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Respnsabilitățile comisiilor funcționale 
 

COMISII  PERMANENTE:  

1. Comisia pentru curriculum are următoarele responsabilități:  

•  Elaborează Proiectul  de curriculum al şcolii privind: 

        - aplicarea curriculumului național (planuri cadru, scheme orare, discipline 

opționale, programe școlare în vigoare, metodologii de aplicare, ghiduri, reglementări; 

finalități și obiective ale școlii, metodologii de evaluare) 

        - dezvoltarea locală de curriculum pe baza experienței, resurselor umane ale școlii 

și specificului comunitar 

        -  elaborarea și aplicarea CDS; 

•   Asigură aplicarea procedurii de stabilire a ofertei CDŞ pentru anul următor, 

realizează pachetele de opţionale pe baza propunerilor cadrelor didactice, 

monitorizează opţinile părinţilor şi ale elevilor.  

•   Asigură coerența între curriculumul național și dezvoltarea locală, coordonarea 

dintre diferitele discipline și rezolvă eventualele conflicte de prioritate dintre 

profesori și discipline în interesul elevilor și al unității școlare  

•  Elaborează oferta educațională a școlii și strategia promoțională și analizează 

împreună cu CEAC și directorul, calitatea ofertei educaționale; 

•  Elaborează criterii de clasificare a opțiunilor elevilor; 

•  Asigură consultanță cadrelor didactice în domeniul curricular  

 

Dosarul comisiei trebuie să cuprindă:  

- copie după decizia de constituire, pe care se face mențiunea „conform cu cu originalul” și 

semnează directorul școlii;  

- planurile-cadru în vigoare și OM prin care sunt aprobate;  

- OM prin care sunt aprobate programele școlare pe baza cărora se lucrează 

 - programele școlare pentru clasele preșcolare, primare și gimnaziale (în format digital) - 

proceduri specifice de lucru  

- centralizarea CDS la nivel de școală  

- chestionarele/procesele verbale prin care s-a stabilit disciplina opțională la fiecare clasă 

- programa pentru disciplina opțională  

- fișele de avizare a disciplinelor opționale 

- chestionare asupra stabilirii satisfacției beneficiarilor privind CDS  

 - schemele orare ale claselor  

- oferta curriculară elaborată de Comisiei pentru Curriculum, aprobată de Consiliul 

Profesoral   

- procesele-verbale ale ședințelor comisiei  

- alte documente specifice  

 



 

 

2. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii –CEAC- are rolul de: 

• evaluare internă a şcolii, urmărind atingerea standardelor de funcţionare şi a celor de 

calitate; 

• a propune  strategia de îmbunătăţire a calităţii în unitatea de învăţământ; 

• implementare a sistemului de management al calităţii. 

În baza Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea 

calităţii, CEAC elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de 

funcţionare.  

      Atribuţiile comisiei sunt:  

• Elaborează și coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi 

asigurare a calităţii, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislația în 

vigoare; 

• Controlează și monitorizează procesul instructiv-educativ prin asistențe la ore, 

activități ale comisiilor metodice, activități extrașcolare, întâlniri formale și informale 

cu cadrele didactice, evaluări interne, simulări la nivelul școlii pentru stabilirea 

gradului de pregătire a elevilor, întâlniri cu elevii/părinții pentru evaluarea calității 

procesului de predare-învățare) 

• Urmărește și evaluează continuu rezultatele învățării; 

• Elaborează  proceduri  pentru  îmbunătăţirea  calităţii  procesului    de    predare-

învăţare. 

• Elaborează și aplică instrumente de evaluare a calității serviciilor educaționale și a 

gradului de satisfacție a beneficiarilor (chestionare pentru evaluarea calităţii, 

chestionare pentru evaluarea satisfacției beneficiarilor, fişe de evaluare, fişe de 

observare a lecţiilor etc) 

• Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în 

școală (RAEI). Raportul este aprobat în Consiliul profesoral și avizat de Consiliul de 

administrație, apoi adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare; 

• Elaborează rapoarte privind activitatea de asigurare a calității ofertei educaționale 

și a programelor de îmbunătățire a calității educației; 

• Elaborează împreună cu directorul planuri de măsuri și de îmbunătățire a 

deficiențelor 

• Cooperează cu ARACIP, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii 

similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii (completează periodic platforma 

ARACIP) 

 

3. Comisia pentru formare şi  perfecţionare continuă 

             Atribuţiile comisiei sunt: 

   - Gestionează  activitatea de perfecţionare/ formare continuă a cadrelor didactice din 

unitatea de învăţământ.  

   - Asigură consultanță cadrelor didactice pentru înscrierea la definitivat sau grade didactice 

și susținerea inspecțiilor curente și speciale; 

  - Promovează oferta de formare a Casei Corpului Didactic și a altor instituții de formare 

acreditate; 



  - Alcătuieşte baza de date privind situaţia perfecţionării prin grade didactice şi alte modalităţi 

de perfecţionarea/ formarea continuă, perfecţionarea o dată la 5 ani 

  - Organizează, coordonează și selectează participarea personalului didactic din unitatea de 

învăţământ la activităţile de formare continuă organizate de diferite instituții ( ISJ, CCD, 

universităţi, colegii) în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei, ale Metodologiei formării 

continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar; 

  - Realizează analiza nevoilor de formare/dezvoltare profesională prin raportare la 

competențele necesare realizării sarcinilor incluse în fișa postului; 

  - Concepe Planul de formare/dezvoltare profesională, îl prezintă spre aprobare Consiliului de 

administrație; 

  - Implementează Planul de formare/dezvoltare profesională la nivelul școlii; 

  - Sprijină integrarea acestora în colectivul unităţii de învăţământ; 

  - Monitorizează, împreună cu directorul/directorul adjunct, aplicarea planului de dezvoltare 

personală a debutanţilor;                       

  - Elaborează, în colaborare cu CEAC, criterii de evaluare a eficienței activității de 

perfecționare; 

  - Realizează evaluarea semestrială a eficienței activității de perfecționare și identifică măsuri 

de ameliorare 

 

4.  Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă și situații de urgență 

 Activitatea SSM se organizează conform Legii SSM nr. 319/2006 ( Normele 

metodologice de aplicare HG 1425/ 2006, actualizată cu HG 1242/2011). 

  Activitatea PSI și ISU se organizează conform Legii SSM nr. 319/2006 ( Normele 

metodologice de aplicare HG 1425/ 2006, actualizată cu HG 1242/2011).  

  

             Atribuţiile subcomisiei SSM sunt:  

  - 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; 

  - Realizează evaluarea de riscuri, instrucțiuni proprii, normative; 

  - Prelucrează normele de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi, ţinând 

cont de riscurile identificate; instrucțiuni proprii, normative.  

  - Organizează graficul instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi (la fiecare două luni); 

  - Responsabilul comisiei face instruirea periodică a întregului personal, care semnează în 

Fișa de instruire individuală privind securitatea si sănătatea în muncă. 

  - Prezentarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în 

şcoală şi în afara şcolii; 

  - Asigură asistența sanitară conform normeor SSM; 

  - Asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborare cu 

administraţia locală. 

 

            Atribuţiile subcomisiei PSI sunt: 

  - Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin planul anual de muncă. 

  - Concepe evaluarea de riscuri și planul de intervenție în situații de urgență care trebuie 

aprobat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași; 



  - 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. 

  - Difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc, planurile de evacuare în caz de 

incendiu şi normele de comportare în caz de incendiu. 

  - Organizează simulări de situații de urgență; 

  - Prezintă materiale informative şi de documentare care să fie utilizate de diriginţi, profesori, 

laboranţi în activitatea de prevenire a incendiilor. 

  - Elaborează normele privind PSI la nivelul şcolii; 

  - 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.      

  - Realizează tematica activităților de instrure, graficul activităților de informare preventivă 

și educare a elevilor și personalului asupra modului de comportament în cazul producerii unui 

incendiu sau altei situații de urgență ( simulări în caz de urgență). 

   - Responsabilul comisiei face instruirea periodică a întregului personal, care semnează în 

Fișa de instruire individuală  în domeniul Situațiilor de Urgență. 

 

5. Comisia pentru   monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică  a 

dezvoltării sistemului de control intern/managerial – SCIM 

        Scopul Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării 

sistemului de control managerial îl constituie crearea şi implementarea unui sistem de control 

intern/managerial integrat în cadrul Școlii Gimnaziale „Al. Vlauță” Iași, care să asigure 

atingerea obiectivelor instituţiei într-un mod eficient, eficace şi economic. 

 

Atribuţiile comisiei sunt: 

  - Asigură coordonarea deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale ale Şcolii 

Gimnaziale „Alexandru Vlahuţă”  

  - Asigură realizarea atribuţiilor instituţiei, stabilite în concordanţă cu propria misiune, în 

condiţii de eficacitate, economicitate şi eficienţă;   

  - Coordonează și influențeaza  rezultatele interacțiunii dintre salariați in cadrul raporturilor 

profesionale; 

   - Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituţiei, 

(an calendaristic), program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, precum 

şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia. La elaborarea programului se au în vedere 

standardele de control intern, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

946/2005, cu modificările şi completările ulterioare, particularităţile organizatorice şi 

funcţionale ale instituţiei, personalul şi structura acestuia, alte reglementări şi condiţii 

specifice. 

  - Supune aprobării Consiliului profesoral și avizării Consiliului de administrație Programul 

de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituţiei 

  - Urmăreşte realizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial  

 - Monitorizează şi evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale instituţiei. 

  - Urmăreşte şi îndrumă compartimentele din cadrul instituţiei în vederea elaborării planurilor 

de activitate, în realizarea acestora; 



 - Primeşte, semestrial, de la compartimentele instituţiei informări referitoare la progresele 

înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial 

intern, în raport cu programele adoptate; 

  -  Concepe,  avizează și revizuiește procedurile generale și operaţionale elaborate în cadrul 

instituţiei. 

 - Realizează și actualizează Registrul riscurilor și lista funcțiilor sensibile la nivelul școlii; 

 - Prezintă conducătorului instituţiei, semestrial, informări referitoare la progresele înregistrate 

cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, în raport cu programul 

adoptat, la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse. 

 

6. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității; 

         Subcomisia pentru prevenirea, reducerea violenţei în mediul şcolar are următoarele  

atribuţii: 

- Elaborează și monitorizează derularea Programului privind reducerea fenomenului violenței 

in mediul școlar 

- Pune în aplicare, prevederile Planului cadru de acțiune pentru creșterea gradului de 

siguranță a preșcolarilor/ elevilor și a personalului și prevenirea delincvenței juvenile în 

incinta și în zonele adiacente unităților de invățământ.  

- Colaborează cu autoritățile administrației publice locale, cu reprezentanții Poliției și ai 

Jandarmeriei pentru a crește siguranta în școală 

- Propune măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc și a situației specifice, 

care să aibă drept consecință creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor/ elevilor și a 

personalului din unitate și prevenirea delincvenței juvenile  

- Elaborează rapoarte privind securitatea elevilor 

 

        Subcomisia de integritate are următoarele  atribuţii: 

- Prezintă materialele cu privire la activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei  

- Realizează activităţi de informare anticorupţie;  

- Realizarea unui plan de Integritate la nivelul școlii 

- Propune tematica activităţilor de instruire;  

- Realizează activităţi de monitorizare, evaluare/reevaluare a riscurilor de corupție 

 

       Subcomisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea 

interculturalităţii are următoarele atribuții: 

- Elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminarii si promovarea 

interculturalitatii, în scopul asigurării respectării principiilor școlii incluzive 

- Colaborarea cu părinții, Consiliul elevilor, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, organizatii 

nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului în scopul prevenirii și combaterii 

cazurilor de discriminare si a promovării interculturalității; 

-  Propune acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al unității de invățământ, care să 

contribuie la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității; 

- Elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze 

comportamentele nondiscriminatorii  



- Identifică și analizează cazurile de discriminare și face propuneri de soluționare a acestora, 

consiliului de administratie, directorului sau consiliului profesoral, dupa caz; 

- Prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează 

respectarea principiilor școlii incluzive; 

- Elaborarea de rapoarte periodice care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru 

prevenirea discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de discriminare 

și/sau, după caz, segregare. 

7. Comisia pentru programe și proiecte educative are următoarele  atribuţii: 

- Inițiază, organizează și desfașoară activități extrașcolare și extracurriculare la nivelul 

unității de învățământ, în colaborare cu responsabilul comisiei diriginților, cu responsabilul 

comisiei de învatamant primar, cu consiliul reprezentativ al parintilor pe scoala/ asociatia de 

parinti, cu reprezentanti ai consiliului elevilor, cu partenerii guvernamentali si 

neguvernamentali 

- Caută parteneri pentru proiecte europene 

- Concepe programe de parteneriat cu alte instituții, organizații, agenți economici etc pentru 

derularea proiectelor și activităților educative; 

- Concepe planificarea cu privire la accesarea proiectelor europene 

-Scrie și depune aplicații pentru proiecte Erasmus, FSE etc 

- Implementează proiectele aprobate  

- Promovează implicarea cadrelor didactice în folosirea spațiului eTwinning 

- Realizează, împreună cu coordonatorul pentru proiecte și programe educative, rapoarte de 

activitate semestriale și anuale 

 

COMISII CU CARACTER TEMPORAR: 

 

1. Comisia pentru notare ritmică, frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar 

- verifică periodic rimicitatea notării, numărul de note pe disciplină pentru fiecare cadru 

didactic și transmite situațiile constatate către director 

- verifică la sfârșitul semestrului I și la sfârșitul anului școlar mediile, completarea 

cataloagelor, condicilor 

- verifica situatia de promovare, cea de amanare, cea de repetentie sau abandon scolar in cazul 

fiecarui elev si inainteaza aceste situatii, spre validare, consiliului profesoral;   

- verifica modul de completare a cataloagelor de catre fiecare diriginte/învățător 

- realizează graficul susținerii lucrărilor semestriale/teze, conform reglementărilor MEN; 

- Identificarea tuturor cazurilor de  elevi aflați în risc de abandon la nivelul fiecărei clase –

baza de date la nivelul școlii 

- Monitorizarea abandonului şi absenteismului şcolar  

- Monitorizarea activităţilor de consiliere cu părinţii desfășurată de învățător/ diriginte, 

consilier școlar şi a  măsurilor întreprinse la nivelul claselor și al școlii în scopul prevenirii şi 

reducerii absenteismului şi abandonului şcolar  

- Elaborarea și implementarea planului pentru reducerea absenteismului și abandonului 

școlar 

- Colaborarea prin parteneriate interinstituţionale cu autorităţile locale – Secți 1 Poliție, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Organizația  Salvați Copiii etc. 

 

2. Comisia pentru întocmirea orarului și organizarea serviciului în școală 



- Întocmește orarul ținând cont de curba de efort a elevilor și de încadrarea personalului și îl 

supune aprobării CA  

- Afişează orarul claselor şi al cadrelor didactice în cancelarie și pe grupul profesorilor școlii 

şi asigură transmiterea la clase, după ce acesta este aprobat. 

- Întocmește graficul serviciului pe școală pentru cadre didactice și elevi 

  - Stabilește atribuțiile profesorului de serviciu (și ale elevului de serviciu pe școală), parte  

integrantă a Regulamentului Intern. 

  -  Monitorizează modul de efectuare a serviciului pe școală 

3. Comisia pentru burse și alte ajutoare sociale 

- Informează diriginții și învățătorii despre documentele necesare pentru obținerea burselor, 

pentru ca aceștia să le prezinte părinților 

- Comisia informează elevii și părinții despre criteriile generale de acordare a burselor, 

verifică dosarele conform legislației în vigoare și stabilește lista elevilor propuși pentru a 

beneficia de bursă, în ordinea descrescătoare a îndeplinirii criteriilor.  

- Reevaluează semestrial dosarele de bursă, prin verificarea situației școlare la final de 

semestru. 

- Verifică, lunar, situația absențelor elevilor cu CES care primesc ajutoare sociale și 

colaborează cu serviciul contabilitate pentru întocmirea documentației specifice. 

 

4.  Comisia de inventariere: 

Comisia de inventariere a patrimoniului școlii are urmatoarele atribuții:  

-Verifică de 1-2 ori pe an patrimoniul școlii dupa listele de inventar;  

- Verifică starea calitativa a bunurilor școlii;  

- Verifică funcționalitatea bunurilor școlii;  

- Întocmește scurte rapoarte de constatare în legatură cu starea calitativă a unor bunuri din 

patrimoniul școlii;  

- Face propuneri pentru casarea acelor bunuri uzate moral sau cu grad mare de deteriorare;  

- Monitorizează întreaga baza materiala a școlii;  

- Face propuneri pentru îmbunatățirea bazei materiale a școlii;  

- Colaborează cu administratorul de patrimoniu, administratorul financiar, comisia de receptie 

a bunurilor și comisia de casare, pentru buna desfasurare a activitatii;  

- Propune modalități de îmbunatățire, păstrare recondiționare pentru funcționarea eficientă  a  

bunurilor aflate în patrimoniul școlii;  

- Hotărăște scoaterea din inventar a bunurilor casate pe baza referatului întocmit de comisia 

de casare;  

- Sesizează conducerea școlii si consiliul de administratie cu privire la anumite lipsuri, 

disfunctionalitati, sau deteriorari premature ale unor bunuri din patrimoniul școlii;  

 

5. Comisia de arhivare, de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate 

 

- Colaborează cu comisia de inventariere a patrimoniului școlii, cu administratorul de 

patrimoniu și administratorul financiar al școlii;  

- Verifică starea bunurilor propuse pentru casare de catre comisia de inventariere;  

- Verifică încadrarea bunurilor în termenul de folosință conform Legii patrimoniului;  

- Hotarăște casarea acelor bunuri care au depașit termenul de folosință și scoaterea din uz a 

acelor bunuri care au suferit o deteriorare prematură; 



- Întocmește referate care vizează casarea anumitor bunuri; 

- Întocmește rapoarte periodice privind activitatea comisiei. 

 

6. Comisia de gestionare SIIIR 

    Atribuțiile administratorului SIIIR la nivelul unității școlare sunt actualizarea și gestionarea 

datelor unității școlare în aplicația M.E.N., disponibilă la adresa https://www.siiir.edu.ro/siiir/ 

și sunt atribuții aferente rolului corespunzător din documentul SIIIR – Manual de proceduri 

de operare și analiză a datelor. 

7.  Comisia pentru aplicarea programului guvernamental „Corn şi lapte”  

     - primeşte zilnic şi distribuie laptele şi cornul, elevilor din clasele pregătitoare și cls. I-VIII 

     - răspunde de păstrarea în condiţii de igienă a mostrelor necesare pentru verificare 

     - întocmește documentația necesară conform legislației în vigoare; 

     - păstrează avizele de însoțire a mărfii,...și toate documentele (arhivarea lor anuală). 

     - trimite la CJ toate situațiile cerute, la termene 

     - ține legătura cu diriginții și învățătorii pentru monitorizarea zilnică a prezenței și 

returnează produsele elevilor absenți. 

 

COMISII CU CARACTER OCAZIONAL: 

 

1. Comisii pentru organizarea examenelor/simulări 

     Sunt numite prin decizia directorului, prin hotărârea CA., iar atribuțiile sunt stabilite conform 

metodologiilor specifice. 

 

2. Comisia pentru consiliere și orientare şcolară şi profesională 

- Realizează activități de orientare școlară și profesională a elevilor, în special a celor de clasa 

a VIII-a 

- Organizează vizite ale elevilor la Salonul ofertelor educaționale sau la diferite licee, pentru 

informare 

- Colaborează cu instituții de înv. liceal pentru promovarea ofertei școlare a acestora 

- Organizează, în colaborare cu diriginții,  consultări ale părinților pe tema orientării școlare 

și profesionale a copiilor 

 

3. Comisia de recepție bunuri 

- Monitorizeaza activitatea gestionarului școlii în privinta achizitionarii de bunuri;  

- Verifică și semneaza fiecare listă de bunuri achizitionate de gestionarul școlii;  

- Verifică corespondenta dintre bunurile aflate pe lista si cele achizitionate  

- Verifică încadrarea în standardul de calitate a bunurilor achizitionate;  

- Colaborează cu administratorul de patrimoniu si cu comisia de inventariere;  

- Realizeaza rapoarte periodice privind activitatea comisiei 

 

4. Comisia pentru revizuirea și completarea PDI, a ROFUI și a regulamentului intern 

 

- Redactează o dată la 5 ani Planul de Dezvoltare Instituțională, consultându-se cu toate 

cadrele didactice, responsabilii comisiilor metodice, șefii de compartimente, CEAC, SCIM, 

partenerii școlii. 



- Monitorizează anual atingerea țintelor din PDI și îl revizuiește la începutul fiecărui an 

școlar. PDI-ul redactat sau reactualizat este discutat și  aprobat de CP și avizat de CA 

- Actualizează/redactează la începutul fiecărui an școlar ROFUI și Reguamentul Intern, pe 

care le prezintă spre aprobare CP și spre avizare, CA. În redactarea Regulamentului Intern 

ține cont de ROFUIP aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/2016, de Codul Muncii, de alte legi în 

vigoare și se consultă cu membrii CP și Consiliul Reprezentativ al Părinților. 

- Monitorizează modul în care diriginții/învățătorii fac cunoscut părinților și elevilor, extrase 

din Regulamentul Intern referitoare la aceștia. 

 

5. Comisia pentru monitorizarea eticii și deontologiei profesionale 

- Întocmirea Codului de etică profesională al Şcolii Gimnaziale ,,Al. Vlahuţă” și prelucrarea 

acestuia în rândul angajaților 

- Activităţi de prevenţie pentru evitarea unor fapte neconforme deontologiei profesionale, 

pentru promovarea unor relaţii profesionale de calitate între cadrele didactice, dintre cadrele 

didactice şi elevi, părinţi,  alţi parteneri ai actului educaţional. 

 

6. Comisia de gestionare a manualelor şcolare 

  

- Întocmeşte şi păstrează evidenţa manualelor şcolare existente în unitatea de învăţământ, pe 

care o transmite responsabilului cu manualele școlare de la nivelul inspectoratelor școlare;  

- Predă, pe bază de proces verbal, diriginților/învățătorilor, la începutul fiecărui an școlar, 

manualele pe clase; 

- Preiau de la diriginți, la sfârșitul anului școlar, cu proces verbal, manualele. 

- Colaborează cu toate cadrele didactice pentru alegerea manualelor și efectuarea comenzilor, 

conform calendarului MEN și ISJ; 

- Actualizează periodic (cel puțin o dată pe an) baza de date a manualelor şcolare;  

- Întocmeşte evidența privind deficitul de manuale şcolare, în vederea redistribuirii, de către 

inspectoratele școlare, a manualelor şcolare între unităţile de învăţământ;  

- Casează manualele şcolare care nu mai pot fi utilizate, din cauza gradului de uzură fizică 

şi/sau morală, precum şi a celor a căror viabilitate a expirat. 

 

7. Comisia pentru imaginea şcolii şi marketing 

- Comisia propune și implementează strategia pentru promovarea imaginii instituționale, 

monitorizează aplicarea ei în colaborare cu CEAC,  și inițiază acţiuni cu parteneri 

educaţionali și comunitari în ideea promovării ofertei educaţionale. 

- Organizează Zilele Porților Deschise 

- Se ocupă cu designul avizierelor de pe  holurile școlii 

- Promovează activitățile școlii pe site-ul școlii, pe facebook  etc. 

- Se preocupă de promovarea în media a activităților de impact derulate la nivelul școlii 

- Prezintă în scris, comunicate despre proiectele, programe deosebite ale școlii, purtătorului de 

cuvânt al ISJ Iași, sau în  Newsletter MEN. 

 

8. Comisia pentru recensământul populației școlare 

- Organizează recensământul populației din circumscripția școlară, cu ajutorul cadrelor didactice 

- Realizează recensământul populației din circumscripția școlară arondată, în vederea fundamentării 

proiectului planului de școlarizare    



- Sistematizează situația copiilor recenzați, pe ani școlari.     

      

9. Comisia de comunicare cu părinții 

- Comisia coordonează activitățile cu părinții, activitățile de consiliere, cele de suport 

educațional la nivelul școlii;  

- Monitorizează activitatea cu părinții la clase și se implică în medierea situațiilor conflictuale 

cu părinții. 

- Organizează și monitorizează Programul „Școala Părinților” 

 


