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OPIS     
PROCEDURI 

 2014-2015 
    

 
I. PROCEDURI GENERALE- pag. 5 

 
Nr. 
crt. 

Cod Titlu Domeniu
/ 

Indicator 

Monitorizare 
CEAC 

2014-2015 
1. PG.01.2009 Procedura privind colaborarea cu comunitatea 

locală 
A.a.1.3.3. Drobota Milina 

2. PG.02.2009 Procedură privind gestionarea informaţiilor şi 
respectarea confidenţialităţii acestora 

A.a.2.2.3. 
A.b.5.1.5. 

Drobota Milina 

3. PG.03.2009 Procedura privind gestionarea documentelor 
şcolare 

A.a.2.2.1 
A.b.5.1. 

Drobota Milina 

4. PG.04.2009 Procedura privind serviciul Comisiei interne de 
evaluare continuă (orientare preşcolară, şcolară şi 
şcolar- profesională) 

A.a.2.5.1 
A.b.3.3.3. 
B.b.1.1. 
C.c.1.1.1. 

Anastasie 
Simona 

5. PG.05.2009 Procedura pentru formare şi dezvoltare 
profesională şi personală 

A.c.1.1.5. Eigel Elena 

6. PG.06.2009 Procedura pentru gestionarea materialelor 
didactice şi a suportului educaţional informatizat 

A.b.4.1. Sava  
Simona 

 
II. PROCEDURI OPERATIONALE- pag.15 

 
Nr. 
crt. 

Cod Titlu Domeniu
/ 

Indicator 

Monitorizare 
CEAC 

2014-2015 
1. PO.01.2009 Procedura privind îmbunătăţirea comunicării 

şcoală- familie  
A.a.1.3.2. Drobota Milina 

2. PO.02.2009 Procedură privind desfăşurarea activităţilor 
extraşcolare şi extracurriculare 

B.a.2.1.2. 
B.b.2.1.1. 

Anastasie 
Simona 

3. PO.03.2009 Procedura privind asigurarea serviciilor 
educaţionale în echipa interdisciplinara 

B.a.2.1.5. 
B.b.1.1. 
B.c.1.2.1. 

Eigel  
Elena 

4. PO.04.2009 Procedura privind activitatea Comisiei pentru 
curriculum 

B.c.1.2.1. Sava  
Simona 

5. PO.05.2009 Procedura pentru prevenirea şi combaterea 
fenomenului de violenţă în mediul şcolar 

A.a.2.1.5. Gluvacov  
Daniela  

6. PO.06.2009 Procedura privind asigurarea serviciilor medicale 
de urgenţă şi acordarea primului ajutor 

A.a.2.3.2. Gluvacov 
Daniela 

7. PO.07.2009 Procedura privind măsuri de ordine interioară 
pentru întărirea siguranţei civice, ordinii, disciplinei 
şi securităţii în unitatea şcolară 

A.a.2.4.1. Gluvacov  
Daniela  

8. PO.08.2009 Procedura privind accesarea serviciilor 
educaţionale prin cadre didactice de 
sprijin/itinerante   

A.a.1.1.1
7 
B.a.1.2.1. 
B.a.2.1.5. 

Nistor  
Laura 
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B.c.1.2.1. 
9. PO.09.2013 Procedură privind optimizarea procesului de 

predare-învățare-recuperare 
B.a.2.2. 
B.b.1.1. 

Anastasie 
Simona 

10. PO.10.2013 Procedura privind funcționarea Comisiei de 
evaluare şi asigurarea calităţii 

C.a.1.1.1. 
C.h.1.1. 

Eigel  
Elena 

11. PO.11.2013 Procedura privind funcționarea și utilizarea 
serviciilor bibliotecii unității 

A.b.4.2. Sava  
Simona 

12. PO.12.2013 Procedura privind activitatea în laboratorul de 
informatică/sala de calculatoare 

A.b.1.1.5. 
A.b.3.3.1. 
A.b.4.3. 

Sava  
Simona 

13. PO.13.2014 Procedură privind realizarea/optimizarea evaluării 
elevilor la nivelul școlii speciale 

B.a.2.2. 
B.b.1.1. 

Anastasie 
Simona 

 
III. PROCEDURI DE LUCRU- pag. 42 

 
Nr. 
crt. 

Cod Titlu Domeniu/ 
Indicator 

Monitorizare 
CEAC 

2014-2015 
1.  PL.01.2009 Procedura privind implicarea instituţiei în proiecte 

şi programe europene 
B.a.1.2.1. 
B.c.1.2.1. 
B.d.1.1.3. 

Drobota Milina 

2.  PL.02.2009 Procedura privind selectarea, păstrarea, verificarea 
şi utilizarea dovezilor 

A.a.1.3.4. Drobota Milina 

3.  PL.03.2009 Procedura privind accesarea serviciilor oferite de 
şcoală (intrarea elevilor în şcoală) 

A.a.2.2.1. 
A.a.2.5.1. 
A.b.5.1.3. 
B.a.1.1.3. 
C.e.1.1.1. 

Anastasie 
Simona 

4.  PL.04.2009 Procedura privitoare la programele şcolare 
adaptate pentru elevii care beneficiază de servicii 
educaţionale prin cadre didactice de 
sprijin/itinerante 

A.a.1.1.1
7. 
B.a.1.2.1. 
B.a.2.1.5. 
B.c.1.2.1. 

Nistor  
Laura 

5.  PL.05.2009 Procedura privind evaluarea si monitorizarea 
progresului elevilor cu CES, beneficiari ai serviciilor 
de sprijin 

A.a.1.1.1
7 
B.a.1.2.1. 
B.a.2.1.5. 
B.a.2.2.7. 

Nistor  
Laura 

6.  PL.06.2013 Procedura privind organizarea activităților în 
săptămâna ȘCOALA ALTFEL 

B.a.2.1.2. 
B.b.2.1.1. 

Anastasie 
Simona 

7.  PL.07.2013 Procedura de învoire cadre didactice A.c.1.1.5. Eigel  
Elena 

8.  PL.08.2013 Procedura de predare/primire, învoire elevi; 
demersuri privind absențele elevilor 

A.a.2.1.5. Eigel  
Elena 

9.  PL.09.2014 Procedură privind elaborarea, aplicarea și 
interpretarea chestionarelor 

C.a.1.1.1. 
C.a.2.1.3 
C.b.1.1.2. 
C.c.1.1.3. 

Drobota Milina 

10.  PL.10.2014 Procedură privind cadrele didactice debutante sau 
nou- angajate în scoala 

A.a.2.1.3. 
A.c.1.1.5. 
B.c.1.2.1. 
C.d.1.1.6. 

Eigel  
Elena 
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I.Proceduri  
generale 

 
 
 
 
 
 
Nr. 
crt. 

 
Cod 

 
Titlu 

Domeniu/ 
Indicator 

 
Pagina  

 
1.  

PG.01.2009 
 
Procedura privind colaborarea cu comunitatea locală 

 
A.a.1.3.3. 

 
6 

2. PG.02.2009 Procedură privind gestionarea informaţiilor şi 
respectarea confidenţialităţii acestora 

A.a.2.2.3. 
A.b.5.1.5. 

7 

3. PG.03.2009 Procedura privind gestionarea documentelor şcolare A.a.2.2.1 
A.b.5.1. 

9 

4. PG.04.2009 Procedura privind serviciul Comisiei interne de 
evaluare continuă (orientare preşcolară, şcolară şi 
şcolar- profesională) 

A.a.2.5.1 
A.b.3.3.3. 
B.b.1.1. 
C.c.1.1.1. 

10 

5. PG.05.2009 Procedura pentru formare şi dezvoltare profesională 
şi personală 

A.c.1.1.5. 12 

6. PG.06.2009 Procedura pentru gestionarea materialelor didactice 
şi a suportului educaţional informatizat 

A.b.4.1. 14 
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PG.01.2009 Procedura privind 
colaborarea cu comunitatea locală 

A.a.1.3.3. 

SCOPUL: de a eficientiza legătura/comunicarea dintre școală şi familie 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, COMISIA CEAC 

DOMENIUL DE APLICARE: se aplică personalului şcolii. 
  
RESPONSABILI: Preşedinte Comisia privind activitatea cu părinţii, legătura cu 
familia, comunitatea locală şi cu alte instituţii,  responsabilul cu programe și 
proiecte educative 
DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 

integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
EDIȚIA : a III-a 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura: 
1.Consiliul de Administraţie stabileşte anual o persoană responsabilă de relaţia cu autorităţile locale. 

2 Purtătorul de cuvânt al instituţiei este directorul instituţiei, în cazul în care acesta nu este prezent, va delega 
persoana care va realiza acest lucru. 

3. Echipa manageriala stabileşte prin planul de dezvoltare şi planurile manageriale obiective care să dezvolte 
relaţiile cu comunitatea locală. 

4. Preşedintele Consiliului de Administraţie se asigură de participarea reprezentanţilor autorităţilor locale la 
şedinţele CA; 

5. Orice angajat al şcolii poate realiza comunicarea oficială cu una din autorităţile locale numai dacă este 
delegat de conducerea instituţiei; 

6.Documentele scrise legate de acţiunile şi informările privind comunicarea cu autorităţile/comunitatea locală 
vor fi elaborate în dublu exemplar, un exemplar urmând a fi îndosariat în instituţie, la responsabilul desemnat. 

7.Orice reprezentat al altor instituţii va avea nevoie de acordul conducerii pentru iniţierea, discutarea, 
participarea la/sau derularea unor activităţi. 

8.Solicitările de colaborare pe teme de cercetare vor fi cuprinse în protocoale de parteneriat cu instituţiile 
solicitante. 

EVALUARE: 
a. Număr de acţiuni realizate cu implicarea unor  instituţii din comunitatea 

locală. 
INDICATORI: 

b. Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă 
c. Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii 

FRECVENTA 
MONITORIZARE: 

 
Semestrial 
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PG.02.2009 Procedură privind gestionarea informaţiilor şi 
respectarea confidenţialităţii acestora 

A.a.2.2.3. 
A.b.5.1.5. 

SCOPUL: de a gestiona sistemul de circulaţie a informaţiilor/datelor de ordin intern cu respectarea 
confidenţialităţii; 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT: 
                   CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, COMISIA CEAC 
DOMENIUL DE APLICARE: 
  -se aplică tuturor departamentelor din instituţia noastră; 
RESPONSABILI: 
echipa managerială a şcolii 
DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 

integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
EDIȚIA : a III-a 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura:  

1. Managerii transmit tuturor angajaţilor în cadrul întâlnirilor în plen informaţiile de interes general. 

2. Managerii decid asupra direcţionării informaţiilor către beneficiari/persoane interesate/compartimente 
informaţia primită. 

3. Responsabilii Comisiilor/departamentelor din şcoală transmit personalului informaţiile ce ţin de 

organizarea şi funcţionarea în condiţii optime a activităţilor. 

4. Toţi angajaţii iau la cunoştinţă despre schimbările/anunţurile/modificările/completările legate de 

organizarea activităţilor, prin: informări periodice, şedinţe ad-hoc, afişaj electronic şi clasic, şedinţe 

formale şi informale, discuţii pe grupul şcolii. 

5. Consiliul de administraţie stabileşte prin fişele de post categoriile de date care au caracter confidenţial 

(privitoare la elevi, personal etc.)  
6. CA stabileşte prin Codul de conduită al personalului contractual al şcolii responsabilităţile fiecărui 

angajat cu privire la respectarea confidenţialităţii, în funcţie de accesul la date confidenţiale  

7. În cazul încălcării prevederilor privind gestionarea informaţiilor şi respectarea confidenţialităţii, angajaţii 

vor fi sancţionaţi conform prevederilor legale; 

8. Părinţii au acces liber la datele confidenţiale privind propriii lor copii. 

9. Persoanele din afara şcolii care solicită accesul la date confidenţiale din şcoală în scop didactic sau de 

cercetare vor semna o declaraţie angajament cu privire la scopul acţiunii şi respectarea confidenţialităţii. 

EVALUARE:  

a. Semnăturile angajaţilor privind luarea la cunoştinţă a atribuţiilor 
din fişa de post 

b. Semnăturile angajaţilor pe procesele verbale ale întâlnirilor 
c. Declarațiile de angajament semnate (când e cazul). 

INDICATOR: 
d. Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ. 

 

 
 
FRECVENTA MONITORIZARII: 

 
Semestrial 
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ANEXA : A.01. PG.02.2009 
 
 

Declarație de angajament 
 

 

            Subsemnata/ul...................................................................................... ,cu domiciliu în 

localitatea..................., de str........................................................... nr..., bloc..., scara..., etaj..., ap......., 

sector/judeţ..., posesor al....., seria..... nr............................. eliberat de... la dată de ........................, cod 

numeric personal...,..................................; cunoscând dispoziţiile articolului 292 Cod penal cu privire la 

falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere următoarele: 

          Solicit primirea/obținerea unor informații cu caracter confidențial din dosarul personal al 
elevului/elevilor ................................................................................................de la Școala Gimnazială 

Specială Constantin Păunescu Iași, în scopul ................................................................................. 

Menționez că-mi iau angajamentul pentru respectarea confidenţialităţii informațiilor și pentru 

utilizarea acestora în scopul declarat. 

Menționez de asemenea că voi utiliza informațiile în beneficiul elevilor, al instituției și al prestigiului 

actului educațional/terapeutic recuperator. 

 

Redactată şi dactilografiata în............. exemplare, astăzi........................................................ 
 

S-au eliberat părţii....... exemplare. 

 

 

Solicitant:       Asistent social/ Diriginte: 

Nume prenume:       Nume prenume: 

........................................................................... ........................................................................... 

Semnătura:       Semnătura: 
........................................................................... ........................................................................... 
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PG.03.2009 Procedura privind  
gestionarea documentelor şcolare 

A.a.2.2.1 
A.b.5.1. 

SCOPUL: de a monitoriza gestionarea documentelor şcolare; 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, COMISIA CEAC 

DOMENIUL DE APLICARE: 
a)registrul matricol; b) catalogul clasei; c) cataloagele pentru examenele de finalizare 
a studiilor; d) cataloagele pentru examenele de corigente şi diferenţe; f) foaia 
matricolă, care se eliberează numai la cerere; g) adeverinţa de studiu/adeverinţa de 
absolvire; h) registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii; dosarele 
copiilor. 

RESPONSABILI: 
secretarul şef, asistentul social şi profesorii diriginţi 
DOCUMENTE DE REFERINTA  

a. Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
b. Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 

integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
EDIȚIA : a III-a 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura:  
1. Serviciul de asistenţă socială din instituţie răspunde (cf. prevederilor legale) de întocmirea şi gestionarea 

dosarelor copiilor. 
2. Dosarele copiilor pot fi consultate, doar în incinta unităţii, cu respectarea prevederilor procedurii de 

păstrare a confidenţialităţii, de către: 

a)orice cadru didactic cu acordul asistentului social/responsabil CIEC/conducerii unităţii. 

b) studenţii practicaţi, în prezenţa coordonatorului de practică/mentorului de practică/unui membru CIEC, 

după semnarea de luare la cunoştinţă a prevederilor procedurii de păstrare a confidenţialităţii. 

c)părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor. 

3. Serviciul secretariat întocmeşte şi eliberează certificatele de absolvire cu respectarea prevederilor legale 

şi completează registrele matricole 
4. Certificatele de absolvire se eliberează doar personal titularului. 

5. Cataloagele vor fi eliberate de către serviciul secretariat în cel mult 1 lună de la începerea anului şcolar. 

6. În prima întâlnire de Comisie metodică a învăţătorilor şi profesorilor diriginţi se va realiza instruirea 

privind modul corect de completare a catalogului şi fiecare diriginte va semna de luare la cunoştinţă. 
7. Membrii Comisiilor de verificare a ritmicităţii notarii şi de verificare a corectitudinii completării 

cataloagelor vor monitoriza semestrial modul de utilizare al cataloagelor. 

8. Responsabilii celor 2 Comisii mai sus menţionate vor întocmi rapoarte de constatare semestriale pe care 
le vor prezenta CA, propunând măsuri de ameliorare.  

9. Profesorii diriginţi vor preda catalogul la sfârşitul anului şcolar directorului şi răspund pentru exactitatea 

datelor înscrise. Directorul predă catalogul în vederea arhivării secretarului şef al instituţiei. 

10. Toate documentele şcolare se arhivează conform prevederilor legale. 

EVALUARE: 
- Numarul de erori inregistrate si rezolvate 

INDICATOR: 
- Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ. 

FRECVENTA MONITORIZARII: 
 

Anual 
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PG.04.2009 
Procedura privind serviciul Comisiei interne de 

evaluare continuă (orientare preşcolară, şcolară şi 
şcolar- profesională) 

A.a.2.5.1 
A.b.3.3.3. 
B.b.1.1. 
C.c.1.1.1. 

SCOPUL: Orientarea preşcolară, şcolară şi şcolar- profesională  

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, COMISIA CEAC 
DOMENIUL DE APLICARE: 
   Se aplică tuturor copiilor cu deficienţe mintale orientaţi de CJRAE/SEOSP către 
Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu”. 

RESPONSABILI: 
echipa managerială, CIEC, cadrele didactice 

DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 

integrat- cf.  O.M. nr. 5573/7.10.2011 
 Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor 
 judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională 
 Metodologia privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară 

şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe 
educaţionale speciale –O.M. nr. 6.552/13.12.2011  

EDIȚIA : a III-a 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

1. Procedura: Anual, consiliul profesoral stabileşte/validează responsabilul CIEC şi membrii Comisiei 
2. La începutul anului şcolar, responsabilul CIEC întocmeşte un Plan de activităţi pe care îl supune 

aprobării conducerii unităţii. 
3. La finalul fiecărui semestru şcolar, responsabilul CIEC elaborează un raport de activitate care va 

cuprinde: numărul şi tipul activităţilor derulate; numărul copiilor evaluaţi/orientaţi/consiliaţi; rezultate 
deosebite obţinute, disfuncţionalităţi constate, propuneri de ameliorare şi optimizare etc. 

4. În CIEC, la debutul fiecărui an şcolar, se vor stabili de comun acord responsabilităţile fiecărui membru. 
5. CIEC se va întâlni săptămânal în şedinţe de planificare şi monitorizare a activităţilor. 

 
Demersul de evaluare/rediagnosticare 

 CIEC analizează dosarele la intrarea copiilor în unitate şi îi orientează către grupele/clasele de nivel; 
 CIEC evaluează periodic elevii prin intermediul echipelor interdisciplinare de la clasă/grupă 
 CIEC aprobă şi contribuie la realizarea programelor de intervenţie personalízată. 
 CIEC aprobă promovarea elevilor în clase de nivel următor la intrarea în scoală sau pe parcursul 

parcursul şcolarităţii (în conformitate cu legislaţia în vigoare) 
 Interpretarea şi centralizarea datelor completarea periodică a datelor necesare în dosarele personale 

ale copiilor pentru completarea documentelor în vederea obţinerea gradului de handicap. 
 Asigurarea de servicii de evaluare pentru preşcolarii cu CES din grădiniţele publice, cu sprijinul 

cadrelor didactice de sprijin din aceste unităţi, în vederea intervenţiei timpurii specializate.  
 Asigurarea de servicii de evaluare pentru elevii cu CES din şcolile publice prin aplicarea Ghidului de 

evaluare a copiilor cu CES din şcolile publice  
 Evaluarea elevilor în vederea externării/transferului (familia, alte instituţii de ocrotire)  

 
Demersul de prevenire a abandonului şcolar şi consiliere 

 Colaborarea cu Poliţia Municipală în cazurile copiilor care fac obiectul unor anchete în fapte penale. 
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 Consilierea familiei şi a cadrelor didactice în vederea orientării/reorientării şcolare şi profesionale 
 În funcţie de cazuistica patologică pentru copii care care nu fac obiectul şcolii, CIEC susţine cazul în 

cadrul SEOSP cu documente justificative 
 CIEC împreună cu echipele de specialişti din CP Rosetti şi CP analizează şi iau măsuri comune în 

vederea rezolvării cazurilor cu tulburări de comportament, dizarmonice etc. 
 La primirea unui referat din partea unui cadru didactic/părinte, CIEC se întruneşte şi decide măsurile 

care trebuie luate pentru ameliorarea/rezolvarea cazurilor. 
 
Demersul de orientare şcolară şi şcolar- profesională 

 Anual se întrunesc CIEC din cadrul şcolii şi SEOSP/CJRAE pentru orientare şcolar profesională. 
 Menţine legătura cu şcolile profesionale în vederea diseminării de informaţii legate de oferta meseriilor. 
 Informarea elevilor şi părinţilor/tutorilor privind desfăşurarea examenelor medicale de specialitate 

EVALUARE:  
a. Numărul de copii evaluaţi/diagnosticaţi 
b. Număr de copii orientaţi/reorientaţi 
c. Număr de dosare cu documentaţia corect şi complet întocmită 
d. Cazuistica analizată şi soluţionată 
e. Numărul de referate analizate rezolvate 

FRECVENTA MONITORIZARII: 
 

Semestrial 
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PG.05.2009 Procedura pentru formare şi dezvoltare 
profesională şi personală 

A.c.1.1.5. 

SCOPUL: optimizarea şi dezvoltarea competenţelor prin participarea la programe de formare 
continuă organizate de instituţii abilitate 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, COMISIA CEAC 
DOMENIUL DE APLICARE: 
  se aplică personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic  
RESPONSABILI: 
Responsabil formare continuă, responsabilii Comisiilor metodice din unitate. 
Director adjunct 
DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 

integrat- cf.  O.M nr. 5573/7.10.2011 
 O.M. nr. 3240/26.03.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei 

privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar,  
 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul 

preuniversitar, aprobată prin O.M.5561/2011 
EDIȚIA : a III-a 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura:  

A ) PERSONAL DIDACTIC 

1. Responsabilul cu formarea continuă alcătuieşte/reactualizează anual baza de date cu creditele în ultimii 5 
ani pentru cadru didactic şi transmite aceste informaţii responsabililor Comisiilor metodice. 

2. Responsabilul cu formarea continuă identifică și promovează la nivelul cadrelor didactice din unitate, 
oportunităţile de formare organizate de instituţiile abilitate 

3. Responsabilii de Comisii metodice inregistreaza participarea personalului la: 

a) consfătuiri anuale 

b) activităţile Comisiilor metodice 

c) cercurile pedagogice 

d) sesiuni de referate şi comunicări ştiinţifice, seminarii, simpozioane etc. 

e) instruiri, întâlniri de lucru, instructaje periodice 

4. Responsabilii contribuie la realizarea unei baze de date privind acumularea prin participarea personalului 
didactic la stagii de perfecţionare organizate de CCD sau alte instituţii abilitate (locale, naţionale sau 
internaţionale) în vederea obţinerii celor 90 de credite transferabile/în ultimii 5 ani. 

5.Personalul didactic realizeaza promovarea/diseminarea modalităților de bună practică invatate prin 
participarea la cursuri de formare, în rândul colegilor/ părinților/ elevilor. 

B ) PERSONAL NEDIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR 

1. Consiliul de administrație stabilește criteriile pentru atingerea nivelului necesar de formare pentru 
personalul nedidactic și auxiliar. 

2. Director adjunct  reactualizează anual baza de date a formărilor urmate de personalul nedidactic și 
auxiliar. 
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3. Directorul adjunct realizeză o centralizare a nevoilor de formare a personalului nedidactic și auxiliar. 

4. Directorul adjunct identifică și promovează la nivelul personalului nedidactic și auxiliar din unitate, 
oportunităţile de formare organizate de instituţiile abilitate; 

5. Directorul adjunct tine evidenta participarii personalului nedidactic și auxiliar la: 

a) cursuri de formare/ traininguri; 

b) sesiuni de referate şi comunicări, seminarii, simpozioane;  

c) instruiri, întâlniri de lucru, instructaje periodice. 

    6. Personalul didactic auxiliar si nedidactic beneficiar de activitati de perfectionare realizează 
promovarea/diseminarea modalităților de bună practică invatate prin participarea la cursuri de formare, în 
rândul colegilor. 

EVALUARE:  
a. Numărul de angajaţi care participă la perfecţionare. 
b. Numărul şi tipul de furnizori acreditaţi identificaţi. 
c. Numărul de formatori la nivelul unităţii. 
INDICATORI 
d. Numărul de cursuri de formare accesate 
e. Adrese  solicitare cursuri de formare ptr. personalul didactic auxiliar si 

nedidactic. 

 
Frecventa monitorizarii: 

 
Anual 
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PG.06.2009 Procedura pentru gestionarea materialelor 
didactice şi a suportului educaţional 

informatizat 

A.b.4.1. 

SCOPUL: Utilizarea eficientă și în condiții optime a resurselor unității. Realizarea unei baze de resurse 
curriculare în format electronic. 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, COMISIA CEAC 
DOMENIUL DE APLICARE: 
  Această procedură se aplică responsabililor de Comisie metodică, responsabilului 
cu proiecte și programe educative  şi persoanelor responsabile cu actualizarea bazei 
de date a școlii în format electronic (secretar sef, asistent social, responsabilul cu 
formarea continua). 
RESPONSABILI: 
director instituție, administrator unitate, secretar, bibliotecar 
DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 

integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
EDIȚIA : a III-a 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura: 

1. Proiectarea si implementarea masurilor privind achiziţionarea şi dotarea cabinetului educativ cu mijloace 

didactice şi mobilier şcolar, cu respectarea prevederilor cuprinse în procedura de achiziţii publice. 

2. Promovarea achizițiilor de carte şi de soft educaţional achiziţionate la nivelul şcolii. 

3. Promovarea resurselor curriculare existente la nivelul cabinetului metodic. 

4. Realizarea la nivelul şcolii a unei evidente a resurselor curriculare pe suport electronic. 
 
EVALUARE:  
a. Situaţia achiziţionărilor recente 
b. Situaţia utilizării materialelor şi mijloacelor didactice existente la nivelul 

şcolii de către cadrele didactice ale şcolii. 
c. Utilizarea softurilor educaţionale existente la nivelul şcolii. 

INDICATORI: 
a. Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare 
b. Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare în cabinetul metodic 

şi în sala de lectură a bibliotecii şcolare. 
c. Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ cu resurse 

curriculare în format electronic care să poată să fie utilizate de toţi 
membrii corpului profesoral. 

 

 
 
 
FRECVENTA  MONITORIZARII: 

 
 

Semestrial 



 
Comisia de evaluare și asigurare a calității 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI – CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU” 

Iaşi, B-dul C.A.Rosetti nr. 11-15;  Tel. +4 0232 277269;  Fax +4 0232 277269; 
Email : scoala_speciala_iasi@yahoo.com;  https://sites.google.com/site/scoalaspecialaiasi/ 

14 
 

 
II.Proceduri  

operationale 
 

 
 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Cod Titlu Domeniu/ 
Indicator 

 
Pagina  

 

1. PO.01.2009 
Procedura privind îmbunătăţirea comunicării şcoală- 

familie  
A.a.1.3.2. 16 

2. PO.02.2009 
Procedură privind desfăşurarea activităţilor extraşcolare şi 

extracurriculare 

B.a.2.1.2. 

B.b.2.1.1. 
19 

3. PO.03.2009 
Procedura privind asigurarea serviciilor educaţionale în 

echipa interdisciplinara 

B.a.2.1.5. 

B.b.1.1. 

B.c.1.2.1. 

21 

4. PO.04.2009 Procedura privind activitatea Comisiei pentru curriculum B.c.1.2.1. 22 

5. PO.05.2009 
Procedura pentru prevenirea şi combaterea fenomenului 

de violenţă în mediul şcolar 
A.a.2.1.5. 23 

6. PO.06.2009 
Procedura privind asigurarea serviciilor medicale de 

urgenţă şi acordarea primului ajutor 
A.a.2.3.2. 24 

7. PO.07.2009 

Procedura privind măsuri de ordine interioară pentru 

întărirea siguranţei civice, ordinii, disciplinei şi securităţii în 

unitatea şcolară 

A.a.2.4.1. 26 

8. PO.08.2009 
Procedura privind accesarea serviciilor educaţionale prin 

cadre didactice de sprijin/itinerante   

A.a.1.1.17 
B.a.1.2.1. 
B.a.2.1.5. 
B.c.1.2.1. 

27 

9. PO.09.2013 
Procedură privind optimizarea procesului de predare-

învățare-recuperare 

B.a.2.2. 

B.b.1.1. 
34 

10. PO.10.2013 
Procedura privind funcționarea Comisiei de evaluare şi 

asigurarea calităţii 

C.a.1.1.1. 

C.h.1.1. 
37 

11. PO.11.2013 
Procedura privind funcționarea și utilizarea serviciilor 

bibliotecii unității 
A.b.4.2. 40 

12. PO.12.2013 
Procedura privind activitatea în laboratorul de 

informatică/sala de calculatoare 

A.b.1.1.5. 

A.b.3.3.1. 

A.b.4.3. 

42 

13. PO.13.2014 
Procedură privind realizarea/optimizarea evaluării elevilor 
la nivelul școlii speciale 

B.a.2.2. 
B.b.1.1. 

44 
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PO.01.2009 Procedura privind îmbunătăţirea 
comunicării şcoală- familie 

A.a.1.3.2. 

SCOPUL: realizarea unei colaborari operative si eficace intre scoala si familiile/ tutorii/ 
reprezentantii legali ai elevilor; 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, COMISIA CEAC 

DOMENIUL DE APLICARE: 
  se aplică activității diriginților și aComisiei privind activitatea cu părinţii, legătura 
cu familia, comunitatea locală şi cu alte instituţii, diriginţilor, cadrelor didactice din 
şcoală: 
1. Procedura va fi aplicată de către toţi membrii Comisiei Diriginţilor din şcoală.  
2. Pentru cadrele didactice debutante se asigură consiliere și suport în cadrul 

Comisiei metodice privind organizarea și desfășurarea activităților cu părinții. 
3. Fiecare diriginte informează părinții la începutul anului școlar despre 

posibilitatea primirii de consiliere și suport educațional, 1 oră pe săptămână. 
4. Comunicarea datei şi orei de desfăşurare a şedinţei se face în scris de către 

profesorul diriginte cu minimum 3 zile înaintea desfăşurării şedinţei, iar unul 
din părinţi semnează pentru confirmare.  

5. Procesele verbale încheiate cu această ocazie vor fi păstrate în mapa fiecărui 
diriginte/caietul clasei.  

6. Se popularizează exemplele de bună practică în cadrul ședințelor metodice 
sau operative, în cadrul întâlnirilor cu părinții. 

RESPONSABILI: 
Comisia privind activitatea cu părinţii, legătura cu familia, comunitatea locală şi cu 
alte instituţii, diriginții 
DOCUMENTE DE REFERINTA  
Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 
integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
Planurile manageriale ale Comisiilor de specialitate 

EDIȚIA : a III-a 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura: 
1. Consiliul de Administraţie stabileşte responsabilul şi echipa Comisiei privind activitatea cu părinţii, 

legătura cu familia, comunitatea locală şi cu alte instituţii. 
2. Echipa îşi stabileşte, la începutul fiecărui an şcolar, planul de acţiune emergent planului operaţional al 

instituţiei. 
3. Membrii Comisiei diriginţilor răspund de completarea şi actualizarea permanentă a bazei cu date 

personale ale elevilor şi date de contact ale părinţilor sau tutorilor legali.  
4. Diriginte stabilește împreună cu consiliul clasei specificul clasei, problematica necesară, tematica ce va 

fi abordată la ședințele cu părinții. 
5. Dirigintele încheie contractul cu familia pentru un ciclu școlar.Contractele sunt semnate de director și 

păstrate de echipa managerială. 
6. Fiecare diriginte, la începutul fiecărui an şcolar, va întocmi graficul anual de acţiune emergent planului 

operaţional al Comisiei/instituţiei, cu listarea teamaticii întâlnirilor lunare şi activităților extrașcolare 
pentru anul școlar în curs. 

7. Fiecare diriginte informează părinţii că săptămânal va acorda suport educaţional şi consiliere acestora 
sau elevilor, la cerere conform unei planificări centralizate de Comisia privind activitatea cu părinţii, 
legătura cu familia, comunitatea locală şi cu alte instituţii. 

8. Fiecare diriginte va derula lunar şedinţa cu părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor; la fiecare întâlnire va fi 
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întocmit proces verbal; 
9. În prima şedinţă cu părinţii din fiecare an şcolar se va alege un comitet de părinţi pentru fiecare clasă, 

consiliu  coordonat de un responsabil şi se va stabili calendarul întâlnirilor tematice; 
10. Semestrial vor fi organizate lectorate cu părinţii la nivelul şcolii. În primul lectorat cu părinţii se va alege 

Consiliul reprezentativ al părinţilor care va desemnat/reconfirma reprezentantul acestora în Consiliul 
de administraţie al unităţii; 

11. Profesorii diriginţi au obligaţia de a informa periodic familia/reprezentanţii legali ai copiilor privind 
rezultatele la învăţătura şi disciplina precum şi de a comunica din timp organizarea şedinţelor cu 
părinţii la nivel de clasă sau școală; 

12. Profesorii diriginţi pot trimite familiei/reprezentanţilor legali invitaţii de a participa la manifestările 
şcolare şi extraşcolare, scrisori de felicitare/mulţumire s.a.; 

13. O dată la 2 luni, Comisia privind activitatea cu părinţii, legătura cu familia, comunitatea locală şi cu alte 
instituţii monitorizează modul în care se realizează relaţionarea cu părinţii/reprezentanţii legali la 
nivelul fiecărei grupe/clase utilizând instrumente specifice; semestrial, Comisia elaborează un raport 
de evaluare a activităţii; 

14. Profesorii diriginţi vor populariza în diverse situaţii/şedinţe implicarea părinţilor în iniţierea,organizarea 
și desfășurarea unor activităţi. 

15. Părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor pot veni cu propuneri privind disciplinele opţionale pe ani şcolari 
în cadrul şedinţelor bilunare, potrivit nevoilor copiilor şi a potenţialului aptitudinal al copiilor. 

16. Părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor au obligaţia de a contacta cel puţin lunar 
educatoarea/dirigintele/asistentul social pentru a fi informaţi cu privire la situaţia şcolară şi disciplinară 
a elevilor. 

17. Părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor au obligaţia de a participa la cel puţin două treimi din întâlnirile 
anunţate (şedinţe, lectorate, activităţi şcolare şi extraşcolare etc.) de a iniţia şi organiza activităţi 
extraşcolare. 

18. Modalități de comunicare cu părinții la nivelul Școlii Gimnaziale Speciale ”Constantin Păunescu” Iași 
 Şedinţele cu părinţii; Lectoratele cu părinţii;  Şedinţe comune cu părinţii şi elevii; 
 Vizitele reciproce familie/şcoală şi şcoală/familie; 
 Consultaţii/consiliere; 
 Realizarea unor panouri cu material informativ de specialitate, diversificat, care poate stimula interesul şi 

curiozitatea părintelui. Consultarea acestora contribuie la lărgirea experienţei pedagogice a acestora, la 
o implicare potrivită în anumite situaţii educaţionale. 

 Realizarea unor afişe speciale (rol stimulativ de a oferi copiilor condiţii corespunzătoare de viaţă - 
informare privind drepturile copiilor); 

 Implicarea părinţilor în organizarea şi realizarea unor activităţi extraşcolare: serbări şcolare, şezători, 
excursii, acţiuni caritabile, acţiuni de protecţie a mediului, concursuri, cercuri etc.); 

 Sărbătorirea în comun a unor evenimente din viaţa de elev sau din viaţa şcolii (Serbarea Abecedarului, 
Sărbătorirea Zilelor de naştere, Ziua Şcolii); 

 Scrisorile către părinţi (de informare, de felicitare, de mulţumire, diplome pentru părinţi); 
 Implicarea părinţilor în procesul instructiv/educativ (activităţi/lecţii în comun; contribuţii la revista şcolii);  
 Caiet cu minuta întâlnirilor individuale cu părinții în activitatea de consiliere și suport educațional părinți; 

EVALUARE: 
a. Numărul părinţilor participanţi la întâlnirile lunare şi semestriale; 
b. Numărul de activităţi iniţiate şi derulate în colaborare cu părinţii;  

INDICATORI: 
a. Existenta rapoartelor Comisiei privind activitatea cu părinţii, legătura 

cu familia, comunitatea locală şi cu alte instituţii. 
b. Concluziile în urma interpretării chestionarelor aplicate părinţilor şi 

profesorilor  

 
FRECVENTA MONITORIZARII: 

 
 

Semestrial 
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PO.02.2009 Procedură privind desfăşurarea 
activităţilor extraşcolare şi extracurriculare 

B.a.2.1.2. 
B.b.2.1.1. 

SCOPUL: de a organiza activitatea Comisiei de programe şi proiecte educative. 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, COMISIA CEAC 

DOMENIUL DE APLICARE: 
 Activitati educative extrascolare si extracurriculare, Comisia pentru 
programe şi proiecte educative , toate cadrele didactice 
RESPONSABILI: 
responsabil Comisia pentru programe şi proiecte educative 
DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 

integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
 Recomandari metodologice ale ISJ Iasi 

EDIȚIA : a III-a 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura: 

1. La începutul fiecărui an şcolar, conducerea unităţii numeşte un responsabil al Comisiei de programe şi 
proiecte educative, subordonat direct directorului adjunct. 

2. La începutul fiecărui an şcolar, CA decide componenţa Comisiei de programe şi proiecte educative (2-3 
membri, cel puţin unul din rândul colegilor învăţători/profesori educatori) 

3. La începutul anului şcolar, responsabilul Comisiei de programe şi proiecte educative întocmeşte un Plan 
Managerial în acord cu Planul Managerial al şcolii şi un Plan de activităţi educative şcolare şi extraşcolare 
pe care le supune aprobării conducerii unităţii conform planurilor anuale de activităţi întocmite de diriginţi. 

4. Aceste Planuri vor fi completate cu Planuri detaliate de desfăşurare a activităţilor educative şcolare şi 
extraşcolare de amploare realizate la nivelul instituţiei cu ocazia unor evenimente marcante ca: Ziua şcolii, 
Sărbătorile de iarnă, Sărbătorile primăverii, 1 IUNIE etc. 

5. La finalul fiecărui semestru şcolar, responsabilul Comisiei de programe şi proiecte educative elaborează 
un raport de activitate care va cuprinde: numărul şi tipul activităţilor derulate; iniţiatori, participanţi, 
parteneri; numărul copiilor implicaţi în fiecare tip de activitate; rezultate așteptate rezultate deosebite 
obţinute, disfuncţionalităţi constate, propuneri de ameliorare şi optimizare. 

6. În Comisia de programe şi proiecte educative, la debutul fiecărui an şcolar, se vor stabili de comun acord 
responsabilităţile fiecărui membru. 

7. Comisia de programe şi proiecte educative se va întâlni periodic, cel puţin o dată la două luni, în şedinţe 
de planificare şi monitorizare a activităţilor. 

8. În Comisia de programe şi proiecte educative vor fi realizate/actualizate modele de parteneriat 
interinstituţionale şi formulare de înregistrare/raportare a activităţilor educative şcolare şi extraşcolare care 
vor fi supuse spre aprobare conducerii unităţii. 

9. Modelele de parteneriat interinstituţionale şi formularele de înregistrare/raportare a activităţilor educative 
şcolare şi extraşcolare vor fi puse la dispoziţia personalului instituţiei în format electronic – pe yahoo 
groups, site-ul şcolii şi/sau pe CD – şi în format scris – la directorul adjunct sau responsabilul Comisiei de 
programe şi proiecte educative. 
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10. Parteneriatele interinstituţionale vor fi întocmite şi înregistrate în tot atâtea exemplare câţi parteneri sunt 
implicaţi. 

11. Personalul instituţiei va fi informat anual, de către responsabilul Comisiei de programe şi proiecte 
educative, cu privire la modelele de parteneriat interinstituţionale şi formularele de înregistrare/raportare a 
activităţilor educative şcolare şi extraşcolare. 

12. Conducerea centralizează numărul activităţilor şi îndosariază un exemplar din documentele (parteneriate, 
tabele cu semnături, grafice de desfăşurare a activităţilor, proiecte) semnate. 

13. Pentru organizarea excursiilor e necesară aprobarea de principiu cu cel puțin o săptămână înainte de 

realizarea excursiei pentru îndeplinirea demersurilor legale necesare (aprobare, disponibilitate mijloc de 
transport, completarea tuturor documentelor necesare). Pentru organizarea excursiilor  se respectă O R D 

I N privind aprobarea Condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități 

de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar. În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 

185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările 

ulterioare, 

14. Echipa de proiect va disemina informaţii legate de activităţile derulate şi modele de bune practici. 

15. Responsabilul Comisiei de programe şi proiecte educative va informa anual personalul instituţiei cu privire 
la: 

 Obligativitatea întocmirii parteneriatelor interinstituţionale conform  modelelor şi supunerea spre 
aprobare a acestora cu minim 7 zile înainte de începerea efectivă a activităţilor; 

 Obligativitatea semnării parteneriatelor interinstituţionale de către responsabilul Comisiei de programe 
şi proiecte educative, înaintea propunerii acestora spre aprobare conducerii unităţii; 

 Obligativitatea raportării fiecărei activităţi extracuriculare, utilizând formularele aprobate pe care le vor 
preda responsabilului Comisiei de programe şi proiecte educative până cel târziu în ultima săptămână 
de şcoală din semestrul în curs. 

 Obligativitatea întocmirii de tabele nominale de ieşire cu elevii din instituţie aprobate de către 
conducerea unității. 

 Ieșirea cu elevii în afara unității se poate face doar în cadrul unor activități aprobate. 

EVALUARE: 
a. numarul activitatilor din fiecare categorie 
b. numarul elevilor participanti 
c. nivelul de participare (institutional, inter-institutional, local, regional, 

national) 
INDICATOR:  
a. Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare şi extraşcolare 

(premii, diplome etc); 

FRECVENTA MONITORIZARII: 
 

Semestrial 
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PO.03.2009 Procedura privind asigurarea serviciilor 
educaţionale în echipa interdisciplinara 

B.a.2.1.5. 
B.b.1.1. 
B.c.1.2.1. 

SCOPUL: de a asigura servicii educaţionale complexe în echipa interdisciplinara. 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, COMISIA CEAC 

DOMENIUL DE APLICARE: 
  se aplică tuturor membrilor Comisiilor metodice din şcoală 
RESPONSABILI: 
responsabilii Comisiilor metodice 
DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 

integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
EDIȚIA : a III-a 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura: 

PROCEDURA 

 Lista documentelor necesare pentru fiecare membru al Comisiilor/echipelor interdisciplinare este 
stabilită de Consiliul de administraţie; 

2. În şedinţele curente se clarifică aspecte privind completarea acestor documente şi modul practic 
de a asigura serviciile educaţionale în echipa interdisciplinara, precum şi modalităţi concrete de 
derulare a proceselor de recuperare/reabilitare şi compensare psihopedagogică.  

3. Echipa interdisciplinară este formată din echipa care lucrează la clasă. Fiecare membru având 
responsabilitatea de a contribui la realizarea și implementarea planului de intervenție 
personalizat, a planului de acțiune la clasă pentru progresul copiilor în funcție de specificul 
clasei/ copiilor și posibilelor modalități de lucru. 

4. Modele de planuri de intervenție personalizate pot fi găsite responabilii de Comisii metodice, 
responsabilul Comisiei de curriculum. 

5. Responsabilii de Comisie metodică sunt cei care monitorizeză această procedură 

EVALUARE:  
a. Documentele completate  

INDICATORI: 
b. Nr de echipe interdisciplinare ce functioneaza la nivelul 

unitatii 
 

Frecventa monitorizarii:  
Semestrial 
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PO.04.2009 Procedura privind activitatea  
Comisiei pentru curriculum 

B.c.1.2.1. 

SCOPUL: avizarea curriculumului opţional, manuale, instrumente auxiliare 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, COMISIA CEAC 
DOMENIUL DE APLICARE: 
  Această procedură se aplică Comisiei pentru curriculum de la nivelul 
scolii. 
RESPONSABILI: 
responsabil Comisia pentru curriculum 
DOCUMENTE DE REFERINTA  

 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 

 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și 

special integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
EDIȚIA : a III-a 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura: 
1. Anual, CA stabileste responsabilul Comisiei pentru curriculum si membrii acestuia. 

2. La începutul anului şcolar, responsabilul Comisiei pentru curriculum întocmeşte un Plan de activităţi pe 
care il supune aprobării conducerii unităţii. 

3. La finalul fiecărui semestru şcolar, responsabilul Comisiei pentru curriculum elaborează un raport de 
activitate care va cuprinde: numărul şi tipul programelor/materialelor avizate; rezultate deosebite obţinute, 
disfuncţionalităţi constate, propuneri de ameliorare şi optimizare etc. 

4. În Comisia pentru curriculum, la debutul fiecărui an şcolar, se vor stabili de comun acord responsabilităţile 
fiecărui membru. 

5. La inceputul semestrului al II-lea, Comisia pentru curriculum va monitoriza procesul de stabilire a 
disciplinelor opționale pentru anul școlar următor, cu respectarea prevederilor Planurilor Cadru pentru DM 
și DMS. 

6. Comisia pentru curriculum se va întâlni in perioada mai – iunie, în şedinţe de lucru în vederea avizării 
programelor optionale din anul scolar viitor. 

7. Comisia pentru curriculum se va întâlni în şedinţe de lucru in vederea avizarii altor materiale didactice la 
solicitare. 

8. Proiectele de programe elaborate pentru disciplinele optionale vor fi inaintate spre avizare Comisiei pentru 
curriculum pana cel tarziu in data de 15 iunie, in format scris si electronic (pe CD, DVD, e-mail)  

9. Materialele auxiliare avizate in Comisia pentru curriculum vor fi predate intr-un exemplar la dosarul 
Consiliului.  

10. La inceputul fiecarui semestru, programele scolare aplicabile pentru anul scolar in curs vor fi puse la 
dispozitia cadrelor didactice, in format electronic sau scris, la cerere. 

EVALUARE:  
a. Numărul programelor adaptate  
b. Numărul programelor opționale avizate 
c. Numărul de auxiliare didactice avizate 

  

Frecventa monitorizarii: 
 

Semestrial 
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PO.05.2009 Procedura pentru prevenirea şi 
combaterea fenomenului de violenţă  

în mediul şcolar 

A.a.2.1.5. 

SCOPUL: elaborarea planului operaţional privind reducerea fenomenului de violenţă în cadrul şcolii 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, COMISIA CEAC 

DOMENIUL DE APLICARE: 
se aplică Comisiei de prevenire şi combatere a fenomenului de violenţă în mediul 

şcolar, cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, personalului de pază al şcolii, 

profesorilor de serviciu; 
RESPONSABILI: 
responsabil Comisie de prevenire şi combatere a fenomenului de violenţă în mediul 
şcolar 
DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 

integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
 Regulamentul de ordine interioara al Scolii Gimnaziale Speciale “Constantin 

Paunescu” ” Iasi 
 Documente metodologice ale ISJ Iasi 

EDIȚIA : a III-a 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura: 

1. La începutul fiecărui an şcolar, Consiliul de Administraţie stabileşte componenta echipei Comisiei de 
prevenire şi combatere a fenomenului de violenţă în mediul şcolar. 

2. Echipa îşi stabileşte, la începutul fiecărui an şcolar, planul de acţiune emergent planului operaţional al 
instituţiei. 

3. Echipa identifica proiecte/activități organizate de instituții abilitate sau ONG pe această tematică și le 
promovează la nivelul unității pentru implicarea elevilor. 

4. Realizarea graficului asigurării serviciului pe tronson de către cadrele didactice pentru supravegherea 
permanentă elevilor. 

5. Profesorul educator însoțește și monitorizeză servirea mesei de către copii la cantină. 

6. Elevii sunt primiți și predați pe bază de semnătură zilnic consemnându-se nominal absenții la fiecare oră 
(în catalog și caietele diriginţilor/profesorilor de la clasă) 

7. Echipa implementează planul de acţiune  

EVALUARE:  

a. Numărul fenomenelor de violenţă 
b. Numărul de referate depuse la director pentru semnalarea actelor de 

violență sau comportamentelor violente 
c. Numărul de activități pe aceasta tematică în care au fost implicaţi 

elevii. 
INDICATOR:  
a. Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în timpul desfăşurării 

programului 

FRECVENTA MONITORIZARII: 
 

Semestrial 
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PO.06.2009 Procedura privind asigurarea serviciilor 
medicale de urgenţă şi acordarea  

primului ajutor 

A.a.2.3.2. 

SCOPUL: Acordarea de prim ajutor în caz de urgență până la intervenţia cadrelor medicale de 
specialitate 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, COMISIA CEAC 

DOMENIUL DE APLICARE: 
  se aplică personalului  şcolii 
Condiții prealabile: 
 Afișarea procedurii cu privire la urgențele medicale la vedere în fiecare 

spațiu de învățare/muncă în care au acces elevii sau personalul încadrat; 
 Instruirea intregului personal al școlii sub semnătura cu privire la procedura în 

caz de urgente medicale; 
 Incheierea unui acord de parteneriat cu Cabinetul medical al Centrului de zi  

cu privire la sprijinul acordat elevilor;  
 Solicitarea SMURD Iasi (sau altă instituție/organizație abilitata care poate 

asigura activitatea în regim voluntar- Crucea Roșie, Spitalul de Urgență, 
Universitatea de Medicină în vederea instruirii intregului personal al școlii cu 
privire la modul corect de acționare în caz de urgențe medicale și resuscitare. 

RESPONSABILI: 
director adjunct, asistentul social, diriginții, profesorii educatori 
DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și 

special integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
 PROTOCOL 9647/08.07.2013 privind pregatirea in domeniul situatiilor de 

urgenta a copiilor, elevilor si studentilor din invatamantul national preuniversitar 
si superior semnat MAI – MEN 

 OMAI nr. 3/06.01.2011 - pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi 
autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă 

EDIȚIA : a III-a 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura: 
I. Personalul şcolii va participa anual la o şedinţă de instruire privind intervenţia pentru 
acordarea primului ajutor. Se va sublinia importanţa apelului unic de urgenţă 112.  

Instructajul periodic (anual) cuprinde:  

 Activităţi de informare privind acordarea primului ajutor  în rândul copiilor; 
 Activităţi de colectare de date privind cazurile medicale grave din şcoală; 
 Activități de popularizare a cazurilor de accidente care se pot întâmpla în spațiul școlar sau cadru 

nonformal și modalitățile de intervenție; 
 Activități de implicare a părinților în identificarea și conștientizarea consecințelor în cazul copiilor cu 

potențial de risc medical,  respectiv a medicației prescrise (dacă este cazul). 
II. In caz de urgent medicale:  
În funcție de gravitatea situației personalul angajat al școlii va proceda dupa cum urmeaza : 
a) Urgenta majora: 
- va anunta telefonic sau direct Conducerea scolii, care va lua masura apelarii sistemului de urgenta 112. 
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-  va asigura locul accidentului; 
- va asigura securitatea persoanei accidentate, a celor din jur şi a salvatorului; 
- va lua măsuri de prevenire pentru ca starea de fapt să nu se înrăutăţească. 

        b)  Problema medicala care nu presupune interventie specializata urgenta: 
       -va solicita telefonic de la conducerea scolii instructiuni pentru a se asigura însoțirea    
      copilul la cabinetul medical’ 
         III. Principii de prim-ajutor: 
1. Personalul/persoana de prim ajutor trebuie să examineze accidentatul, să evalueze situaţia şi să înţeleagă 

cauzele care l-au provocat. 
2. Tratamentul aplicat în urma acestei evaluări nu trebuie să contribuie la agravarea situaţiei, se apreciază 

starea de conştientă: Cum este respiraţia? Care este paloarea feţei? Cum este pulsul? Cum este pielea? 
Se examinează corpul dacă sunt urme de leziune externe sau fracturi. 

3. După evaluarea funcţiilor vitale se acordă primul ajutor: 
Se evaluează starea pacientului/reacțiile, se asigură căile de acces ale aerului (inclusiv îndepărtarea 
privitorilor) şi se urmăreşte dacă pacientul respiră.  
În tot acest timp pacientul este aşezat pe un plan dur, iar membrele inferioare sunt susţinute ridicate (cu 
excepția cazurilor de epilepsie).  

4. Dacă pacientul şi-a reluat funcţiile vitale, și este inconştient se aşează în poziţie laterală stabilă, până la 
preluarea de către personalul specializat. 

5. Părinţii elevului sunt anunţaţi de îndată ce un adult o poate face (după gestionarea situației de criză); 
6. Elevul/ cadru didactic aflat în situația de nevoie de prim ajutor este însoțit la spital de către asistentul 

social. 
Evaluare: 

a. reflectarea in practica a cunoasterii procedurii prin aplicarea acesteia 
in situatiile concrete aparute; 

Frecventa monitorizarii: 
 

Semestrial 
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PO.07.2009 Procedura privind măsuri de ordine 
interioară pentru întărirea siguranţei 

civice, ordinii, disciplinei şi securităţii  
în unitatea şcolară 

A.a.2.4.1. 

SCOPUL: asigurarea unui mediul securizant pentru elevi şi personal 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, COMISIA CEAC 

DOMENIUL DE APLICARE: 
  se aplică tuturor angajaţilor unităţii 
RESPONSABILI: 
echipa managerială 
DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și 

special integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
 Regulamentul de ordine interioara al Scolii Gimnaziale Speciale 

“Constantin Paunescu”  Iasi 
EDIȚIA : a III-a 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura: 
1. Accesul personalului în unitate se face pe baza codului personal de acces. 
2. Accesul persoanelor externe se face pe la intrarea elevilor, unde se face legitimarea de către portar şi 

se consemnează numele lor în registrul de intrare. 
3. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar si nedidactic din unitate vor avea ca semn distinctiv 

ecusonul. 
4. Profesorul de serviciu supervizeză intrarea persoanelor străine în unitate. 
5. In cadrul sedintelor pe sectoare de activitate se va realiza prelucrarea periodică a ROI şi Codului de 

conduită pentru personalul contractual 
6. Persoanele desemnate vor semnala imediat şefului ierarhic superior, iar în absenţa acestuia 

conducerii unităţii, a situaţiilor care pot periclita siguranţa civică, ordinea, disciplina şi securitatea în 
unitatea şcolară 

7. Mobilizarea personalului existent în unitate în vederea soluţionării situaţiei sau apelării organelor 
specializate se realizeaza de catre conducerea scolii 

8. Dupa caz, se va realiza prelucrarea situaţiilor care pot periclita siguranţa civică, ordinea, disciplina şi 
securitatea în unitatea şcolară, în cadrul întâlnirilor de lucru 

 

EVALUARE:  

a. Numărul întâlnirilor în care sunt prelucrate regulamentele. 
b. Numărul de situaţii problema apărute si rezolvate prin aplicarea 

procedurii 
c. Numărul de întâlniri în care sunt discutate situaţiile întâmpinate 

INDICATORI:  
a. Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ 
b. Disciplina în munca a personalului şcolii 

FRECVENTA MONITORIZARII: 
 

Semestrial 
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PO.08.2009 Procedura privind accesarea  
serviciilor educaţionale prin  

cadre didactice de sprijin/itinerante 

A.a.1.1.17 
B.a.1.2.1. 
B.a.2.1.5. 
B.c.1.2.1. 

SCOPUL: Asigurarea cadrului instituţional coerent şi eficace de acordare a serviciilor educaţionale 
pentru elevii integraţi în şcolile de masă, prin cadrele didactice de sprijin/itinerant 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRARIE, CEAC 

DOMENIUL DE APLICARE: 
 Servicii de sprijin oferite scolilor integratoare din municipiul Iasi  
 Profesorii de sprijin/itinerant 
 Scolile integratoare 
RESPONSABILI: 
responsabil Comisie metodică cadre didactice de sprijin/itinerante 
DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și 

special integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
 Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor 
 judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională 
 ORDIN nr. 6552/13.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea 
profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale 
speciale 

 Metodologia  privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru 
copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 
învăţământul de masă-O.M. nr. 5574 din 7 octombrie 2011  

 Documente metodologice ISJ  
EDIȚIA : a III-a 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura: 
1. Şcoala solicitanta completează o listă cu elevii identificaţi şi solicită evaluarea prin adresa 

către Inspectoratul Şcolar Judeţean –inspectorului pentru învăţământ special şi special 

integrat. 

2. Inspectoratul Şcolar Judeţean – inspectorul pentru învăţământ special şi integrat 

comunica, în vederea evaluării, care sunt scolile solicitante arondate Comisiei Interne de 

Evaluare Continua din Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iasi. 

3. Rezultatele evaluărilor se comunică Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi în vederea 

planificării/programării resurselor umane necesare asigurării serviciilor de sprijin. 

4. Inspectoratul Şcolar Judeţean, prin Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” 

Iasi, aloca şcolii integratoare norma/fracţiune de normă de profesor de sprijin/itinerant 

conform metodologiei de normare. 

5. De serviciile de sprijin educaţional în cadrul programului de integrare şcolară pot beneficia 

următoarele categorii de copii/elevi: 
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A) copii/elevi cu certificat de expertiză şi orientare şcolară şi profesională eliberat de Comisia de 

Protecţie a Copilului sunt încadraţi într-o categorie de persoane cu handicap (certificat de 

persoană cu handicap). 

B) copii/elevi cu dificultăţi de învăţare sau de dezvoltare care au recomandarea Comisiei Interne 

de Evaluare Continuă din şcoală specială/centru şcolar de educaţie incluzivă. 

C) copii/elevi cu cerinţe educative speciale pentru care există o solicitare scrisă din partea 

familiei/tutorelui legal. 

D) copii/elevi care nu depăşesc vârsta clasei cu mai mult de 3 ani. 

      6. Comisia Internă de Evaluare Continua din Şcoala Gimnazială Specială „Constantin 

Păunescu”, la decizia Consiliul de Administraţie, va proceda la: 

    a. Solicitarea tabelelor cu elevii propusi spre evaluare, in vederea depistarii; 

                        b.Evaluarea elevilor cu sprijinul echipei multidisciplinare care isi desfasoara              

                        activitatea in scoala integratoare respectiva; 

  c. Stabilirea recomandarilor individuale pentru elevii evaluati; 

                        d. Consilierea familiei în vederea obţinerii certificatelor CPC şi /sau OSP  

                        dupa caz; 

                        e.Elaborarea documentelor de evidenta a copiilor care beneficiaza de  

                        servicii de integrare (tabele pentru baza de date, fise de evaluare complexa); 

                        f. Elaborarea documentelor de proiectare pentru serviciile acordate  

                       (programme adaptate, planuri de interventie personalizate); 

                        g.Acordarea serviciilor de sprijin educaţional conform metodologiei. 
 

EVALUARE:  
a. popularizare prin oferta educaţionala a şcolii 
b. cadrele didactice de sprijin/itinerante aplica procedura în activitatea 

curentă 
c. baza de date centralizata cu elevii cu cerinţe educative speciale din 

şcolile integratoare 
d. procedură este diseminata în şcolile generale din raza de acţiune a 

Şcolii speciale/Centrului de educaţie incluziva 
INDICATORI 

e. şcolile integratoare cunosc şi aplică procedura 
 

FRECVENTA MONITORIZARII: 
 
 

Semestrial 
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A.01.PO.08.2009 
 

 

OPIS DOVEZI 

1. Tabelul de depistări/identificări de la cadrele didactice 
2. Acordul părinților 
3. Tabelul cu elevii propuși pentru integrare școlară 
4. Dosarul elevului integrat:  

 cererea părintelui/ tutorelui adresată Comisiei de Orientare Școlară și Profesională 

 copie acte de identitate părinți/tutore legal; 

 copie acte de identitate copi/tânăr (copie certificat de naștere/carte de identitate ) 

 documente medicale (referat/scrisoare medicală de la medic specialist)/ certificat 

de încadrare în grad. 

 Fișă de evaluare complexă  în CIEC-ul Școlii speciale și recomandarea echipei 

interdisciplinare; 

 Fișă psihopedagogica completată la nivelul unității de învățământ integratoare; 

 Traseu educațional completat la nivelul unității de învățământ integratoare. 

5. Evaluările inițiale (fișe/grile/ tabel de înregistrare a rezultatelor) 
6. Oferta educațională a școlii integratoare 
7. Panou informativ în școala integratoare 
8. Baza de date cu elevii cu CES 
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A.02.PO.08.2009- Adresa ISJ Iasi nr. 7923/03.10.2014- Procedura de sistem 
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PO.09.2013 Procedură privind optimizarea  

procesului de predare-învățare-recuperare 
B.a.2.2. 
B.b.1.1. 

SCOPUL: Scopul acestei proceduri este acela de a defini modul şi mijloacele de realizare a 
activităţii de asistență la ore precum şi responsabilităţile pe care le implică această activitate.  

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, COMISIA CEAC 
DOMENIUL DE APLICARE: 
 Prezenta procedura se aplică tuturor cadrelor didactice din Școala 

Gimnazială Specială Constantin Păunescu Iași, inclusiv  profesorilor 
itineranți. 

 Notă: Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la punctul de informare al 
C.E.A.C. Persoanele responsabile vor realiza minim 2 asistente/săptămână 
astfel încât fiecare clasă/profesor să fie asistat o dată. 

RESPONSABILI: 
 Echipa CEAC-răspunde de bună desfăşurare a activităţii de asistență şi 

observarea predării-învăţării, urmărind respectarea Graficului de Monitorizare 
şi Control propus de conducerea şcolii, C.E.A.C. 

 Responsabilul C.E.A.C. răspunde de realizarea asistentei la activităţile de 
predare-învăţare, de completarea şi depunerea la responsabilul de 
procedura a Fiselor de observare a lecţiei. 

 Directorii (managerii) şi responsabilii Comisiilor Metodice răspund de 
realizarea asistentei la activităţile de predare-învăţare, de completarea şi 
depunerea la dosarul de asistențe  a Fiselor de asistență lecţiei. 

 Profesorii vor deţine şi prezenta cu ocazia asistenței la ore documentele 
prevăzute de mapa profesorului. 

DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 

integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
EDIȚIA : a II-a 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura: 
Etapa 1. Afişarea în cancelarie a Graficului de Monitorizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Etapa 2. Responsabilul de procedura va repartiza cadrele didactice supuse monitorizării 

responsabililor cu aplicarea procedurii (responsabilii Comisiilor metodice), precizand  termenele 
de realizare a asistentelor, conform următorului tabel: 

Cadru 
didactic 
observat 

Disciplina/clasă Cine 
efectuează 
asistența 

Data Termen de 
depunere a fişei 
de observare 

Semnătura 
responsabilului de 
act. de observare 

      

 

Etapa 3. Responsabilii cu observarea lecţiei îşi vor planifica asistența la ore în urma discuţiei 
cu cadrul didactic ce va fi observat. 
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Etapa 4. În efectuarea observării la clasa se vor urmării: 

 Verificarea documentelor de proiectare didactică; 
 Pregătirea lecţiei; 
 Evaluarea activităţii cadrului didactic pe parcursul activităţii; 
 Evaluarea activităţii elevilor; 
 Autoevaluarea cadrului didactic asistat; 
 Lista de metode didactice/strategii/materiale utilizate. 

    Se va completa Fișa de observare a lecției precizând punctele tari şi punctele slabe iar pentru 
obţinerea punctajului final se va ţine cont de următorii descriptori: 

Excelent (3 puncte) Bine (2 puncte) Slab (1 punct) 

 Activitate foarte bine 
pregătită, inclusiv 
valorificarea unor ocazii ne 
anticipate ce apar în timpul 
lecţiei. 

 Entuziasmul şi 
angajamentul profesorului 
îi inspira pe elevi care 
răspund bine la provocări. 

 Profesorul demonstrează 
autoritate şi o foarte bună 
cunoaştere a disciplinei dar 
şi a particularităţilor 
elevilor. 

 Metodele didactice folosite 
sunt variate iar elevii 
utilizează modalităţi diferite 
de lucru. 

 Evaluarea este foarte bine 
organizată. 

 Profesorul formulează 
comentarii eficiente în cea 
ce priveşte lucrările elevilor 
astfel încât elevii să-şi 
formeze o corectă imagine 
de sine. 

 În cadrul activităţilor 
didactice sunt promovate 
metode activ participative 
iar pentru evaluare se 
folosesc şi metode 
complementare. 

 Conţinutul lecţiei este exact, 
planificat şi proiectat clar şi 
eficace. 

 Metodele de lucru sunt 
adecvate sarcinilor şi le 
îngăduie elevilor să 
înregistreze progres 
satisfăcător. 

 Lecţiile au obiective clare iar 
elevii ştiu ce au de făcut. 

 Profesorul îi ajută pe elevi să-şi 
planifice eficient timpul. 

 Lucrările sunt notate în mod 
regulat iar comentariile 
profesorului îi ajută pe elevi să 
înţeleagă unde au greşit. 

 Elevii participă la lecţii, răspund 
la întrebări, poartă discuţii pe 
teme propuse de profesor. 

 Profesorul îi încurajează pe 
elevi să lucreze pe cont 
propriu. 

 Stăpânirea disciplinei de către 
profesor este inadecvată 
nivelului prevăzut de 
programa şcolară. 

 Evaluările şi analizele 
profesorului sunt inadecvate şi 
nu oferă elevilor o imagine 
clară a rezultatelor şi 
progresului. 

 Elevii nu înţeleg ce trebuie să 
facă pentru a-şi îmbunătăţi 
performanţele. 

 Se folosesc într-o măsură 
prea mare metode ce solicita 
puţin iniţiativa şi abilităţile 
elevilor, inclusiv pe cele de 
lucru în echipă. 

 Prezenta la clasa a elevilor 
este slabă. 

Etapa 5. Se va verifica mapa profesorului urmărindu-se: 

PROIECTAREA DIDACTICĂ: 

 Planificările calendaristice ale disciplinelor/modulelor din încadrare; 
 Proiectele unităţilor de învăţare; 
 Curriculum-ul şcolar în vigoare la disciplinele/domeniile din încadrare. 

  EVALUAREA ŞI NOTAREA ELEVILOR: 
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 Fişele de evaluare continuă şi sumativa a elevilor; 
 Fişele de evaluare a activităţii elevilor. 

 
MATERIALE DIDACTICE DE CONCEPŢIE PROPRIE: 

 Teste de evaluare iniţială, curentă şi sumativa; 
 Subiecte la teze semestriale; 
 Fise de lucru şi aplicaţii; 

  DOCUMENTE DE INTERES: 

 Analize teste iniţiale/sumative; 
 Oferta personală de lecţii deschise, strategii didactice bazate pe învăţarea centrată pe elev. 

 
Etapa 6. Responsabilii de observarea lecţiilor vor propune, atunci când este cazul, cadrului didactic 
asistat, realizarea unui plan de îmbunătăţire a activităţii cu termene de realizare clare. Planurile de 
îmbunătăţire împreună cu fişele de observaţie vor fi depuse la responsabilul de procedura care le 
va arhiva, acestea constituind dovezi de activitate. 

Evaluare:  
a. respectarea graficului de monitorizare a activităţilor de predare-

învăţare 
b. feedback-ul de utilizare 
 

FRECVENTA MONITORIZARII: 
 

Semestrial  
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PO.10.2013 Procedura privind funcționarea 
Comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii 

C.a.1.1.1. 
C.h.1.1. 

SCOPUL: de a asigura funcționarea coerentă și eficientă a Comisiei CEAC și a activității tuturor 
departamentelor instituției și de a contura prin activitatea sa o cultură a calităţii în unitate 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, COMISIA CEAC 

DOMENIUL DE APLICARE: 
 Se aplică membrilor CEAC,  a observatorilor CEAC, responsabililor Comisiilor 

funcționale la nivelul instituției. 

 Procedura de lucru stabileşte metodologia de lucru a Comisiei de Evaluare şi 
Asigurarea Calităţii precum şi a responsabilităţilor privind elaborarea şi 
aplicarea documentelor specifice calităţii în cadrul Scolii Gimnaziale Speciale 
“Constantin Păunescu”  

 
RESPONSABILI: 

membrii Comisiei CEAC 

DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 

integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
 Documente de referinta CEAC -Vezi anexa 

EDIȚIA : a II-a 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura: 
1. Lista membrilor C.E.A.C se prezintă este aprobată anual de către consiliul profesoral  
2. Elaborarea şi analiza operativă adocumentelor C.E.A.C se face de către membriiC.E.A.C şi de către grupuri 
de lucru formate din 2-3 membri.  
3. Şedinţele ordinare ale C.E.A.C se desfăşoară, de regulă, la două luni. Pot fi convocate şi şedinţe 
extraordinare.  
4. Şedinţele C.E.A.C se desfăşoară – în perioada de elaborare a documentelor C.E.A.C şi a raportului anual– 
cu o frecvenţă mare (săptămânal)  
5. Iniţiativa de convocare o are, în mod obişnuit preşedintele C.E.A.C dar poate aparţine şi la 1/3 din membrii 
C.E.A.C . Demersul privind convocarea şedinţei devine operativ după stabilirea tematicii şi a datei.  
6. Data şi tematica şedinţei se anunţă prin convocator cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea acesteia. 
Calea de comunicare este e-mail.  
7.Şedinţele C.E.A.C sunt legitime doar dacă cel puţin 3/5 din membrii C.E.A.C sunt prezenţi, respectiv 
participă la vot (direct sau prin e-mail).  
8. Şedinţele sunt conduse de către coordonatorul C.E.A.C.  
9. Discuţiile în cadrul şedinţelor sunt libere, nici un participant nu are dreptul de a întrerupe sau de a îngrădi 
luările de cuvânt. 
10. Conţinutul luărilor de cuvânt se consemnează în registrul cu procese verbale ale C.E.A.C.Secretarul 
C.E.A.C. scrie procesele verbale. Procesele verbale sunt semnate de toţi participanţii  
11. C.E.A.C.ia decizii în chestiuni de competenţa ei şi stabileşte – în cadrul şedinţelor – persoanele 
responsabile de aplicarea deciziilor. Dacă există divergenţe de păreri, deciziile se supun la vot. Pentru 
adoptarea unei decizii este necesară majoritatea simplă a membrilor prezenţi. Membrii C.E.A.C. pot să-şi 
transmită votul şi prin e-mail. Dacă cel puţin 1/3 din membrii prezenţisolicită procedura de vot secret, atunci 
deciziile se vor adopta cu vot secret.  
12. Deciziile C.E.A.C. care privesc starea sau managementul unităţii şcolare vor fi înaintate de către 
coordonatorul C.E.A.C. spre validare Consiliului de Administraţie.  
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A.01. PO.10.2013 
 
 

Opisul documentelor de referință CEAC: 
 

I. Cadrul legislativ actual privind calitatea educaţiei 

•  Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu 
completări şi modificări prin LEGEA nr.87/13.04.2006, cu modificările ulterioare; 

•  H.G. nr.1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei 
Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar; 

•  H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor 
de Învăţământ preuniversitar; 

•  H.G.nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, 
acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie; 

•  H.G. nr. 320/28.03.2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare periodică a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

•  O.M. 5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de etică profesională al experţilor în evaluare şi 
acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar; 

•  O.M. 5338/11.10.2007pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de selecţie şi de formare a 
experţilor înscrişi în Registrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar al 
experţilor în evaluare şi acreditare şi a Programului de formare pentru experţii în evaluare şi acreditare ai 
Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învământul Preuniversitar; 

• HG nr 1534/2008, privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 

• Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011; 
• OM nr 6517/2012, privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității educației în învățământul 

preuniversitar. 
• OMCTS  6517 din 19 decembrie 2012 –  Metodologie evaluare  externă a calității în învățământul 

preuniversitar,      apoi se prezinta documentele: 
 Cerinte minimale_invatamant special, 
 Cerinte minimale_invatamant primar/primar integrat, 
 Cerinte minimale _invatamant gimnazial/ gimnazial integrat 

13. Membrii C.E.A.C. informează conducerea şcolii şi aplică deciziile luate în cadrul acesteia.  

EVALUARE:  

a. Documentele completate 
b. Planul operațional 
c. Responsabilitățile membrilor CEAC 
d. Planul de îmbunătățire anual 
e. RAEI pe platformă 

 
INDICATORI 
a. Numărul de activități de evaluare și de imbunătățire propuse 

 

FRECVENTA MONITORIZARII: 
 

Semestrial 
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 Standarde specifice de caliatepentru învățământul primar/primar integrat 
 Standarde specifice de calitate pentru învățământul gimnazial /gimnazial integrat 

 
 OMEN privind acordarea acreditării unităților de învățământ preuniversitar – 17 sept. 2013 

 
 Ghidul_ceac_in_unitatile_de_invatamant_preuniversitar-partea_a_II_a 
 componenta documentatie evaluare externa periodica 
 model_de_raei_inaintat_la_aracip 
 criterii-performanta-profesori 

 419-Metodologie de evaluare externă a calității educației în învățământul preuniversitar- proiect-procedura-
de-obtinerea serviciului psihopedagogic-de-sprijin 
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PO.11.2013 Procedura privind funcționarea și 
utilizarea serviciilor bibliotecii unității 

A.b.4.2. 

SCOPUL: stabilirea unui set de reguli și operatiuni unitare privind organizarea, funcționarea, 
gestionarea serviciilor  bibliotecii unității 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, COMISIA CEAC 

DOMENIUL DE APLICARE: 
  Procedura se aplică tuturor celor implicați în procesul educațional: 
profesori, elevi, responsabili de Comisie, bibliotecarul școlii 
RESPONSABILI: 
bibliotecara unităţii, diriginţii, profesorii-educatori 
DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și 

special integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
 Documente metodologice referitoare la activitatea bibliotecilor scolare 

EDIȚIA : a II-a 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

 
Procedura: 
 
1. Bibliotecarul școlii actualizeaza permanent evidenta publicațiilor și a materialelor didactice din bibliotecă . 
2. Bibliotecarul școlii propune completarea necesarului de carte și alte resurse materiale necesare bunei 

funcționări a bibliotecii școlare; 
3. Actualizarea fondului de carte cu apariţii editoriale noi, de specialitate, care privesc beneficiarii de servicii ai 

instituţiei noastre (elevi, părinţi, cadre didactice, personal nedidactic şi auxiliar) se face prin consultarea 
categoriilor vizate. 

4. Bibliotecarul școlar informează angajaţii unităţii despre posibilitatea de realizare a unor activităţi în 
parteneriat cu biblioteca- în spaţiul bibliotecii. 

5. Bibliotecarul școlar caută, asimilează, reflectă şi diseminează informaţii de specialitate care privesc elevii, 
profesorii, părinţii, personal nedidactic şi auxiliar. 

6. Bibliotecarul școlar elaborează informări semestriale sau la solicitarea conducerii școlii despre activitatea 
bibliotecii și întocmește raportul anual de activitate; 

7. Cadrele didactice din unitate vor informa elevii cu privire la: 
 serviciile oferite de biblioteca unităţii  
 intervalul orar alocat împrumuturilor 
 regulamentul de utilizare a serviciilor bibliotecii (împrumuturi şi restituiri, realizare activităţi) 

8. Bibliotecarul școlar îndrumă cititorii în activitățile de studiu, cercetare, documentare și elaborare lucrări în 
sala de lectură; 

9. Permanent, profesorii în colaborare cu bibliotecarul vor aduce la cunoştinţa elevilor materialele noi din 
bibliotecă care pot fi folosite în procesul de predare-învăţare. 

 
EVALUARE:  

b. Situația utilizării cărților, materialelor didactice și a documentelor din 
bibliotecă de către cei implicați în procesul educațional;  

c. Numărul de împrumuturi și de restituiri. 
d. Numărul de activităţi desfăşurate în parteneriat cu biblioteca sau în 

spaţiul bibliotecii; 
e. Numărul de diseminări, informări realizate de bibilotecar în colaborare cu 

cadre didactice sau părinţi; 
INDICATORI: 
a. Facilitarea accesului la informaţiile de interes pentru toţi membrii 

colectivului; 
b. Completarea necesarului de carte și alte resurse materiale 

FRECVENTA MONITORIZARII: 
 

Anual 
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PO.12.2013 Procedura privind activitatea în laboratorul 
de informatică/sala de calculatoare 

A.b.1.1.5. 
A.b.3.3.1. 
A.b.4.3. 

SCOPUL: Utilizarea eficientă și în condiții optime a resurselor informatice ale unității. 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, COMISIA CEAC 
DOMENIUL DE APLICARE: 
  se aplicǎ elevilor și cadrelor didactice din scoala 
RESPONSABILI: 
inginer sistem, responsabilii de Comisii metodice și cadrele didactice 
DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 

integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
 Regulamentul de ordine interioara al Scolii Gimnaziale Speciale “Constantin 

Paunescu” ’ Iasi 
EDIȚIA : a III-a 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura: 
1. Profesorii isi stabilesc programul in functie de orar, iar responsabilul cu întocmirea orarului ar 

centralizeaza propunerile pentru a evita suprapunerile. La ȋnceputul anului școlar responsabilii de 
Comisie metodicǎ vor realiza un grafic de acces ȋn laboratorul de  informaticǎ/ sala de calculatoare ȋn 
care vor fi specificate clasa, profesorul responsabil si intervalul orar.  

2. Graficul de acces: se va pǎstra un exemplar la documentele responsabilului Comisiei metodice, unul va fi 
predat conducerii unitǎții și cel din urmǎ va fi afișat pe panoul de la intrare ȋn laboratorul de informaticǎ/ 
sala de calculatoare.  

3. Accesul elevilor ȋn laboratorul de informaticǎ/ sala de calculatoare se va face doar sub supravegherea 
permanenta a  unui cadru didactic care le va prezenta ȋn prealabil instructajul de protecția muncii și 
protejarea echipamentelor 

4. Cadrele didactice vor verifica buna functionare a aparaturii laboratorului de informaticǎ/sala de 
calculatoare. Ȋn cazul apariției, detectǎrii unei defecțiuni minore vor fi specificate în registrul de informare 
al sălii de calculatoare-laboratorul de informatică urmȃnd a se remedia inconvenientele specificate. În 
cazul unor defecţiuni majore se va anunţa de urgenţă conducerea unitǎții/inginerul de sistem. 

5. Datele de acces pentru cadre didactice vor fi menţionate în registul de informare; 

6. Cadrele didactice vor monitoriza accesul elevilor pe sit-urile web, asigurând protecția elevilor (privind 
securitatea datelor personale ale elevilor, accesul pe site-uri destinate adulților, ș.a) 

7. La finalul activitǎții desfǎșurate ȋn laboratorul de informaticǎ/sala de calculatoare cadrele didactice vor 
verifica starea aparaturii utilizate și deconectarea corectǎ a acestora.  

EVALUARE: 
a. Orarul de acces în laboratorul de informatică 
b. Numărul cadrelor didactice și a elevilor ce vor utiliza sala de 

informaticǎ/ sala de calculatoare. 
c. Numărul de activități desfǎșurate ȋn spațiile special amenajate și 

dotate cu echipament IT 
INDICATORI: 
a. Existenţa şi functionarea laboratorului de informatica/sala de 

calculatoare 
b. Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare în laboratorul de 

informatica/sala de calculatoare 
 

Frecventa monitorizarii: 
 
 

Semestrial 
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PO.13.2014 

Procedură privind realizarea/optimizarea 
evaluării elevilor la nivelul școlii speciale 

B.a.2.2. 
B.b.1.1. 

SCOPUL: Crearea unui sistem coerent și unitar de evaluare psihopedagogică şi curriculară pe nivele  prin 
realizarea unor baterii de teste privind evaluarea inițială a elevilor;parcurgerea urmărirea unei proceduri 
unitare în realizarea și aplicarea lor 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, COMISIA CEAC 

DOMENIUL DE APLICARE:Această procedură se aplică tuturor categoriilor 
de cadre didactice implicate în procesul instructiv-educativ și terapeutic-
recuperator. 
 
RESPONSABILI: 
Comisia CIEC, responsabilii Comisiilor metodice, Comisia pentru curriculum. 

DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 

integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
 Metodologia privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea 

şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe 
educaţionale speciale –O.M. nr. 6.552/13.12.2011 

EDIȚIA : a-III-a 
 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
--- 

Procedura: 
Procedura descrie modul în care se realizează evaluarea inițială a elevilor (elaborarea probelor de evaluare, 
planificarea evaluării, înregistrarea rezultatelor, comunicarea rezultatelor evaluării către elevi și părinți, 
realizarea unui feed-back pozitiv de la/către beneficiarii relevanți). 
Evaluarea inițială a elevilor este realizată de către profesori în acord cu funcția didactică ocupată. 
 

I. Profesori de psihopedagogie specială: 
 Responsabilii Comisiilor metodice a profesorilor de psihopedagogie specială convoacă toţi membrii 

Comisiei (convocarea se face în scris şi conţine semnăturile cadrelor didactice care au luat la cunoştinţă 
şi vor fi prezenţi la data/ora/locaţia stabilită) pentru stabilirea planului de recapitulare pentru fiecare nivel 
de studiu și disciplină şi întocmirea matricei de specificaţie. 

 Se stabilesc tipurile de itemi în concordanţă cu Nota MECTS 1691/12.09.2011 (partea întâi cu itemi de 
tip obiectiv şi/sau semiobiectiv, iar partea a doua cu itemi de tip semiobiectiv şi/sau de tip subiectiv) şi a 
punctajelor pentru fiecare subiect. 

 Se elaborează testele iniţiale pe fiecare nivel și disciplină. Testul va ţine cont de nivelul achiziţiilor 
elevilor în termeni de cunoştinţe, abilităţi/deprinderi şi aptitudini. 

 Pe baza propunerilor aduse de fiecare membru al Comisiei/catedrei, în urma discuţiilor se stabilesc  
testele iniţiale reprezentative pentru fiecare nivel de studiu și disciplină. Structura testului va respecta 
modelele orientative prezentate pe site-ul www.edu.ro. Se va întocmi şi baremul de corectare şi notare 
pentru fiecare test iniţial elaborat. Durata testului va fi cuprinsă între 15 şi 45 de minute. 

 Se întocmește un proces verbal în care toţi membrii catedrei sunt de acord să aplice testele  şi se obligă 
să le aplice la clasă. Probele de evaluare iniţială sunt apoi validate la nivelul CIEC. Testul va fi aplicat la 
clasă în perioada de evaluare iniţială stabilită la nivelul unităţii (conform planificărilor). 

 În săptămâna a 4-a se realizează evaluarea testelor, tabelul de centralizare a rezultatelor pentru fiecare 
disciplină şi interpretarea rezultatelor acestora. Rezultatele nu se trec în catalog. 

 Rezultatele evaluării sunt discutate la nivelul fiecarei Comisii metodice şi comunicate individual elevilor 
şi părinţilor, cărora li se fac cunoscute acţiunile pe care profesorul şi le propune în scopul obţinerii 
progresului şcolar, remedierii deficienţelor de învăţare, de a stimula performanţa şcolară şi mai ales 
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măsurile necesare susţinerii elevului de către familie. 
 

II. Profesori psihopedagogi şi profesorii de terapii specifice și de compensare: 
 Responsabilii Comisiilor metodice a profesorilor psihopedagogi și profesorilor-educatori convoacă toţi 

membrii Comisiilor pentru revizuirea anuală a grilelor de evaluare pe niveluri și grade de deficiență. 
Aceste grile de evaluare urmăresc domeniile de dezvoltare ale copilului. 

 La nivelul ficărei Comisii se stabilesc echipe de lucru pentru realizarea probelor de evaluare aferente 
grilelor pe niveluri și grade de deficiență. 

 În baza propunerilor făcute la nivelul echipelor de lucru și a discuțiilor la nivelul Comisiilor metodice se 
stabilesc  probele de evaluare inițială pe domenii, reprezentative pentru fiecare nivel și grade de 
deficiență. Probele de evaluare iniţială sunt validate la nivelul CIEC. 

 În cadrul fiecărei Comisii se întocmește un proces verbal în care toţi membrii catedrei sunt de acord să 
aplice testele validate şi se obligă să le aplice la clasă. 

 Rezultatele evaluării inițiale pe domenii sunt consemnate în grila de evaluare specifică nivelului și 
gradului de deficiență al clasei, pentru fiecare elev în parte.  

 Interpretarea rezultatelor va fi trecută în fișa psihopedagogică (în cazul profesorilor psihopedagogi) sau 
în tabelul centralizator (în cazul profesorilor-educatori). 

 Rezultatele evaluării sunt discutate la nivelul fiecarei Comisii metodice şi comunicate individual elevilor 
şi părinţilor, cărora li se fac cunoscute acţiunile pe care profesorul şi le propune în scopul obţinerii 
progresului şcolar, remedierii deficienţelor de învăţare, de a stimula performanţa şcolară şi mai ales 
măsurile necesare susţinerii elevului de către familie. 

 
III. Profesori de sprijin şi itineranţi 

 Responsabilul Comisiei metodice a profesorilor de sprijin şi itineranţi convoacă toţi membrii Comisiei 
pentru revizuirea anuală a grilelor de evaluare pe niveluri.  Aceste grile de evaluare urmăresc 
conţinuturile programelor şcolare pentru disciplinele de bază din planul de învăţămînt pentru 
învăţămîntul de masă. 

 Se stabilesc echipe de lucru pentru realizarea probelor de evaluare aferente grilelor pe niveluri/ clase. 
 În baza propunerilor făcute la nivelul echipelor de lucru și a discuțiilor la nivelul Comisiei metodice se 

stabilesc probele de evaluare inițială. 
 În cadrul Comisiei se întocmește un proces verbal în care toţi membrii catedrei sunt de acord să aplice 

testele şi se obligă să le aplice elevilor cu CES integraţi în învăţământul de masă. 
 Rezultatele evaluării inițiale pe discipline sunt consemnate în grila de evaluare completată pentru fiecare 

elev cu CES integrat în şcoala în care profesorul de sprijin îşi desfăşoară activitatea.  
 Interpretarea rezultatelor va fi trecută în fișa psihopedagogică. 
 Rezultatele evaluării sunt discutate la nivelul Comisiei metodice şi comunicate individual elevilor şi 

părinţilor cărora li se fac cunoscute acţiunile pe care profesorul şi le propune în scopul obţinerii 
progresului şcolar. 

 
 
EVALUARE:  
a. convocatoare şi procese verbale de la şedinţele comisiilor metodice; 
b. indicatori pentru fiecare obiect, nivel, domeniu; 
c. teste iniţiale pentru fiecare disciplină, nivel, domeniu sau grad de 

deficiență; 
d. bareme de corectare a testelor de evaluare iniţiale; 
e. grile de evaluare pe domenii și grade de deficiență 

INDICATORI: 
a. Îmbunătățirea calității serviciilor oferite de unitate 

FRECVENTA MONITORIZARII: 
 

Anual 
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III.Proceduri  
                                                                 de lucru  

 
 

 
 
 

Nr. 
crt. 

 
Cod 

 
Titlu 

Domeniu/ 
Indicator 

 
Pagina 

 1. 
PL.01.2009 Procedura privind implicarea instituţiei în proiecte şi 

programe europene 

B.a.1.2.1. 
B.c.1.2.1. 
B.d.1.1.3. 47 

2. 
PL.02.2009 

 
Procedura privind selectarea, păstrarea, verificarea şi 
utilizarea dovezilor A.a.1.3.4. 49 

3. 

PL.03.2009 
Procedura privind accesarea serviciilor oferite de şcoală 
(intrarea elevilor în şcoală) 

A.a.2.2.1. 
A.a.2.5.1. 
A.b.5.1.3. 
B.a.1.1.3. 
C.e.1.1.1. 51 

4. 
PL.04.2009 Procedura privitoare la programele şcolare adaptate 

pentru elevii care beneficiază de servicii educaţionale prin 
cadre didactice de sprijin/itinerante 

A.a.1.1.17 
B.a.1.2.1. 
B.a.2.1.5. 
B.c.1.2.1. 53 

5. 
PL.05.2009 Procedura privind evaluarea si monitorizarea progresului 

elevilor cu CES, beneficiari ai serviciilor de sprijin 

A.a.1.1.17 
B.a.1.2.1. 
B.a.2.1.5. 
B.a.2.2.7. 55 

6. 
PL.06.2013 

 
Procedura privind organizarea activităților în săptămâna 
ȘCOALA ALTFEL 

B.a.2.1.2. 
B.b.2.1.1. 57 

7. 
PL.07.2013 

 
Procedura de învoire cadre didactice 
 A.c.1.1.5. 59 

8. 
PL.08.2013 

 
Procedura de predare/primire, învoire elevi; demersuri 
privind absențele elevilor A.a.2.1.5. 60 

9. 
PL.09.2014 Procedura privind elaborarea, aplicarea și interpretarea 

chestionarelor 

C.a.1.1.1. 
C.a.2.1.3 
C.b.1.1.2. 
C.c.1.1.3. 62 

10. 
PL.10.2014 Procedură privind cadrele didactice debutante sau nou 

angajate în scoala 

A.a.2.1.3. 
A.c.1.1.5. 
B.c.1.2.1. 
C.d.1.1.6. 64 
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PL.01.2009 Procedura privind implicarea instituţiei în 
proiecte şi programe europene 

B.a.1.2.1. 
B.c.1.2.1. B.d.1.1.3. 

SCOPUL: dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu parteneri din țară și din afara ei 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, CEAC 
DOMENIUL DE APLICARE: 
  Se aplică personalului didactic al şcolii. 
RESPONSABILI: 
Responsabil Comisia pentru proiecte şi integrare europeană 
DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 

integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
 O.M. nr. 3240/26.03.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind 

formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar 
 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul 

preuniversitar, aprobată prin O.M.5561/2011 
 Documente specifice ale  agentiilor de profil 

EDIȚIA : I 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura: 
1. Consiliul de Administraţie stabileşte conform legislatiei componenta Comisiei pentru  proiecte 

internaționale Echipa îşi stabileşte, la începutul fiecărui an şcolar, planul de acţiune emergent planului 
operaţional al instituţiei. 

2. Echipa informează colectivul despre oportunităţile de finanţare şi de implicare în proiecte şi programe 
europene. 

3. Echipa participă la sesiuni de informare pe această temă organizate de agenţii de profil și diseminează 
informațiile utile pentru scrierea de proiecte și accesarea de fonduri. 

4. Echipa facilitează accesul grupurilor de iniţiativă la documentaţia necesară scrierii de proiecte şi 
monitorizează conceperea, scrierea şi implementarea proiectelor europene. 

5. Echipa de proiect va disemina informaţii legate de activităţile derulate şi promovează modele de bune 
practici. 

6. Orice colaborare/parteneriat european va fi supus spre avizare responsabilului Comisiei pentru  proiecte 
internaționale anterior înaintării acestora spre aprobare conducerii unităţii; 

7. La finalul fiecărui semestru şcolar, responsabilul Comisiei pentru  proiecte internaționale elaborează un 
raport de activitate care va cuprinde: numărul şi tipul proiectelor/activităţilor derulate; iniţiatori, participanţi, 
partenerii; numărul copiilor implicaţi în fiecare tip de activitate; rezultate deosebite obţinute, 
disfuncţionalităţi constatate, propuneri de ameliorare şi optimizare etc. 

8. În Comisia pentru  proiecte internaționale, la debutul fiecărui an şcolar, se vor stabili de comun acord 
responsabilităţile fiecărui membru. 

9. Comisia pentru  proiecte internaționale se va întâlni periodic, cel puţin o dată la două luni, în şedinţe de 
informare, sprijină echipele de proiect şi monitorizează activităţile.  

Evaluare:   
a. Numărul de proiecte de iniţiate de către şcoala şi depuse spre finanţare. 
b. Numărul de proiecte europene finanţate în care instituţia este partener. 
c. Număr de activități din proiecte internaționale în care elevi și/sau 

profesori sunt participanți 
d. Numărul de activităţi de promovare a exemplelor şi metodelor de bune 

practice privind activitățile și rezultatele din proiectele internaționale. 

FRECVENTA  MONITORIZARII: 
 

Anual 
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PL.02.2009 Procedura privind selectarea, păstrarea, verificarea şi utilizarea 
dovezilor 

A.a.1.3.4. 

SCOPUL: organizarea activităţilor de selectare, păstrare, verificare şi utilizare a dovezilor la nivelul 
departamentelor unităţii în vederea elaborării raportului de autoevaluare 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, CEAC 
DOMENIUL DE APLICARE: 
  Această procedură se aplică tuturor categoriilor de personae care au 
responsabilitati specifice de elaborare si gestionare a documentelor scolii 
RESPONSABILI: 
Conducerea scolii, coordonator CEAC 

 

DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și 

special integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
 Documente de referinta CEAC -Vezi anexa  PO.10.2013 

EDIȚIA : I 
 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura: 
I. Pregătirea şi utilizarea dovezilor: 
 C.E.A.C. identifică dovezile necesare evaluării calităţii în şcoala noastră. Aceste dovezi sunt utilizate în 
realizarea raportului de autoevaluare. Concret, se acorda note, de la 3 la 1: 
 Nota 3 înseamnă că dovada a fost prezentată de şcoală. 
 Nota 2 semnifică neprezentarea dovezii, dar ar putea fi prezentată uşor. 
 Nota 1 aduce în atenţia CEAC necesitatea schimbării semnificative în practică curentă spre a fi 

prezentată dovada. 
Aceste note se acordă în baza descriptorilor de performanţă pentru cele 8 principii. După acordarea notelor, 
CEAC anexează dovezile care susţin evaluarea respectivului descriptor şi propune un plan de îmbunătăţire 
în care se vor aborda punctele slabe. 
II. Dovezile utilizate: 
1. Metodologia privind asigurarea, evaluarea calităţii în şcoală. Aceasta metodologie atinge următoarele 

puncte: 
 misiunea şi cultura şcolii; 
 strategia în domeniul calităţii; 
 indicatori de performanţă; 
 organizarea sistemului de asigurarea a calităţii; 
 definirea responsabilităţilor; 
 implicarea beneficiarilor în proces; 

2. Codul de conduită, în care sunt enunţate valorile după care şcoala noastră se ghidează, normele de 
conduită, cele impuse cât şi cele dezirabile. 

3. Regulament de ordine interioară; 
4. Chestionare (părinţi/elevi/profesori); 

Chestionarele sunt constituite de subcomisiile C.E.A.C. şi sunt distribuite membrilor, beneficiarilor direcţi 
şi indirecţi, în vederea evaluării calităţii din punctul de vedere al acestora prin intermediul itemilor. Datele 
obţinute sunt analizate şi interpretate, pentru folosirea lor în cadrul raportului de autoevaluare, analiza 
SWOT și recomandările pentru planul de îmbunătățire. 

5. Evaluarea profesorilor prin fise de evaluare a lecţiilor,fișa de autoevaluare/raportul de activitate şi prin 
calificativul acordat de C.A. 

Evaluare: 
a. Concordanta dintre dovezi si cerintele procesului de evaluare 

interna/externa 

FRECVENTA MONITORIZARII: 
 

Semestrial 
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A.01.PL.02.2009 
 
 

MODALITĂŢI DE CLASIFICARE A DOVEZILOR 

I. DOVEZI GENERALE 

1. PAS, PLAI, PRAI; 
2. Materiale de marketing-ul scolii (oferte scolare, pliante,s.a.); 
3. Orarul școlii; 
4. Prezentare ofertă CDȘ; 
5. Regulament de ordine interioară; 
6. Aviziere; 
7. Dosar cu: scrisori metodice, adrese și instrucțiuni curente (MECTS, ISJ, CA); 
8. Baza de date cu situaţia absolvenţilor; 
9. Cataloage şcolare 
10. Mape de lucru; 

II. DOVEZI SPECIFICE DOVEZI ALE COMISIEI DE ASIGURARE A CALITĂŢII 

1. Portofoliul comisiei; 
2. Documente de lucru ale comisiei; 
3. Dosare comisii metodice; 
4. Dosare cu chestionare; 
5. Dosare cu fișele de observare ale lecțiilor; 
6. Dosare cu procese verbale: 
7. Dosarele profesorilor ( personale şi dirigentie); 
8. Dosarul comisiei pentru curriculum 

III. DOVEZI SERVICIUL ADMINISTRATIV  

1. Documente contabile specifice: 
2. Cărțile de munca şi fise ale postului; 
3. Procese verbale şi note interne; 
4. Dosarele personale ale copiilor (serviciu de asistență socială) 
5. Dosare examen de diferență/corigență; 
6. Baza de date cu situația absolventilor; 
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PL.03.2009 Procedura privind  
accesarea serviciilor oferite de şcoală  

(inscrierea elevilor la şcoală) 

A.a.2.2.1. 
A.a.2.5.1. 
A.b.5.1.3. 
B.a.1.1.3. 
C.e.1.1.1. 

SCOPUL: Înscrierea elevilor în efectivele şcolii respectand legislatia specifica scolilor speciale 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, CEAC 
DOMENIUL DE APLICARE: 
  Se aplică tuturor copiilor cu deficienţe mintale orientaţi de SEOSP/ 
CJRAE  către Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu”Iasi 
RESPONSABILI: 
Conducerea scolii 
DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 

integrat- cf.  O.M. nr. 5573/7.10.2011 
 Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor 
 judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională 
 Metodologia privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea 

şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe 
educaţionale speciale –O.M. nr. 6.552/13.12.2011 

EDIȚIA : I 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura:  

1. Înscrierea copiilor/elevilor în învăţământul special se face în fiecare an şcolar, în perioada 1 – 30 
septembrie. În clasa I sunt înscrişi, de regulă, copiii care au frecventat grădiniţa (obişnuită sau specială), cei 
care au întrerupt şcoala, cei repetenţi şi cei care n-au frecventat nici o formă de şcolarizare sau copii care au 
fost diagnosticaţi de timpuriu cu afecţiuni specifice care duc la D.M 

2. Părintele sau tutorele legal se prezintă la SEOSP/CJRAE IASI pentru expertizarea, evaluarea şi 
diagnosticarea copilului. 

3. SEC informează familia sau tutorele legal al copilului ce acte sunt necesare pentru înscrierea copilului în 
şcoala specială (certificatul de expertiză şi de orientare şcolară şi profesională; planul de recuperare a 
copilului; alte documente necesare stabilirii primirii drepturilor sociale). 

4. Comisia internă de evaluare continuă din fiecare unitate şcolară are obligaţia de a monitoriza evoluţia 
elevului repartizat de către SEOSP/CJRAE IASI pentru a propune menţinerea elevului în şcoala/clasa 
respectivă sau pentru rediagnosticare cât şi formă de şcolarizare. 

5. Realizarea orientării de către CIEC potrivit analizei dosarului şi a testărilor aplicate. 

6. CIEC propune orientarea la grupă/clasă de nivel corespunzător, promovarea peste o clasă, PIP în 
vederea recuperării. 

Diriginţii claselor unde va fi promovat elevul are obligaţia de a-i administra elevului testele necesare aferente 
disciplinelor anului şcolar respectiv, pentru a putea fi consemnate în documentele şcolare. 
Evaluare:  

a. Numărul de elevi evaluaţi de către CIEC 
b. Numărul de elevi orientaţi către grupe/clase din grădiniţa şi şcoală 

specială 
c. Numărul de elevi promovaţi la sfârşitul anului şcolar 
d. Numărul de dosare recomandate pentru orientare către învăţământul 

public sau alte şcoli speciale 
e. Număr de copii evaluaţi în grădiniţe şi şcoli publice. 

FRECVENTA MONITORIZARII: 
 

Anual 
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PL.04.2009 Procedura privitoare la programele şcolare 
adaptate pentru elevii care beneficiază de 
servicii educaţionale prin cadre didactice 

de sprijin/itinerante 

A.a.1.1.17 
B.a.1.2.1. 
B.a.2.1.5. 
B.c.1.2.1. 

SCOPUL: asigurarea accesului elevilor cu CES din şcolile generale la trasee individualizate de 
învăţare 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, CEAC 
DOMENIUL DE APLICARE: 
 -activitatea de proiectare didactica a profesorilor de sprijin/ itineranti, in colaborare 
cu cadrele didactice de predare din scolile integratoare 
RESPONSABILI: 
CIEC, responsabilul Comisiei metodice a profesorilor de sprijin/itineranti 
DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 

integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
 Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor 
 judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională 
 ORDIN nr. 6552/13.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, 

asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a 
copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale 

 Metodologia  privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, 
elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de 
masă-O.M. nr. 5574 din 7 octombrie 2011  

 Documente metodologice ISJ 
EDIȚIA : I 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura: 
1. Responsabilul Comisiei metodice a profesorilor de sprijin/itinerant solicita de la ISJ Iasi numar de 

inregistrare unic pentru programele adaptate. 
2. Învăţătorul/profesorul de specialitate, în colaborare cu profesorul de sprijin/itinerant, analizează nivelul 

de achiziţii al elevului, reflectat de rezultatele evaluării curriculare la disciplină şi stabilesc ritmul de 
învăţare previzionat pentru elev. 

3. Învăţătorul/profesorul de specialitate, asistat de profesorul de sprijin/itinerant, elaborează , pe baza 
rezultatelor evaluărilor inițiale,  obiectivele, conţinuturile, tipurile de activităţi de învăţare şi standardele 
de performanţă, pornind de la obiectivele generale ale disciplinei, pentru un semestru sau pentru anul 
şcolar, după caz. 

4. Învăţătorul/profesorul de specialitate, în colaborare cu profesorul de sprijin/itinerant, redactează forma 
finală a programei adaptate, în structura standard aprobată, pâna la data limita anuntata de ISJ. 

5. Profesorul de sprijin întocmește un tabel centralizator cu elevii beneficiari de programe adaptate 
semnat de directorul școlii unde este elevul integrat si înregistrat la secretariat. 

6. Profesorul de sprijin depune programele adaptate însoțite de tabelul centralizator la ISJ pentru a fi 
avizate. 

7. Inspectorul şcolar pentru învăţământ special avizează programele adaptate. 
8. Profesorul de sprijin întocmeşte tabelul final al programelor adaptate aprobate şi transmite un 

exemplar către Comisia metodică a profesorilor de sprijin/itineranţi și către CJRAE.  
9. În urma analizei rezultatelor evaluării curriculare de la sfârşitul semestrului I, învăţătorul/profesorul de 

specialitate, în colaborare cu profesorul de sprijin/itinerant pot propune, până la 31 ianuarie, revizuiri 
ale unor programe adaptate după caz sau introducerea unor programe noi (pentru acestea din urmă 
se va relua procedura). 
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10. Profesorul de sprijin consemnează într-un proces-verbal deciziile de revizuire. 
11. În Raportul anual al Profesorul de sprijin se va introduce un capitol referitor la autoanaliza activităţii de 

proiectare curriculară, pe baza indicatorilor de performanţa din prezenţa procedura. 
EVALUARE: 
a. Încadrarea în termenele - limită de lucru 
b. Numărul de programe adaptate avizate, comparat cu numărul 

programelor adaptate înaintate spre avizare 
c. - Calitatea programelor adaptate, reflectată de situaţia şcolară a 

elevilor integraţi la disciplinele vizate 

FRECVENTA MONITORIZARII: 
 

Semestrial 
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PL.05.2009 Procedura privind evaluarea si 
monitorizarea progresului elevilor cu CES, 

beneficiari ai serviciilor de sprijin 

A.a.1.1.17 
B.a.1.2.1. 
B.a.2.1.5. 
B.a.2.2.7. 

SCOPUL: Asigurarea caracterului unitar al evaluării elevilor cu CES beneficiari ai serviciilor 
educaţionale prin profesori de sprijin/itineranţi 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, CEAC 
DOMENIUL DE APLICARE: 
 -activitatea de evaluare didactica desfasurata de  profesorii de sprijin/ itineranti 
RESPONSABILI: 
CIEC, responsabilul Comisiei metodice a profesorilor de sprijin/itineranti 

DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 

integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
 Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor 
 judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională 
 ORDIN nr. 6552/13.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea 
profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale 

 Metodologia  privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru 
copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 
învăţământul de masă-O.M. nr. 5574 din 7 octombrie 2011  

 Documente metodologice ISJ 
EDIȚIA : I 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura: 
1. Evaluarea iniţială în vederea includerii în programul de sprijin se face pe baza sesizării cazurilor de către 

şcoala generală, către echipa interdisciplinară (formată din profesorul de sprijin, profesorul logoped si 
profesorul psihopedagog), până în 31 mai a anului anterior includerii în program sau până la 1 
octombrie pentru elevii nou-veniţi 

2. Învăţătorii sau diriginţii înaintează către profesorul de sprijin tabelul nominal al elevilor propuşi spre 
evaluare, împreună cu cererile/acordurile părinţilor/susţinătorilor legali, fisa de caracterizare completată 
de învăţător/diriginte, copii după actele de evidenţa populaţiei pentru copil şi părinţi, copie după 
hotărârea de încredinţare, contracte de asistenta maternală, copii după certificatele medicale, 
certificatele eliberate de serviciul DGASPC sau alte înscrisuri, după caz 

3.  Evaluarea elevilor cu CES în echipa interdisciplinară  se realizează intre 1-15 iunie (evaluarea finală) 
sau/și  15 septembrie-15 octombrie, (evaluare inițială ) după caz 

4. Evaluarea în cadrul echipei interdisciplinare presupune evaluare psihopedagogică şi educaţională şi 
este realizată de cadrul didactic de la clasă, împreună cu cadrul didactic de sprijin/itinerant, profesorul 
logoped şi/sau prof. Psihopedagog-consilier şcolar 

5. La finalul evaluării cadrul didactic de sprijin/itinerant alcătuieşte/completează dosarul personal al elevului 
6. Echipa interdisciplinară eliberează rezultatele evaluărilor şi recomandările de servicii pentru elevi, după 

caz 
7. La începutul anului școlar, după realizarea evaluării inițiale, toși elevii vor fi evaluați în Comisia de 

Evaluare continuă din cadrul Școlii Speciale C. Păunescu și fiecărui elev i se va întocmi o Fișă de 
evaluare continuă ; dacă este cazul, CIEC recomanda întocmirea dosarului pentru evaluarea în cadrul 
serviciilor DGASPC sau CJRAE, acolo unde nu exista 

8. Elevii beneficiari ai serviciilor de sprijin cu programe şcolare adaptate sunt evaluaţi curricular semestrial, 
de către cadrul didactic de la clasă, asistat de profesorul de sprijin/itinerant 

9. Cadrul didactic de sprijin/itinerant în colaborare cu învăţătorii/profesorii pe discipline analizează în 
echipă rezultatele şcolare şi decid asupra încheierii situaţiei şcolare pe semestru/an, pentru elevii care 
beneficiază de programe adaptate 
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10. Cadrul didactic de sprijin/itinerant participă activ la şedinţele consiliului profesoral al clasei/al şcolii 
integratoare în care se discută încheierea situaţiei şcolare a elevilor cuprinşi în programul de sprijin 

11. Cadrul didactic de sprijin/itinerant realizează la cabinet evaluarea psihopedagogică, pe baza obiectivelor 
planurilor de intervenţie personalizate 

12. Cadrul didactic de sprijin/itinerant completează lunar, în cadrul planului de intervenție personalizat (PIP) 
o evidenţă a progresului elevilor beneficiari ai serviciului de sprijin, sub aspect curricular şi 
psihopedagogic, pe obiectivele vizate în perioada analizată 

Evaluare:  
a. portofoliul de activitate al cadrul didactic de sprijin/itinerant  
b. portofoliile elevilor integraţi ( ce contin o documentare completă cu 

privire la evaluarea iniţială, intermediară, finală,  monitorizarea 
progresului elevilor integraţi cât şi fișe anuale de evaluare continuă 
complete) 

 

FRECVENTA MONITORIZARII: 
 

Semestrial 
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PL.06.2013 Procedura privind organizarea activităților 
în săptămâna ȘCOALA ALTFEL 

B.a.2.1.2. 
B.b.2.1.1. 

SCOPUL: de a organiza activitatea cu elevii și cadrele didactice în săptămâna Școala Altfel 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, CEAC 
DOMENIUL DE APLICARE: 
  Această procedură se aplică sectiunii activităţilor educative şcolare şi 
extraşcolare 
RESPONSABILI: 
responsabil Comisia pentru programe şi proiecte educative 
DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 

integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
 Recomandari metodologice ale ISJ Iasi 

EDIȚIA : a-II-a 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura: 
PAS I:                                   
 1) Se afişează Anexă la ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului referitoare la 
Programul “Scoala altfel”*. 

2) Responsabilul cu proiecte educative al unității solicită cadrelor didactice și elevilor/părinţilor propuneri de 
activităţi care să se desfăşoare în săpătămâna respectivă 

Tipurile de activități care pot fi organizate în cadrul programului ”Școala altfel” pot include, fără a se limita la: 
- activități culturale; 
- activități tehnico-științifice; 
- activități sportive; 
- activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv 
voluntariat, caritate, implicare activă în societate,responsabilitate socială, relații și comunicare etc.); 
- activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos (inclusiv referitoare la dependență de 
calculator, siguranță pe internet etc.); 
- activități de educație ecologică și de protecție a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea 
energiei, energie alternativă etc.); 
- activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte în situații de urgență etc. 
Aceste activități se vor organiza sub diferite forme, ca de exemplu: 
- ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educație media și cinematografică; 
- competiții organizate la nivelul școlii, al grupurilor de școli, al localității sau al județului; 
- mese rotunde, dezbateri; 
- activități de voluntariat sau de interes comunitar; 
- campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenței juvenile/de prevenire a traficului de 
persoane etc.; 
- proiecte comunitare, de responsabilitate socială; 
- schimburi de experiență; 
- vizite de studii; 
- tabere/școli de creație sau de cercetare; 
- parteneriate educaționale și tematice la nivel de unități de învățământ, pe plan intern și internațional, pentru 
dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă și în proiecte. 
3) In cadrul unui consiliu profesoral se definitivează propunerile de activitati, durata, locul si responsabilii 
acestora. 

4) Propunerile de activități sunt aprobate de către consiliul de administrație al scolii. 

PAS II                                                                                          



 
Comisia de evaluare și asigurare a calității 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI – CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU” 

Iaşi, B-dul C.A.Rosetti nr. 11-15;  Tel. +4 0232 277269;  Fax +4 0232 277269; 
Email : scoala_speciala_iasi@yahoo.com;  https://sites.google.com/site/scoalaspecialaiasi/ 

52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilul cu proiecte și programe educative din unitate centralizează propunerile de activități într-un unic 
tabel, care va fi popularizat prin diverse canale: afișare la intrarea elevilor, cancelarie, site-ul școlii, săli de 
clasă etc. 
Secretariatul unității ajutat de responsabilul cu proiecte și programe educative un tabel în forma de 
mai jos, în care diriginții consultându-se cu elevii vor opta pentru activități care să acopere săptămâna în 
cauză. 

 PENTRU DIRIGINTI: 

1. La începutul anului şcolar, responsabilul Comisiei de programe şi proiecte educative întocmeşte un Plan 
Managerial în acord cu Planul Managerial al şcolii şi un Plan de activităţi educative şcolare şi extraşcolare 
pe care le supune aprobării conducerii unităţii conform planurilor anuale de activităţi întocmite de diriginţi. 

2. Dirigintele stabilește (în perioada ianuarie-februarie) activitățile pe care le va desfășura în săptămâna 
Școala Altfel, data, perioada, locul desfășurării, numărul de participanți, partenerii.  

3. La finalul anului şcolar, responsabilul Comisiei de programe şi proiecte educative elaborează un raport de 
activitate care va cuprinde: numărul şi tipul activităţilor derulate; iniţiatori, participanţi, parteneri; numărul 
copiilor implicaţi în fiecare tip de activitate; rezultate deosebite obţinute, disfuncţionalităţi constate, 
propuneri de ameliorare şi optimizare etc. 

4. Modelele de parteneriat interinstituţionale şi formularele de înregistrare/raportare a activităţilor educative 
şcolare şi extraşcolare vor fi puse la dispoziţia personalului instituţiei în format electronic – pe yahoo 
groups, site-ul şcolii şi/sau pe CD – şi în format scris – la directorul adjunct sau responsabilul Comisiei de 
programe şi proiecte educative. 

5. Parteneriatele interinstituţionale vor fi întocmite şi înregistrate în tot atâtea exemplare câţi parteneri sunt 
implicaţi. 

6. Dirigintele/echipa de proiect va întocmi planul activităților, raportul și va disemina informaţii legate de 
activităţile derulate precum şi modele de bune practici. 

7. Orice ieşire cu elevii din instituţie este condiționată de avizarea conducerii instituției a documentului in 
care se solicită ieșirea cu elevii, se motivează acest demeres, se înregistrează perioada în care eleviii vor 
părăsi instituția și asumarea răspunderii cadrelor didactice insoțitoare. 

Evaluare:  
a. Numărul de activităţi educative şcolare şi extraşcolare/parteneriate 
b. Numărul de parteneri  
c. Tipul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare  
d. Adecvarea activitatilor la nevoilor elevilor 

FRECVENTA MONITORIZARII: 
 

Anual 
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PL.07.2013 

 
Procedura de învoire cadre didactice 

 
A.c.1.1.5. 

SCOPUL: Reglementarea învoirilor cadrelor didactice  șI evitarea situaţiilor în care colectivele de 
elevi sau elevi aflați în program terapeutic rămân fără profesor  în intervalul 8-18.30 
 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, CEAC 
DOMENIUL DE APLICARE: 
  se aplică personalului unităţii 
RESPONSABILI: 
echipa managerială, CA 
DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 

integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
 Regulamentul de ordine interioara al Scolii Gimnaziale Speciale “Constantin 

Paunescu” ” Iasi 
EDIȚIA : a-II-a 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura: 
 Cadrul didactic ce dorește să obțină învoire va identifica o un coleg dispus să-l suplinească în 

activitatea pe care ar fi trebuit să o desfășoare. 
 Cadrul didactic care, datorită unor probleme obiective, dorește să se învoiască va face o cerere 

conform către directorul instituției, în care va specifică: ziua, ora/intervalul orar, clasa și profesorul 
înlocuitor. 

 Profesorul înlocuitor (care desfășoară activități în tură inversă,  respectiv pe cât posibil de aceeaşi 
disciplină cu profesorul învoit) va semna pe cerere că a luat la cunoştinţă şi este de acord. 

 Cererea va fi prezentată directorului instituției și va fi înregistrată la secretariat cu cel puțin o zi 
înainte de ziua în careare loc învoirea. 

 Sunt admise 3 (trei) învoiri la nivelul anului școlar. 
 Învoirea la ședințele comisiile metodice sau operative se face prin anunțarea responsabilului 

comisiei respective sau echipa managerială. 
 În cazuri excepționale de întârzieri la activități din motive obiective se anunță directorul pentru ca 

profesorul de serviciu să asigure supravegherea colectivului lăsat descoperit. 
 

Evaluare:   
a. Numărul de cereri de învoire. 

b. Numarul de situatii anuntate respectiv neprevazute si gradul de 
solutionare conform procedurii 

FRECVENTA MONITORIZARII: 
 

Semestrial 
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PL.08.2013 Procedura de predare/primire, învoire elevi; 
demersuri privind absențele elevilor 

A.a.2.1.5. 

SCOPUL: Reglementarea modului de învoire al elevilor; Monitorizarea elevilor învoiţi. 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, CEAC 
DOMENIUL DE APLICARE: 
 Se aplică elevilor unităţii 
RESPONSABILI: 
diriginții, profesorii de specialitate care predau la clasă, asistentul social 
DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 

integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
 Regulamentul de ordine interioara al Scolii Gimn.Speciale “Constantin Paunescu” 

Iasi 
EDIȚIA : a-II-a 
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
Noiembrie 2014  

Procedura:  
1. Elevii au acces în școală începând cu ora 7.45. 
2. Poarta de intrare în şcoala a elevilor se  închide la ora 8.15.Accesul în exterior făcându-se pe baza 

biletului de învoire completat de asistentul social din CP  și semnat de directorul unității.  
3. Biletul de învoire  semnat de diriginte /director  se acordă numai în situații excepționale: copilul trebuie să 

meargă la medic, copilul merge la comisie, este luat de părinte pentru un motiv obiectiv.În oricare dintre 
situații elevul păsăsește instituția numai însoțit de un adult (membru al familiei, reprezentant legal, oficial 
al centrului de plasament).  

4. Elevul care are nevoie să se învoiască datorită aparitiei unei situaţii de forţă majoră este obligat să ia bilet 
de voie completat de  asistentul social din CP si contrasemnat de directorul unității.  

5. La intrarea în clasă dirigintele/profesorul de la clasă completează  în caietul de predare primire a elevilor 
și semnează pentru prezența nominală a tuturor elevilor. 

6. Dacă dirigintele/profesorul de la clasă  constată că lipsește un elev va scrie în dreptul acestuia absent și 
va semna.Ulterior va sesiza Centrul de plasament (dacă elevul este intern) sau familia dacă elevul este 
din familie pentru a afla motivul pentru care lipsește elevul. 

7. În cazul în care elevul absentează mai multe zile fără un motiv medical sau alt motiv obiectiv se fac 
demersuri la asistența socială pentru demarararea procedurilor instituționale de soluționare pozitivă a 
situației respective.În primă fază se face referat către directorul unității referat care ajunge la asistentul 
social.Asistentul social împreună cu dirigintele caută o soluție de informare privind motivul absentării, 
respectiv o soluție de reducere a numărului de absențe prin prezentarea cât mai rapidă a copilului la 
școală. 

8. Soluții posibile|: telefoane la părinți/reprezentanți legali, telefoane la instituții din localitatea unde se află 
copilul, vizite realizate de asistenții sociali locali, ș.a 

9. În cazul producerii unui eveniment major (incendiu, cutremur etc.), care ar pune în pericol viaţa celor din 
şcoală, paznicul școlii va deschide ușile  pentru evacuare. 

10. Pe durata învoirii se vor pune absențe în catalog elevului învoit, urmând ca acestea să fie motivate de 
către dirigintele clasei din care face parte elevul, pe baza biletului de învoire valid prezentat de către elev. 

11. Zilnic dirigintele sau profesorii de la clasă consemnează toate absențele (și în săptămâna Scoala Altfel). 
12. Lunar dirigintele completează fișa pentru evidența absențelor pe care o predă la secretariat până la ora 

10.00.Numărul absențelor din catalog este identic cu numărul absențelor predate lunar. 
EVALUARE:  
a. Numărul de învoiri la nivelul unității. 
b. Număr de referate pentru semnalarea absențelor elevilor 

Frecventa monitorizarii: 
 

Semestrial 
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PL.09.2014 Procedura privind elaborarea, aplicarea si 
interpretarea chestionarelor 

C.a.1.1.1. 
C.a.2.1.3 
C.b.1.1.2. 
C.c.1.1.3. 

SCOPUL: stabilirea metodologiei și a responsabilităților celor implicați în elaborarea, aplicarea, 
interpretarea chestionarelor și valorificarea rezultatelor. 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, CEAC 
DOMENIUL DE APLICARE: 

Obiect: chestionarele se aplică dupa caz  tuturor beneficiarilor direcți – elevii și 
indirecți, părinții precum și reprezentanți legali ai beneficiarilor, alți purtători de 
interese din Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” 

 Prezenta procedură se aplică o dată pe an, inainte cu cel puţin o lună de 
intocmirea Raportului de evaluare internă, in termenul stabilit de CEAC.  

 Prezenta procedură este adusă la cunoştinţa tuturor responsabililor.  
 Chestionarele sunt arhivate pe anii în care au fost aplicate de către comisia 

CEAC, împreună cu rezultatele obținute/interpretate 
RESPONSABILI: 
Responsabil CEAC 
DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 

integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
 Regulamentul de ordine interioara al Scolii Gimnaziale Speciale “Constantin 

Paunescu” ” Iasi 
 Strategia CEAC 

EDIȚIA : a-III-a 
 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
--- 

Procedura: 
1. În funcție de concluziile privind activitatea unității din anul școlar precedent se stabilesc obiectivele 

privind aspectele care  necesită evaluare și  îmbunătățire  
2. Membrii comisiei, prelucrează chestionare pentru introducerea itemilor ce privesc aspectele vizate. 
3. Chestionarele se proiectează conform cerințelor minimale pentru serviciile educaționale oferite de 

învățământul special potrivit nevoilor beneficiarilor. 
4. Se stabilesc responsabilii, termenele de aplicare, interpretarea și diseminarea rezultatelor. 
5. În cadrul unui consiliu profesoral vor  fi  prezentate  instrumentele de chestionare și planul de acțiune și 

se va face instructajul în vederea aplicării lor.  
6. Membrii comisiei vor înmâna seturile de chestionare cadrelor didactice, aceștia din urmă vor răspunde 

de administrarea chestionarelor elevilor, părinților elevilor din școală, și pentru purtătorii de interese, 
însoțite și de un instructaj de aplicare. Pentru măsurarea gradului de satisfacție a cadrelor didactice, 
administrarea chestionarelor va fi realizată de responsabilul de comisie a diriginților. Pentru personalul 
didactic și nedidactic responsabil de administrarea instrumentelor va fi administratorul școlii. 

7. Echipa CEAC va realiza prelucrarea statistică a datelor și vor face analiza, respectiv interpretarea 
acestora; 

8. Pe baza analizei se elaborează de către comisia C.E.A.C un document ce va fi diseminat în cadrul 
tuturor comisiilor de la nivelul unității, în consiliul profesoral și în cadrul unui lectorat cu părinții. 

9. CEAC analizează împreună cu CA rezultatele chestionarului şi le utilizează în documentele specifice: 
analizaSWOT, raportul de evaluare internă, planul de îmbunătăţire; 

Evaluare:   
a. Numărul de chestionare completate 
b. Numărul de persoane chestionate 
c. Corectitudinea completării chestionarelor conform instrucțiunilor 

Indicatori:  
a. Identificarea gradului de satisfacție a personalului unității, a 

beneficiarilor direcți – elevii și indirecți – părinții precum și 
reprezentanți legali ai beneficiarilor și alți purtători de interese.  

Frecventa monitorizarii: 
 

Anual 
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PL.10.2014 Procedură privind cadrele didactice 
debutante sau nou angajate în scoala 

A.a.2.1.3. 
A.c.1.1.5. 
B.c.1.2.1. 
C.d.1.1.6. 

SCOPUL: de a defini strategia prin care cadrele didactice noi, fără experienţă, să fie ajutate să se integreze în 
colectivul unităţii şcolare şi să poată îndeplini cât mai bine cerinţele procedurale şi metodologice prevăzute în 
fişa postului (familiarizarea cu specificul şi cultura organizaţionala a şcolii în care se integrează, realizarea 
tuturor documentelor de planificare a activităţii, realizarea activităților conform specificului învățământului 
special și a caracteristicilor grupului de elevi, ș. a). 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
  

ORGANISMUL EMITENT  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, CEAC 
DOMENIUL DE APLICARE: 
Această procedură se aplică personalului didactic debutant sau nou venit în 
unitate.Stabilește modul de realizare a activității de mentorat pe compartimente. 
DURATA:  
 Cadrul didactic nou va fi monitorizat și i se va asigura consiliere și suport 

educațional conform unui plan stabilit de comun acord sau la cererea cadrului 
didactic debutant. Pe parcursul primul an şcolar suportul va fi realizat cu o 
frecvenţă mai mare în primul semestru şi doar la nevoie/la cerere în semestrul 
al doilea. 

CONDIŢII DE APLICARE 
 La începutul fiecărui an școlar responsabilii comisiilor metodice vor face o listă 

cu cadrele didactice debutante din comisia pe care o reprezintă. 
 Se identifică persoanele resursă din fiecare comisie, persoane cu experiență 

profesională și probitate morală care să asigure consiliere și asistență cadrelor 
didactice debutante sau nou venite în unitate.  

 Se face apoi o repartiție a cadrelor didactice debutante pentru a beneficia de 
sprijinul cadrelor didactice cu experiență identificate.(Nu mai mult de 2 cadre 
noi/mentor) 

RESPONSABILI: 
- Director, director adjunct 
- Responsabilii de comisii metodice 
DOCUMENTE DE REFERINTA  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 
 Regulamentul de organizare si functionare a învățământului special și special 

integrat- cf.  ORDIN nr. 5573/7.10.2011 
 Regulamentul de ordine interioara al Scolii Gimnaziale Speciale “Constantin 

Paunescu” ” Iasi 
 Strategia CEAC 
 Planurile managerial ale comisiilor metodice 

EDIȚIA : a-III-a 
 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
--- 

Procedura: 
1. Cadrul didactic nou/debutant este prezentat consiliului profesoral de către directorul unității, fiind 
îndrumat apoi să ia legătura cu responsabilul comisiei metodice din care face parte.  
2. Responsabilul comisiei metodice împreună cu echipa de cadre didactice cu experiență se va ocupa de 
inserţia persoanei/persoanelor debutante/nou-venite (un cadru didactic se poate ocupa de max. 2 cadre 
didactice noi).  
Frecvenţa întâlnirilor: 
 O data/2 săptămâni în primele două luni sau mai frecvent dacă este cazul/la solicitarea cadrului didactic 

debutant; o data/lună în restul sem. I sau mai frecvent dacă este cazul/la solicitarea cadrului didactic 
debutant; în sem. ÎI doar la cererea cadrului didactic debutant sau dacă se identifică situații problematice 
care necesită sprijin. 

 Orarul acestor întâlniri va fi decis de comun acord de cele două cadre didactice implicate. 
 
Teme posibile a fi abordate pe parcursul acestor întâlniri: 
Aspecte legate de curriculum și organizare: 

 programele/planificările şcolare 
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 planuri de intervenție 
 calendar recapitulării şi evaluării iniţiale, modul de utilizare a bazei de date existente cu probe de evaluare 

iniţială, modul de elaborare a testelor iniţiale (descriptori/barem) 
 modul de întărire a planificărilor calendaristice anuale şi pe unităţi tematice (oferă modele și îndrumă în 

realizarea lor). 
 planurile de lecţie (oferă modele și îndrumă în realizarea lor). 
 teste sumative şi fise de lucru 
 modul de realizarea a portofoliile elevilor 

Aspect legate de notare (ex.: ritmicitate, număr de note, etc.) 
 Conţinutul dosarului personal 
 Aspect legate de perfecţionare prin grade didactice sau programe de formare continuă 
 Fisa de autoevaluare care urmează să fie completată la finalul anului şcolar  
 Aspectele legate de documentele aferente funcției de profesor diriginte (catalogul, şedinţele cu părinţii, 

consiliul clasei, SECI, caietul clasei, rapoarte de sesizare a incidentelor, mapa dirigintelui, etc) şi de 
relaţiile de colaborare care trebuie să existe cu corpul profesoral sau cu ceilalţi membri ai echipei. 

 Aspecte care derivă din specificul şcolii (ex.: colaborarea cu Centrul de Plasament, completarea 
documentelor din dosarele de orientare școlară a elevilor, etc.) 
 

 Orice problemă/nelămurire care poate apărea legată de procesul de învățare/recuperare și de exercitare 
a profesiei conform specificulu școlii. 

3. Cadrul didactic nou va participa la lecţii demonstrative ale colegilor din catedră la care funcţionează, la clase 
de nivel similar. 
4. Cadrele didactice implicate în activitatea de consiliere a cadrelor didactice noi/debutante vor completa o 
minută a întâlnirilor cu: 
 Data  la care a avut loc întalnirea 
 Temele discutate în cadrul întrevederii 
 Semnăturile participanţilor 

5. Directorul, directorul adjunct sau responsabilul comisiei metodice vor efectua 2 asistențe la activitățile 
cadrului didactic nou şi vor discuta punctele tari şi slabe identificate precum și recomandări sau modalitățile de 
remediere. Asistarea unei noi activități se va realiza după 1-2 luni, pentru a observa dacă s-au remediat 
eventualele aspecte negative sesizate. 
EVALUARE:  
a. minutele întâlnirilor de consiliere/mentorare 
b. fișa de observare a activităților asistate  
c. documentele de planificare și proiectare elaborate de către cadrul 

didactic 

Frecventa monitorizarii: 
 

Semestrial 
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A.01.PL.10.2014 
 
 
 
 
 
Model tabel evidenta 

 

Cadrele didactice cu rol mentorial: 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Gradul 
didactic 

Vechimea în 
învăţământ 

Specialitatea 
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Explicatie campuri  
 
 

 

*  
PG.NN.aaaa= procedura generala, numar de ordine, an; procedura aplicabila la toate serviciile si 
compartimentele 
PO.NN.aaaa= procedura operationala, numar de ordine,an; procedura aplicabila unor servicii/ domenii ale 
activitatii scolii, ca efect al unor precizari legislative 
PL.NN= procedura de lucru, numar de ordine, an;procedura  aplicabila in anumite servicii/domenii; 
procedura care reflecta specificul institutiei de invatamant; 
Coduri anexe: A.XX.PS/PG/PO/PL.NN.aaaa- anexa,nr. Anexa la procedura, tip procedura, numar 
procedura, an editie procedura; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COD PROCEDURĂ (*) 
 

(Numar de ordine 
proceduri: 

NN- dupa tipul 
procedurii, 

aaaa-dupa anul editiei 
procedurii) 

TITLUL PROCEDURII 
DOMENIU/ INDICATOR 
(Conform domeniilor si 
indicatorilor de evaluare 

a calitatii) 

SCOPUL: 

METODOLOGIA DE 
ELABORARE A 
PROCEDURILOR 
 (Detalii metodologice) 

ORGANISMUL EMITENT  
 
DOMENIUL DE APLICARE: 
 (Contextul de aplicare) 

RESPONSABILI: 
(Persoanele care se asigura ca procedura este cunoscuta si aplicata) 
DOCUMENTE DE REFERINTA  
(Legi, regulamente, metodologii, proceduri de sistem, reglementari 
organisme superioare) 

EDIȚIA :  
(In functie de numarul de revizuiri) 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI:   
(Data la care s-a consemnat in registrul C.A.) 

Procedura: 
(continutul de aplicat) 
 
Evaluare: Frecventa monitorizarii: 
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PROCEDURI GENERALE - pag. 5 
 

1. PG.01.2009 Procedura privind colaborarea cu comunitatea 
locală 

A.a.1.3.3. Drobota Milina 

2. PG.02.2009 Procedură privind gestionarea informaţiilor şi 
respectarea confidenţialităţii acestora 

A.a.2.2.3. 
A.b.5.1.5. 

Drobota Milina 

3. PG.03.2009 Procedura privind gestionarea documentelor 
şcolare 

A.a.2.2.1 
A.b.5.1. 

Drobota Milina 

4. PG.04.2009 Procedura privind serviciul Comisiei interne de 
evaluare continuă (orientare preşcolară, şcolară şi 
şcolar- profesională) 

A.a.2.5.1 
A.b.3.3.3. 
B.b.1.1. 
C.c.1.1.1. 

Anastasie 
Simona 

5. PG.05.2009 Procedura pentru formare şi dezvoltare 
profesională şi personală 

A.c.1.1.5. Eigel Elena 

6. PG.06.2009 Procedura pentru gestionarea materialelor 
didactice şi a suportului educaţional informatizat 

A.b.4.1. Sava  
Simona 

 
 

I. PROCEDURI OPERATIONALE- pag.15 
 

7. PO.01.2009 Procedura privind îmbunătăţirea comunicării şcoală- 
familie  

A.a.1.3.2. Drobota Milina 

8. PO.02.2009 Procedură privind desfăşurarea activităţilor 
extraşcolare şi extracurriculare 

B.a.2.1.2. 
B.b.2.1.1. 

Anastasie 
Simona 

9. PO.03.2009 Procedura privind asigurarea serviciilor educaţionale în 
echipa interdisciplinara 

B.a.2.1.5. 
B.b.1.1. 
B.c.1.2.1. 

Eigel Elena 

10. PO.04.2009 Procedura privind activitatea Comisiei pentru 
curriculum 

B.c.1.2.1. Sava Simona 

11. PO.05.2009 Procedura pentru prevenirea şi combaterea 
fenomenului de violenţă în mediul şcolar 

A.a.2.1.5. Gluvacov  
Daniela  

12. PO.06.2009 Procedura privind asigurarea serviciilor medicale de 
urgenţă şi acordarea primului ajutor 

A.a.2.3.2. Gluvacov 
Daniela 

13. PO.07.2009 Procedura privind măsuri de ordine interioară pentru 
întărirea siguranţei civice, ordinii, disciplinei şi 
securităţii în unitatea şcolară 

A.a.2.4.1. Gluvacov  
Daniela  

14. PO.08.2009 Procedura privind accesarea serviciilor educaţionale 
prin cadre didactice de sprijin/itinerante   

A.a.1.1.17 
B.a.1.2.1. 
B.a.2.1.5. 
B.c.1.2.1. 

Nistor Laura 

15. PO.09.2013 Procedură privind optimizarea procesului de predare-
învățare-recuperare 

B.a.2.2. 
B.b.1.1. 

Anastasie 
Simona 

16. PO.10.2013 Procedura privind funcționarea Comisiei de evaluare şi 
asigurarea calităţii 

C.a.1.1.1. 
C.h.1.1. 

Eigel Elena 

17. PO.11.2013 Procedura privind funcționarea și utilizarea serviciilor 
bibliotecii unității 

A.b.4.2. Sava Simona 

18. PO.12.2013 Procedura privind activitatea în laboratorul de 
informatică/sala de calculatoare 

A.b.1.1.5. 
A.b.3.3.1. 
A.b.4.3. 

Sava Simona 

19. PO.13.2014 Procedură privind realizarea/optimizarea evaluării 
elevilor la nivelul școlii speciale 

B.a.2.2. 
B.b.1.1. 

Anastasie 
Simona 
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I. PROCEDURI DE LUCRU- pag. 43 

 
20.  PL.01.2009 Procedura privind implicarea instituţiei în proiecte şi 

programe europene 
B.a.1.2.1. 
B.c.1.2.1. 
B.d.1.1.3. 

Drobota Milina 

21.  PL.02.2009 Procedura privind selectarea, păstrarea, verificarea şi 
utilizarea dovezilor 

A.a.1.3.4. Drobota Milina 

22.  PL.03.2009 Procedura privind accesarea serviciilor oferite de şcoală 
(intrarea elevilor în şcoală) 

A.a.2.2.1. 
A.a.2.5.1. 
A.b.5.1.3. 
B.a.1.1.3. 
C.e.1.1.1. 

Anastasie 
Simona 

23.  PL.04.2009 Procedura privitoare la programele şcolare adaptate 
pentru elevii care beneficiază de servicii educaţionale 
prin cadre didactice de sprijin/itinerante 

A.a.1.1.17
. 
B.a.1.2.1. 
B.a.2.1.5. 
B.c.1.2.1. 

Nistor Laura 

24.  PL.05.2009 Procedura privind evaluarea si monitorizarea 
progresului elevilor cu CES, beneficiari ai serviciilor de 
sprijin 

A.a.1.1.17 
B.a.1.2.1. 
B.a.2.1.5. 
B.a.2.2.7. 

Nistor aura 

25.  PL.06.2013 Procedura privind organizarea activităților în săptămâna 
ȘCOALA ALTFEL 

B.a.2.1.2. 
B.b.2.1.1. 

Anastasie 
Simona 

26.  PL.07.2013 Procedura de învoire cadre didactice A.c.1.1.5. Eigel Elena 
27.  PL.08.2013 Procedura de predare/primire, învoire elevi; demersuri 

privind absențele elevilor 
A.a.2.1.5. Eigel Elena 

28.  PL.09.2014 Procedură privind elaborarea, interpretarea și aplicarea 
chestionarelor 

C.a.1.1.1. 
C.a.2.1.3 
C.b.1.1.2. 
C.c.1.1.3. 

Drobota Milina 

29.  PL.10.2014 Procedură privind cadrele didactice debutante sau nou- 
angajate în scoala 

A.a.2.1.3. 
A.c.1.1.5. 
B.c.1.2.1. 
C.d.1.1.6. 

Eigel  
Elena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


