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COMISII DE LUCRU – AN ŞCOLAR 2017- 2018
Anexă la planul managerial 2017/ 2018
Nr.
Crt.

Grup de lucru
Echipe de proiecte

OBIECTIVE / AN ŞCOLAR

Responsabilităţi

1.

Comisia pentru
curriculum

❖ Aplicarea metodologiilor privind
curriculum naţional, cu specificul
profilelor,
calificărilor
profesionale şi a tuturor formelor
de învăţământ;

Coordonator: Directorul
Şefii ariilor curriculare
Diriginţii claselor
Secretariatul

2.

3.

4.

Comisia de
evaluare şi
asigurare a
calităţii

❖ elaborarea, popularizarea şi
monitorizarea instrumentelor de
evaluare formativă şi sumativă în
vederea optimizării performanţei
şcolare;

Comisia pentru
prevenirea şi
reducerea violenţei
în mediul şcolar
Comisia pentru
frecvenţă,
combaterea
absenteismului şi a
abandonului
şcolar

❖ Implementarea unui program
privind prevenirea şi reducerea
violenţei în mediul şcolar
❖ Activităţii educative cu această
tematică
❖ elaborarea unui program pentru
combaterea abandonului şcolar
❖ participarea la simpozioane şi
conferinţe pe aceste teme;
❖ parteneriate cu Poliţia Sibiu si
diferite ONG-uri;
Monitorizarea
activităţii
de
evaluare (ritmicitatea notării);

5.

Comisia pentru
perfecţionarea ,
formarea continuă
şi dezvoltare
profesională

❖ popularizarea ofertei CCD şi
universităţilor sibiene în ceea ce
priveşte
perfecţionarea
şi
formarea continuă a cadrelor
didactice;
❖ elaborarea de proiecte de
formare continuă la nivelul
catedrelor şi unităţii şcolare;

❖ Membrii CEAC
❖ Responabilii
catedrelor

Coordonator :
❖ Psiholog
Membrii:
Diriginţii claselor
Coordonator :
Director
Membrii:
❖ Oprică Maria
❖ Constantinescu
Iuliana
❖ Stoian Dora
Pop Ana Iustina
Grozavu Daniela
Coordonator:
❖ Bozan Liliana
Membrii:
❖ Sbircea Ramona
❖ Pop Ana Iustina
❖ Raduly Oana
❖ Stoian Dora

6.

Comitetul de
securitate şi
sănătate în muncă

❖ Protecţia în muncă va fi dezbătută
în mod special la începutul anului
şcolar, dar şi pe parcurs, atunci
când este cazul;
❖ Primează
siguranţa
şi
nu
improvizaţia;
❖ Asigurarea igienei şi a unui mediu
ambiental plăcut;

Coordonator :
❖ Mărgărita Vasile
Membrii:
❖ Pavăl Rodica
❖ Rotaru Simona

7.

Comisia pentru
situaţii de urgenţă

❖ Cunoaşterea riscurilor şi a
potenţialelor situaţii de urgenţă
❖ Identificarea şi buna gestionare a
eventualelor situaţii de acest gen

Coordonator :
❖ Mărgărita Vasile
Membrii:
❖ Rotaru Simona
❖ Joantă Sorin

8.

9.

10.

11.

Comisia pentru
întocmirea
orarului şi
asigurarea
serviciului pe
şcoală

Vizează realizarea schemei orare în
funcţie de planurile – cadru, de
principiile
psihopedagogice,
de
specificul
şi
particularităţile
ambientului şcolar;
Organizarea,
implementarea
şi
monitorizarea serviciului pe şcoală;

Coordonator:
Anca
Gyongyi
Membrii:
❖ Popescu Angela
❖ Bozan Liliana
❖ profesori de serviciu
Damian Codruta
elevi de serviciu

Comisia pentru
control managerial
intern

Asigură coordonarea deciziilor şi
acţiunilor tuturor compartimentelor
din unitatea de învăţământ, urmărind
interacţiunea dintre departamente

Coordonator:
Director
Membrii CA

Comisia de
gestionare SIIIR

❖ Coordonează colectarea datelor
statistice pentru sistemul naşional
de indicatori pentru educaţie

Comisia pentru
programe şi
proiecte educative

Coordonator :
❖ Director
Membrii:
❖ Truşcă Aurelia
❖ Pavăl Rodica
❖ Chirilă Cristina

❖ Serbări şcolare, aniversări;

❖ Hadăr Angela
❖ Bozan Liliana

❖ Consiliul
elevilor,
Consiliul
consultativ al părinţilor;

❖ Hadar Angela
❖ Constantinescu
Iuliana

❖ identificarea şi dezvoltarea de
parteneriate noi şi continuarea
celor existente;
❖ achiziţionarea fondului de carte şi
monitorizarea bibliografiei cerută
de elevi şi alte activităţi;

❖ Oprică Maria
❖ Filip Ionut
❖ Sbircea Ramona
❖ Chirilă Cristian
❖ Stoian Carmen

❖ Rotaru Simona

12.

Comisia pentru
prevenirea şi
combaterea
discriminării şi
promovarea
interculturalităţii

13.

Comisia internă de
evaluare continuă
pentru
învăţământul
special şi special
integrat

14.

Comisiile pentru
organizarea
examenelor

15.

Comisia pentru
verificarea
documentelor
şcolare şi a actelor
de studii

16.

Comisia de
cercetare
disciplinară

17.

Comisia pentru
consiliere,
orientare şi
activităţi
extraşcolare

❖ Combaterea oricărei forme de
discriminare la nivelul unităţii de
învăţământ şi în afara acesteie
❖ Promovarea principiilor şcolii
incluzive, a interculturalităţii

❖ Identificarea şi monitorizarea
elevilor proveniţi din familii
dezorganizate,
cu
probleme
materiale , psiho – motorii, cu
ritm lent de învăţare;
❖ Aplicarea unor proiecte de
măsuri specifice problematicii
identificate la ficare categorie de
elevi;
Colaborarea cu familiile acestora
❖ Popularizarea tuturor actelor
normative privind examenele de
intrare şi ieşire din sistem

❖ Urmăresc completarea corectă a
tuturor documentelor şcolare,
verificând îndeplinirea cerinţelor
în concordanţă cu metodologiile
în vigoare

❖ Gestionarea, în concordanţă cu
legislaţia în vigoare a tuturor
situaţiilor
de
natură
disciplinară
❖ Excursii,
drumeţii,
activităţi
sportive, excursii cu un caracter
tematic;

Director,
Prof. dr. Cârstea Sebastian Dumitru

❖
❖
❖
❖
❖

Stoian Carmen
Bunea Adriana
Popescu Angela
Sofletea Ligia
Reprezentant
Consiliul elevilor
❖ Reprezentant parinţi
Coordonator:
Constantinescu Iuliana
Membrii:
❖ Anca Gyongyi
❖ Popescu Angela

Coordonator:
Şefii
de
arie
curriculară
Membrii:
Diriginţii claselor
Coordonator:
Pop Ana Iustina
Membrii:
❖ Grozavu Daniela
❖ Oprică Maria
Coordonator:
Joantă Sorin
Membrii:
❖
❖ Damian Codruta
❖ Sbircea Ramona
❖ Constantinescu
Iuliana
❖ Şofletea Ligia

