
- Director;
- Director adjunct;



- Câte un cadru didactic responsabil pentru fiecare ciclu de învățământ;
- Secretarul şef.

Comisia de control documentelor şcolare:
1. verifică dacă documentele şcolare, în special catalogul clasei şi registrul matricol, sunt completate în conformitate cu standardele solicitate pentru

înscrisurile şcolare , care au regim de păstrare permanent;
2. gestionează şi supraveghează corectarea eventualele erori apărute în completarea documentelor şcolare, asigurându-se că sunt respectate normele

pentru aceste operaţii;
3. verifică dacă rezultatele şcolare ale elevilor sunt consemnate în catalogul clasei corect, complet şi cu respectarea termenelor impuse pentru

realizarea unei notări ritmice stimulative a elevilor;
4. gestionează şi supraveghează corectarea erorilor apărute cu privire la consemnarea rezultatelor şcolare ale elevilor sau menţiuni referitoare la

prezenţa elevilor la cursuri;
5. realizează rapoarte cu privire la aspectele sesizate, în vederea prezentării lor în cadrul Consiliilor Profesorale şi propune măsuri pentru limitarea şi
înlăturarea aspectelor negative întâlnite pe parcursul verificărilor periodice efectuate;

6. identifică şi selectează în vederea popularizării exemplelor de bună practică întâlnite

9. Comisia de verificare a notării și monitorizarea absențelor

Atribuţiile comisiei pentru monitorizarea ritmicității notării:
 informeazăperiodicconducereaprivind ritmicitateanotării,
 asigurăprogramarea corectăalucrărilorde verificarepe clase,  pentru  aevitaaglomerareaelevilor,
 urmăreştediversitateametodelorde evaluare.

Comisia de verificare a notării urmăreşte:
a. Ritmicitatea notării elevilor, elaborând, în fiecare semestru, un raport scris, prezentat direcţiunii, privind situaţia statistică, pe cicluri şi clase, privind

numărul de note conform/neconform perioadei respective, cu nominalizarea cadrelor didactice care nu respectă normele notării ritmice.
b. Folosirea tuturor instrumentelor de evaluare ;
b) Numărul de note acordat fiecărui elev ;
c) Constituirea legală a mediei semestriale și a celei anuale ;
d) Verificarea existenței documentelor medicale ale elevilor scutiți de educație fizică ;
e) Verificarea existenței unei concordanțe între notele trecute pe lucrările scrise și a notelor trecute în catalog ;
f) Întocmirea și prezentarea unor informări semestriale ;
g) Verificarea situației de promovare, a celei de amânare, a celei de repetenție sau abandon școlar în cazul fiecărui elev, înainte de prezentarea acestei

situații, spre validare, în ședințe ale consiliului profesoral ;

Consiliul de administraţie va lua în discuţie şi va decide aplicarea de sancţiuni în toate acele cazuri în care elevii sau părinţii lor, în mod justificat,
reclamă o evaluare arbitrară, neconformă normelor docimologice în vigoare.



Notele acordate elevilor se înregistrează în documentele corespunzătoare (catalog, carnete de note, fişa de observaţie şi apreciere) şi vor fi comunicate
elevilor la oră, înaintea consemnării lor în catalog.

Lucrările scrise semestriale vor fi prezentate obligatoriu elevilor, iar notele vor fi justificate elevilor, potrivit baremelor de corectare stabilite.

Atribuţiile comisiei pentru monitorizarea frecvenței elevilor:
a) Verificălunarsituaţiafrecvenţei elevilorşi măsurileluatedeprofesorii diriginţi,
b) PrezintăspredezbatereConsiliului Profesoralconstatărilefăcuteşimăsurilecare seimpunafiluate.

10. Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovării interculturalității

La nivelul Liceului Tehnologic ”Octavian Goga” Jibou funcţionează Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovării
interculturalității, ce are drept scop promovarea principiilor şcolii incluzive, care este o şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea
culturală, o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare şi excludere generate de originea etnică, deficienţe fizice sau mentale, origine
culturală sau socio-economică, limbă maternă etc..

Componenţa comisiei pentru prevenirea discriminării este următoarea:
- 3 reprezentanţi ai cadrelor didactice;
- 1 reprezentanţi ai părinţilor;
- 1 reprezentant al elevilor.

Atribuţiile Comisiei pentru prevenirea discriminării sunt următoarele:
a) elaborarea unui plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării;
b) colaborarea cu factori interesaţi în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare (părinţi, mediatori şcolari, Avocatul elevului, Direcţia

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului etc.);
c) elaborarea şi implementarea unor coduri de conduită a personalului şi a elevilor, care să reglementeze comportamentele nondiscriminatorii;
d) transmiterea de propuneri de măsuri disciplinare către Consiliul de Administraţie în cazul încălcării de către personalul şcolii şi de către elevi a codurilor

de conduită şi a legislaţiei în vigoare referitoare la faptele de discriminare;
e) identificarea şi analiza cazurilor de discriminare şi înaintarea de propuneri de soluţionare a acestora;
f) prevenirea şi medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea principiilor şcolii incluzive;
g) monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea discriminării;
h) elaborarea anuală a unui raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru prevenirea discriminării şi cu rezultatele obţinute în rezolvarea

cazurilor de discriminare.

11. Comisia de întocmire a orarului și completare a condicii
Comisia de orar este formată din 4 membri desemnaţi de director.

a) Asigură întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile-cadru/clase/profesor
b) Întocmeşte corelaţia modulelor la toate disciplinele
c) Afişează orarul claselor şi al cadrelor didactice şi asigură transmiterea la clase.
d) Alcătuieşte repartizarea pe săli și ateliere a claselor /grupelor de elevi şi  repartizarea orelor în laboratoare



e) Întocmeşte orarul, respectând principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe parcursul activităţii şcolare a elevilor
f) Întocmește graficul stagiilor de pregătire practica / laborator
g) Modifică orarul şcolii când este cazul (mişcarea cadrelor didactice, comunicări M.E.N.C.Ș și, I.S.J. ), afişează orarul claselor, al cadrelor didactice şi

asigură transmiterea la clase
h) Asigură spaţiul de învăţământ necesar pentru toate orele din schema orară
i) Planifică profesorii şi programează elevii de serviciu pe şcoală astfel încât să se asigure permanenţa pe toată perioada de activitate şcolară (trei profesori

pe schimb si doi elevi de serviciu la poartă)
j) Scrie condica zilnic

12. Comisia pentru asigurarea serviciului pe şcoală

Programul de funcţionare al școlii este stabilit în fiecare an, înainte de începerea cursurilor de Consiliul de Administraţie. Modificările ulterioare sunt
efectuate de Consiliul de Administraţie.
1.Se constituieșifuncționeazăîn baza Regulamentului de organizare și funcționarea unităților deînvățământ preuniversitar, privind rolulconsiliuluide administrație
înstabilireacomponentei și atribuțiilor comisiilor de lucrudinunitatea de învățământ.
2.Comisia privindserviciul pe școala este formată din5membri, aleși de către consiliul profesoral al școlii, la primaședință din noulan școlar.
3.Atribuțiile comisiei privindserviciul pe școalăsunt:

a.Coordonareaîntreguluiserviciu pe școalărealizat decătre cadrele didactice șielevii de serviciuîntimpul programuluiinstructiv-educativ din școală;
b.Realizarea graficului zilniccu profesorii șiînvățătorii deserviciu pe școala,în conformitatecu programul școlii șiorarulcadrelor didactice;
c. Face propuneri către consiliul deadministrație privind atribuțiile,sarcinile, competentele și responsabilitățile profesorilor și învățătorilor de serviciu peșcoală;
d.Monitorizarea serviciului pe școala realizat decătre profesoriiși învățătoriideserviciu;
e.Monitorizareaserviciului peșcoala realizat decătre elevii de serviciu;
f. Atenționarea profesorilorsauînvățătorilordeserviciucare nu-șirealizează corectsauintegral sarcinile, competențele și responsabilitățile privind serviciul pe
școală;
g.Atenționareaelevilor de serviciucare nu-și realizează corect său integralsarcinileșiresponsabilitățile specificeserviciului peșcoală;
h.Realizareaunuiraport semestrial/ anual privindserviciul pe școală, înaintat conduceriișcolii;
l.Sesizează conducereașcolii sau consiliul deadministrațiecu privire laanumite disfuncționalitățiîn realizareaserviciului pe școala;
m.Realizarea unui raportadresat consiliuluideadministrație pentrusesizarea cazurilordeabateri repetate, sauabateri grave
delagraficulserviciuluisaudelacorectitudinearealizării acestui serviciu;
n. Colaborează cucomisiadedisciplinăpentru cercetareaunor abateri prezumtive privind serviciul peșcoală;
o.Înaintează propuneri cătreconsiliul deadministrație pentru îmbunătățireaserviciului peșcoală.

4.Comisia privindserviciul peșcoala urmărește modul derealizareasecurității unității școlareîn timpul programului zilnic cu elevii,în conformitatecuconținutul
articolelordin regulamentul intern.
5.Comisia privindserviciul peșcoală colaboreazăcu conducerea unității, consiliul de administrație și cu părinţiiîn probleme privindasigurarea securității școliiîn
timpul programului zilnic.
6.Comisia privindserviciul pe scoala răspundedebunadesfășurare a serviciului la nivelul unitățiirealizat decătre cadrele didactice și eleviideserviciuîn timpul
programuluiinstructiv-educativ.



Atribuţiile profesorului de serviciu sunt:
- se prezintă la şcoală cu 15 minute înainte de începerea programului
- organizează serviciul pe şcoală şi prezintă elevilor de serviciu sarcinile pe care le au în timpul serviciului
- supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor
- supraveghează să nu se exercite presiuni şi ameninţări asupra elevilor
- semnalează absenţa de la program a cadrelor didactice și informează conducerea școlii pentru a se suplini ora respectivă;
- anunţă conducerea şcolii şi concomitent organele de ordine şi de intervenţie în cazul producerii unor evenimente deosebite (conflicte între elevi,furturi,
incendii, ameninţări prin telefon, urgențe medicale,etc.). Apelează numărul de telefon 112 .
- verifică cataloagele și condicile de prezență la începutul și la sfârșitul programului și închiderea uşii de la fișetul cu cataloage și răspund de păstrarea
acestora ;
- se asigura că poarta este închisă pe timpul desfăşurării programului și se deschide doar pentru efectuarea transportului cu microbusul școlar, livrării
produselor din cadrul programului ”Lapte și corn” și efectuarea salubrizării.
- atunci când are informaţia direct sau de la alte cadre didactice despre elevi care nu respectă regulamentul şcolar, săvârşesc acte de indisciplină,
deteriorează bunurile şcolii, profesorul de serviciu consemnează numele şi faptele acestora în procesul verbal şi informează diriginţii şi conducerea şcolii.
- dacă lipseşte un profesor de la ore va interzice evacuarea elevilor în curtea şcolii şi va asigura disciplina (dacă este posibil), iar elevii vor fi îndrumaţi să
rezolve probleme, să-şi facă temele.
- dacă în şcoală se desfăşoară activităţii extraşcolare va sprijinii profesorul organizator.
- controlează respectarea interdicției privind fumatul, consumul băuturilor alcoolice,a drogurilor și practicarea jocurilor de noroc în școală și în spațiul din
jurul școlii;
- supraveghează respectarea normelor de portectie a muncii, PSI și de protecție a mediului, ia măsuri operative în caz de necesitate;
- la sfârșitul orelor profesorul de serviciu supraveghează intrarea principală şi ieşirea elevilor la sfârşitul programului astfel încât să nu se producă accidente
sau conflicte
- realizarea unui raport semestrial / anual privind serviciul pe şcoală, înaintat conducerii şcolii;
- realizarea unui raport adresat Consiliului de Administraţie pentru sesizarea cazurilor de abateri repetate sau abateri grave de la graficul serviciului sau de
la corectitudinea realizării acestuia;

Dacă profesorii de serviciu nu-şi realizează atribuţiile vor fi depunctaţi, ia propunerea şefului Comisiei educative, în fişa de evaluare anuală.
Comisia privind serviciul pe şcoală urmăreşte modul de realizare a serviciului pe şcoală ca şi componentă importantă în asigurarea securităţii

instituţiei în timpul programului zilnic cu elevii, în conformitate cu conţinutul tuturor articolelor din regulament, împreună cu anexele lor, care se referă la
serviciul pe şcoală.

Comisia privind serviciul pe şcoală colaborează cu conducerea şcolii şi Consiliul de Administraţie în probleme privind asigurarea securităţii şcolii în
timpul programului zilnic.

Dosarul comisiei cuprinde:
 copie după decizia de constituire a comisiei pe care se face menţiunea ,,Conform cu originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi

aplicarea ştampilei;
 sarcinile profesorului de serviciu pe şcoală;
 sarcinile elevului de serviciu pe şcoală şi pe clasă;
 plan de activitate, statistici;



 procese-verbale ale şedinţelor;
 rapoarte de activitate;
 alte materiale;

13. Comisia de promovare a proiectelor şi parteneriatelor

Comisia de promovare a proiectelor și parteneriateloreste formată din 8 membri aleși în cadrul Consiliului profesoral, având scopul de :
 atragerea de proiecte/parteneriate şcolare multilaterale sau bilaterale de tip Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus
 vizite de studiu, vizite pregătitoare, axate pe:

Elevi şi implicarea activă a acestora în activităţi specifice unei tematici comune la nivel de parteneriat
Instituţii şi îmbunătăţirea managementului şcolar şi a metodelor pedagogice, Transfer de inovaţii, Mobilităţi

Forme de colaborare:
a) Proiecte pe bază de parteneriat;
b) Asociere;
c) Programe;
d) Sponsorizări;
e) Protocol de colaborare.

Forme de atragere a partenerilor în colaborare:
a) Prezentarea unor proiecte care necesită colaborare;
b) Popularizarea acţiunii şcolii prin pliante, afişe, emisiuni radio-TV, presă;
c) Campanii tematice;
d) Spectacole de atragere/sensibilizare.

Atribuţiile comisiei:
a) Stabilesc noi colaborări şi parteneriate.
b) Căutată parteneri în ţară şi străinătate.
c) Elaborează proiecte pentru atragerea de fonduri extrabugetare.
d) Realizarea unui raport semestrial / anual privind activitatea comisiei, înaintat conducerii şcolii.

14. Comisia de organizare și coordonare a examenelor și a admiterii

a) Urmăreşte planificarea şi realizarea orelor de pregătire suplimentară pentru examenele de absolvireşi pentru concursurileşcolare,
b)Centralizeazădateleprivindparticipareaelevilorlaconcursurileşcolarestabileştenecesarulde

premii pentru elevii cu rezultatedeosebite
 ndeplineşte atribuţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu privire la organizarea şi
desfăşurarea examenelor conform metodologiei.
 Centralizează temele propuse şi le propune spre avizare



 Centralizează la nivel de şcoală datele privind participarea elevilor la examenele de absolvire şi atestat profesional cu tema şi profesorul coordonator
 Raportează rezultatele obţinute de elevi precum şi cele comparative faţă de anul precedent. Propune plan de ameliorare.

15. Comisia pentru organizarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare

Atribuţiile comisiei:
a) Asigură circulaţia informaţiei cu privire la concursurile şcolare ale elevilor de la ISJ sau alte Instituţii abilitate către şcoală,
b) Caută pe internet sau prin alte surse diverse concursuri de interes general şi face o selecţie a acestora,
c) Întocmeşte graficul de desfăşurare a concursurilor în acord cu cel transmis de către inspectorii de specialitate,
d) Preiau subiectele de la ISJ sau alte Instituţii abilitate,
e) Asigură participarea elevilor,
f) Se preocupă de sălile de curs în care se desfăşoară concursurile, de birotica necesară,
g) Stabileşte profesorii supraveghetori şi pe cei evaluatori,
h) Transmite rezultatele la ISJ sau la alţi organizatori.
i) Se ocupă de organizarea, difuzarea, evaluarea şi premierea concursului naţional „Cărticica mea de suflet”.
j) Comisia  pentru organizarea concursurilor școlare se constituie la nivelul fiecărei arii curriculare, activitateasafiind coordonatădeşefulcomisiei metodice.

Atribuţiile comisiei pentru organizareaconcursurilorșcolare:
a) Asigurăcirculaţiainformaţiei cu privirelaconcursurileşcolare aleelevilordelaISJcătreşcoală,
b)Întocmeştegraficuldedesfăşurareaconcursurilorînacordcuceltransmisdecătreinspectoriide specialitate,
c) Preiau subiecteledelaISJ,
d)Asigurăparticiparea elevilor,
e) Sepreocupădesălilede curs în caresedesfăşoarăconcursurile, debiroticanecesară,
f) Stabileşteprofesorii supraveghetori şi pe cei evaluatori,
g)Transmite rezultatelelaISJ.

16. Comisia de coordonare a burselor
Responsabilităţile comisiei :

a) Urmăreşte aplicarea corectă a reglementărilor în vigoare privind acordarea burselor, alocaţiilor şi ajutoarelor ocazionale
b) Informează cu promptitudine diriginţii asupra tuturor reglementărilor legale
c) Primesc, verifică şi propun spre aprobarea Consiliului de Administraţie dosarele pentru acordarea de  burse
d) Centralizează propunerile pentru toate tipurile de burse şi le înaintează la ISJ Sălaj
e) Urmăresc aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte acordarea alocaţiilor
f) Stabileşte programul de activitate al comisiei



Comisiei Bani de Liceu
a) Propun criterii specifice şcolii pentru acordarea/menţinerea burselor;
b) Popularizează către profesorii diriginţi, elevi şi părinţi prevederile legislative în vigoare cu privire la burse şi alte ajutoare sociale specifice

învăţământului preuniversitar postgimnal.
c) Verifică documentaţia depusă de solicitanţi.
d) Centralizează situaţia elevilor care au dreptul la burse/ajutoare sociale şi înaintează spre aprobare lista

17. Comisia de orientare școlară și profesională

Comisia pentru orientare școlară și profesională este alcătuită din:
- director sau director adjunct;
- cadrele didactice care îndeplinesc funcţia de diriginte;
- consilierul educativ – coordonatorul pentru proiecte şi programe educaţionale;
- psihologul școlar
Comisiapentruconsiliere şi orientare are următoarele atribuţii :

a) stabileşte coordonatele generale pentru desfăşurarea activităţii de consiliere şi orientare în strânsă legătură cu obiectivele stabilite prin planurile operaţionale
şi prin planul managerial;

b) organizează împreună cu conducerea şcolii acţiuni de orientare şcolară şi profesională;
c) identifică căile pentru menţinerea şi îmbunătăţirea permanentă a stării de disciplină în rândul elevilor Liceului Tehnologic ”Octavian Goga” Jibou;
d) identifică şi ierarhizează mijloacele ce sunt utilizate în vederea stimulării performanţei şcolare sau în vederea remedierii şi îmbunătăţirii rezultatelor elevilor

la învăţătură;
e) gestionează opţiunile elevilor cu privire la parcursul educaţional ce urmează a fi realizat după finalizarea diferitelor nivele educaţionle.
f) consiliereîn problemelegatedetehnici deînvăţareeficientă;
g) consiliereînalegerea carierei;
h) dezvoltareaunorstrategii personaledeevitareaeşecului şcolar;
i) formareaatitudinilordeacceptareaschimbărilordinmediulsocial,economic,culturalşipolitic în careabsolventul îşi desfăşoară activitatea;
j) participareamotivatălainiţiereaşi laderulareapropriului traseu deînvăţare.

18. Comisia pentru activități extracurriculare și extrașcolare

ComponenţacomisiilorestestabilitădeConsiliuldeAdministraţie.
Atribuţiile comisiei:

a) Desfăşoară activităţi de identificare a nevoilor individualizate ale beneficiarilor



b) Se asigură de implicarea şi participarea liberă, democratică a elevilor /claselor/ şcolii în derularea activităţilor şi cercurilor extraşcolare
c) Asigură dezvoltarea de colaborări eficiente cu instituţii, ONG-uri, cluburi (locale, naţionale, internaţionale) în vederea creşterii atractivităţii şi calităţii

activităţilor extraşcolare şi comunitare.
d) Organizează şi consolidează echipe mixte (elevi şi profesori), pentru elaborarea / participarea la proiecte extraşcolare (locale, nationale, internaţionale)
e) Elaborează şi coordonează proiectele / programele de educaţie prin activităţi, competiţii şi cercuri şcolare (din cadrul liceului şi din comunitatea locală)

şi de promovare a imaginii şcolii (simpozioane, concursuri, olimpiade cu specific şcolar) etc.
f) Stabileşte şi implementează (în colaborare cu comisiile metodice), acţiunile concrete de stimulare a competiţiei şi obţinere a performanţei  la

activităţile, competiţiile şi cercurile şcolare
g) Organizează şi consolidează echipe mixte (elevi şi profesori), pentru elaborarea / participarea la proiecte şcolare (locale, nationale, internaţionale)
h) Se asigură de implicarea şi participarea liberă, democratică a elevilor /claselor/ şcolii în realizarea activităţilor şcolare pe baza planificărilor stabilite.
i) Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu instituţii, ONG-uri, cluburi (locale, naţionale, internaţionale) în vederea creşterii atractivităţii şi calităţii

activităţilor şi performanţelor şcolare
j) Coordoneazăpregătireaşidesfăşurarea festivităţilor,aBaluluiBobocilor,aconcursurilorşcolare, aserbărilorde Crăciun.
k) Coordonează participarea la/organizează activităţi menite să dezvolte în rândul elevilor o atitudineproactivăorientatăsprevalorile europene.
l)

19. Comisia de inventariere şi întreținere a patrimoniului

Se constituie și funcționează în bazaRegulamentuluide organizare șifuncționare aunităților de învățământ preuniversitar,privind rolul consiliului
de administrație în stabilirea componenteiși atribuțiilor comisiilordelucru din unitateade învățământ,împărțindu-se în două subcomisii:
comisiaderecepție șicomisia de inventariere.

Comisia de inventariere și întreținere a patrimoniuluișcolii se compunedin 4 membri,desemnați de către consiliul de administrație al școlii, pe
bazapropunerilor nominalefăcute în consiliul profesoral.

Atribuțiile comisiei de recepțieși inventariere apatrimoniului sunt stabilitecătre consiliul de administrație în conformitate culegislația
în vigoare șinecesitățile unității de învățământ.

Comisiade recepțieși inventariere apatrimoniuluișcolii se întrunește de 2 oripe an,saude câte ori estenevoie.
Comisiade recepție are următoarele atribuții:

a. Monitorizează activitateagestionaruluișcolii în privința achiziționăriide bunuri;
b.Verificășisemnează fiecare listă debunuri achiziționate degestionarul școlii;
c.Verifică corespondentadintre bunurile aflatepelistăși cele achiziționate în realitate;
d.Verifică încadrarea în standardul decalitate a bunurilor achiziționate;
e. Colaborează cu administratorul depatrimoniu și cu comisiade inventariere;
f.Realizează rapoarteperiodice privind activitatea comisiei.

Comisiade inventariere apatrimoniuluișcolii areurmătoarele atribuții:
a.Verificăde odatăpe an patrimoniul școliidupălisteledeinventar;
b.Verificăstareacalitativă a bunurilorșcolii;
c.Verificăfuncționalitatea bunurilorșcolii;



d.Întocmeștescurterapoartede constatare în legătură cu starea calitativă aunor bunuridin patrimoniul școlii;
e.Facepropuneri pentru casarea acelor bunuri uzate moral sau cu grad marededeteriorare;
f.Monitorizează întreagabază materialăa școlii;
g.Face propuneripentruîmbunătățirea bazei materialea școlii;
h.Colaborează cu administratorul depatrimoniu, administratorul financiar, comisia de recepția abunurilorși comisiade casare, pentru bună desfășurare
a activității;
i.Propune modalitățideîmbunătățire a organizării și funcționalitățiibunurilor aflate în patrimoniul școlii;
j.Hotărăștescoaterea din inventar a bunurilor casate pe baza referatului întocmitde comisiadecasare;
k.Sesizează conducereașcolii și consiliul de administrație cuprivirela anumitelipsuri, disfuncționalități,saudeteriorăripremature ale unor bunuridin
patrimoniul școlii;
l.Elaborează scurte informări și rapoarte periodice privind starea patrimoniului școlii.

Neîndeplinirea, sau îndeplinirea superficială a atribuțiilor de către unii membri ai comisiei, poate fi considerată o abatere prezumată și poate atrage
după sine înaintarea propunerii consiliului de administrație către consiliul profesoral, pentru aplicarea unor sancțiuni precum:
a. atenționare verbală;
b. atenționare scrisă;
c. punerea în discuție în cadrul Comisiei de disciplină ;
d.diminuarea calificativului anual
Dosarul comisiei cuprinde:

 copie după decizia de constituire a comisiei pe care se face menţiunea ,,Conform cu originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea
ştampilei;

 modul de efectuare a inventarierii;
 gestiunile supuse inventarierii;
 data de începere și terminare a operațiunilor;
 rapoarte de activitate;
 alte materiale;

20. Comisia pentru sănătate şi securitate în muncă şi Situații de urgență

Comisia pentru protecţie şi sănătate în muncă se compune din 7 membri desemnaţi de către Consiliul de Administraţie, la prima şedinţă din noul an şcolar.
Atribuţiile Comisiei pentru securitate şi sănătate în muncă constau în:

•  prelucrarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi, ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni;
•  organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi (la fiecare două luni);
•  efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către conducătorii activităţilor);
•  prezentarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în şcoală şi în afara şcolii;
•  asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborare cu administraţia locală.
•  elaborează normele de protecţie a muncii în şcoală, adaptate la eventualele situaţii specifice unităţii şcolare, valabile atât pentru elevi cât şi pentru întreg



personalul şcolii, norme care se constituie în anexe la  regulament;
•  elaborarea normelor de protecţie a muncii şi activităţii specifice laboratoarelor de fizică, chimie şi biologie, prin colaborarea cu profesorii de specialitate;
•  responsabilitatea afişării normelor de protecţie şi sănătate în muncă la nivelul şcolii, la locuri vizibile, pe holuri, săli de clasă, laboratoare şi alte spaţii utile;
•  monitorizarea prelucrării normelor de protecţie şi sănătate în muncă,cât şi a activităţilor din şcoală, desfăşurate la nivelul claselor sau cu personalul şcolii;
•  organizarea și coordonarea echipajelor și concursurilor școlare pe tematica specifică;
•  propuneri privind îmbunătăţirea normelor referitoare la protecţie şi sănătate în muncă;
•  monitorizarea gradului de respectare a normelor privind protecţia şi sănătatea în muncă atât de către elevi, cât şi de către personalul şcolii;
•  monitorizarea efectuării controlului medical periodic;
•  elaborarea unor scurte informări şi rapoarte periodice privind, în egală măsură, prevenţia, dar şi respectarea normelor privind securitatea şi protecţia
muncii şi activităţii în şcoală;
•  sesizarea conducerii şcolii şi a Consiliului de Administraţie privind încălcarea unor norme de securitate şi protecţie a muncii şi sănătăţii în şcoală, fie de
către elevi, fie de către personalul şcolii;
•  Instruieşte cadrele didactice cu normele de protecţie a muncii;
•  Verifică modul de instruire a elevilor de către învăţători şi diriginţi;
•  Urmăreşte modul în care se efectuează serviciu pe şcoală.

Dosarul comisiei cuprinde:
 copie după decizia de constituire a comisiei pe care se face menţiunea ,,Conform cu originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea

ştampilei;
 responsabilităţi individuale ale membrilor comisiei;
 programul de măsuri pentru protecția muncii în anul şcolar curent;
 normele PSI elaborate de comisie;
 plan de apărare împotriva incendiilor;
 procese-verbale încheiate de către inspectorii de inspecţia muncii cu prilejul controalelor privind modul de respectare a legislaţiei muncii;
 rapoarte de activitate;
 alte materiale;

Subcomisia deprevenire şi stingere a incendiilor (PSI)face parte din Comisia de protecţie a muncii. Atribuţiile subcomisiei PSI sunt:
•  Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin planul anual de muncă.
•  Urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de prevenire şi stingere a incendiilor, ce revin personalului şi elevilor,
precum şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsare.
•  Întocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită conducătorului de unitate fondurile necesare.
•  Difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc, planurile de evacuare în caz de incendiu şi normele de comportare în caz de incendiu.
•  Prezintă materiale informative şi de documentare care să fie utilizate de diriginţi, profesori, laboranţi în activitatea de prevenire a incendiilor.
a) elaborează normele privind PSI la nivelul şcolii, care se constituie în anexă la  regulament;
b) elaborează normele de protecţie civilă în şcoală, adaptate la eventualele situaţii de urgenţă specifice zonei locale, valabile atât pentru elevi cât şi pentru
întreg personalul şcolii, norme care se constituie în anexe la regulament;
c) elaborarea normelor de comportare în situaţii de urgenţă care cer evacuarea clădirii;



d) responsabilitatea afişării normelor PSI şi de protecţie civilă în şcoală, la locuri vizibile, pe holuri, săli de clasă, laboratoare şi alte spaţii utile;
e) monitorizarea prelucrării normelor PSI şi de protecţie civilă şi activităţii în şcoală la nivelul claselor şi personalului şcolii;
f) conceperea şi coordonarea unui program de simulări periodice la nivelul şcolii, pe tematică PSI şi de protecţie civilă în şcoală, cu rol practic-aplicativ;
g) organizarea şi coordonarea echipajelor şi concursurilor şcolare pe tematică specifică;
h) propuneri privind îmbunătăţirea normelor PSI şi normelor privind protecţia civilă în şcoală;
i) monitorizarea gradului de respectare a normelor PSI şi a normelor privind protecţia civilă în şcoală, atât de către elev, cât şi de către personalul şcolii;
j) elaborarea unor scurte informări şi rapoarte periodice privind, în egală măsură, prevenţia, dar şi respectarea normelor privind securitatea şi protecţia
civilă în şcoală;
k) sesizarea conducerii şcolii şi a Consiliului de administraţie privind încălcarea unor norme PSI sau de protecţie civilă în şcoală, fie de către elevi, fie de
către personalul şcolii;
l) prelucrează normele P.S.I. cu muncitorii de la centrala termică;

21. Comisia de cruce roșie, protecția civilă

Comisia este formată din 3 membri dintre care Consiliul de administraţie desemnează un responsabil.
Atribuțiile comisiei sunt:

a) Comisia ia măsuri de echipare a cabinetelor, sălilor de sport, cu truse medicale şi măsuri de instruire a cadrelor didactice şi a elevilor privind
acordarea primului ajutor în caz de accidente.

b) Comisia funcţionează pe baza unui program de activitate anual.
c) Comisia asigură informarea elevilor privind măsurile de prevenire şi înlăturare a unor maladii.
d) Comisia difuzează în toate clasele sfaturi generale privind igiena personală şi colectivă.
e) Comisia  asigură  informarea elevilor privind  măsurile de combatere a tabagismului, alcoolismului, consumului de droguri.
f) Comisia organizează un cerc „Sanitarii pricepuţi"; pregăteşte echipaje care participă la concursuri specifice.
g) Comisia  colaborează  cu  medicul școlii şi  cu  medicii  de  specialitate  dermato -venerologie şi de alte specialităţi.
h) Elaborează  scurte informări şi rapoarte periodice privind prevenţia,  respectarea normelor privind securitatea şi protecţia muncii precum şi

activităţile din şcoală;
i) Sesizează conducerii şcolii şi  Consiliului de Administraţie  încălcarea unor norme de securitate şi protecţie a muncii şi sănătăţii în şcoală, fie de

către elevi, fie de către personalul şcolii;
j) Urmăreşte starea de curăţenie a claselor, holurilor, grupurilor sanitare.

Dosarul comisiei cuprinde:
 copie după decizia de constituire a comisiei pe care se face menţiunea ,,Conform cu originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea

ştampilei;
 normele de protecţie a muncii elaborate de comisie;
 plan de activitate, statistici;



 procese-verbale ale şedinţelor;
 rapoarte de activitate;
 alte materiale;

21.Comisia de protecția mediului

La nivelul Liceului Tehnologic„ Octavian Goga” Jibou funcționeză Comisia de protecția mediului alcătuită din 4 membri.
Atribuții, organizare și funcționare:

a) sprijină permanent activitatea conducătoruli instituției în domeniul protecțieie mediului;
b) analizează și face propuneri privind Planul anual de acțiune în domeniul protecției mediului;
c) urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind protecția mediului;
d) prezintă raportul scris la sfârșitul fiecărui semestru.

22. Comisia de editare a revistelor școlare

Atribuțiile comisiei de editare a revistelor școlare sunt:
a) Colectareași selectareamaterialelorpentru realizarea revistei școlare;
b) Editareaa cel puțin 2numere peanșcolar;
c) Atragerea de sponsorizări necesare acoperirii cheltuielor de editare a revistei;
d) Promovarea revisteiînrândul elevilor și a cdrelor didactice;
e) Monitorizareatirajului la fiecare număralrevisteiși valorificarea fondurilor pentruîmbunătățireaediţiilor următoareși acordare de diverse

stimulentecătrecolaboratorii fideli din rândul elevilor;

23. Comisia de coordonare a activităților privind relația cu părinții și comunitatea și îmbunătățirea imaginii școlii

Atribuțiilecomisieipentrupromovarea șiîmbunătățireaimaginiișcoliisuntstabilitedecătre consiliuldeadministrație,în conformitateculegislațiaîn
vigoareșinevoilerealeale școlii.

Comisiapentrupromovarea și îmbunătățireaimaginii școlii areurmătoareleatribuții:
a) Sprijinăconducereașcoliiînactivitateadepromovareșiîmbunătățirea imaginiișcolii la nivelulcomunitățiiși în relațiilecudiferite instituții;
b) Îșiasumastrategiașcoliiprivindactivitateadepromovareși îmbunătățireaimaginii școlii;
c) Propunenoimodalități deoptimizareaactivitățiidepromovareșiîmbunătățireaimaginiișcolii;
d) Seimplicaîn activitățiconcretedepromovareși îmbunătățireaimaginii școlii;



e) Monitorizeazăimpactulactivitățilordeosebitealeșcoliilanivelulcomunității (public, părinți,elevi,mass-media,instituții,etc.);
f) Monitorizeazăperiodiccapitaluldeimaginealșcolii;
g) Realizeazăperiodicsondajedeopinie privindcapitaluldeimaginealșcolii,
h) Propunesoluțiipentruîmbunătățireacapitaluluideimaginealșcolii;
i) Urmăreșteformareași dezvoltareacontinuaabranduluișcolii;

24. Comisia de voluntariat

Atribuțiile comisiei de voluntariat derivă din obiectivele cuprinse în Strategia Națională de Acțiune Comunitară. Acestea sunt:
a) Includerea, în mod mai direct, a copiilorcu nevoi speciale din școala noastrăîn comunităţile lorlocale;
b) Implicareacopiilorcunevoispeciale,aprofesorilor,elevilorşiaaltorvoluntariîncadrulunorproiectecevorfirealizate împreună;
c) Atingerea incluziunii şi  implicării prin angajarea tuturor celor interesaţi într-un program educaţional de activităţi ce promoveazăintens

integrareasocială;
d) Aducerealacunoştinţaelevilor amoduluideorganizareaunuiProiectdeAcţiuneComunitarăînscopul sprijinirii dezvoltării educaţionale acopiilor cu nevoi

speciale;
e) Încurajareaelevilor deasededicaactivităţilordesfăşuratecucopiicunevoispecialenudoarîncadrulproiectelordarşi dupăterminareaacestoraîn scopul

susţineriiacestuiproces de integraresocialăşi dezvoltareeducaţională.
f) DerulareaprogramelordeAcţiuneComunitarăîntrevoluntariidinparteaorganizaţiilorneguvernamentale,liceelorpedeo parteşi a copiilor din centrele

deplasament şi şcolilespecialepede altăparte;
g) Organizareadeactivităţipentru copii, conform programelorpropuse;

h) Stimulareamentală,antrenareafizică,integrareasocialăşidezvoltareamaiamplăaabilităţilorcopiilorcunevoispeciale
prinactivităţicreative,deimaginaţieşiterapeuticecumarfiartele,artadramatică, dansul,sportul,IT,muzica,abilitarea manuală – sau doar
prinpetrecereatimpului libercu copiii;

i) Încurajareaelevilorînsensulachiziţionăriişi îmbunătăţiriicalităţilordeiniţiativă,dedicaţieşidepracticăprin participarealor laun proiect de acţiune
comunitară.

Grupurile ţintă/beneficiariiprogramului au fost:
 Copiii şitineriicu dizabilităţi
 Şcolile speciale
 Centrele deplasament
 Apartamentesociale
 Copiii cu dificultăţi laînvăţătură
 Şcoliintegratoare
 Persoanevârstniceîn situaţiide risc

25. Comisia pentru elaborarea planului de acțiune a școlii



Atribuțiile comisiei sunt:
a) Aplică instrumente de analiză diagnostică (analiză de nevoi, analiza SWOT)
b) Verifică realizarea indicatorilor de performantă si se stabilesc modificările necesare în /PAS.;
c) Numeste echipa de lucru care elaborează noul /PAS
d) Elaborarea / revizuirea Proiectului de dezvoltare institutională/ Plan de actiune al scolii
e) Prezentarea PAS -ului revizuit în Consiliul de Administratie şi avizarea acestuia
f) Prezentarea PAS-ului revizuit în Consiliul Profesoral si aprobarea acestuia
g) Prezentarea PAS-ului revizuit în Consiliul Reprezentativ al Părinţilor
h) Afisarea / publicarea misiunii, viziunii, tintelor strategice la loc vizibil (avizier, clase), website.

26. Comisia pentru evidența și gestionarea manualelor școlare

Atribuțiile comisiei sunt:
a) Întocmeşte şi păstrează evidenţamanualelor şcolareexistenteîn unitatea de învăţământ;
b) Monitorizează corectitudineaîntocmirii evidenţeimanualelorşcolare la nivel declasă;
c) Întocmeşte/actualizeazăanual propriabazăde date,în conformitatecu formularul-tipde comandăa manualelor şcolare, primite de la Comisiajudeţeană deevidenţă

şi gestionare a manualelor şcolare;
d) Completează formularul-tip decomandăamanualelorşcolare;
e) Monitorizeazăgestionareamanualelor şcolareîn unitateade învăţământ;
f) Întocmeşteraportul anualcătre Comisia judeţeană de evidenţă şigestionare a manualelor şcolare,cu privire lasituaţiamanualelor şcolareexistenteîn

unitateadeînvăţământ;
g) Întocmeştebaza dedate privinddeficituldemanuale şcolareîn vederea redistribuirii, decătre I.S.J.a manualelor şcolare întreunităţile deînvăţământ;
h) propune conduceriiunităţii casarea manualelor şcolare care nu mai pot fi utilizate, dincauza gradului deuzură fizică şi/sau morală, precumşi acelora

cărorvalabilitate aexpirat.
i) VerificăpermanentdacămanualelealesedeprofesorisuntînconcordanţăculistaaprobatădeMENCS,
j) Informeazăîn timp util profesorii privind ofertademanualealternative,
k) Stabileşte repartizareape claseamanualelorprimitegratuit

27. Comisia pentru programe de suținere educaționale

Programului guvernamental “Laptele şi Cornul”
Atribuţiile Comisiei constau în:

a) stabilirea efectivelor de copii ce beneficiază de program;
b) anunţarea periodic a efectivelor către ISJ;



c) recepţionarea produselor lactate şi de patiserie.
d) depozitarea produselor.
e) distribuirea produselor.
f) Realizarea unui raport semestrial / anual privind activitatea comisiei, înaintat conducerii şcolii.

Dosarul comisiei cuprinde:
 copie după decizia de constituire a comisiei pe care se face menţiunea ,,Conform cu originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea

ştampilei;
 normele de protecţie a muncii elaborate de comisie;
 plan de activitate, statistici;
 procese-verbale ale şedinţelor;
 rapoarte de activitate;
 alte materiale;

Acordarea ajutorului financiar în vederea achiziţionării de calculatoare
Responsabilităţi :

a) afişează la loc vizibil în unitatea de învăţământ Legea nr.269/2004, normele metodologice şi lista documentelor necesare pentru întocmirea
dosarului;
b) verifică existenţa tuturor documentelor necesare prevăzute de prezentele norme metodologice şi certifică conformitatea copiilor cu documentele
în original;
c) înregistrează dosarele cuprinzând cererile şi documentele care dovedesc eligibilitatea, cu număr şi dată;
d) după verificarea documentelor eliberează persoanelor beneficiare un document care să ateste primirea dosarului;
e) verifică eligibilitatea solicitanţilor şi transmite Comisiei Judeţene situaţia centralizatoare a dosarelor înregistrate;
f) după aprobarea cererilor de ajutor eliberează beneficiarilor Legii nr.269/2004 bonuri valorice pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea
stimulării achiziţionării de calculatoare şi înregistrează eliberarea acestora;
g) după achiziţionarea calculatorului de către fiecare elev beneficiar al prevederilor Legii nr.269/2004, comisia primeşte de la acesta dovezile
achiziţiei şi le înaintează Comisiei Judeţene.
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