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Comisia de etică
Comisia pentru curriculum

ADMINISTRATIV

ARII CURRICULARE
Comisia de inventariere a bunurilor din
patrimoniu
Comisia de casare, de clasare şi de valorificare a
materialelor rezultate

Comisia de selecţie a ofertelor pentru achiziţii
publice şi de recepţie a valorilor materiale

Comisia pentru întocmirea situaţiilor statistice

Comisia pentru îmbunătăţirea, completarea,
monitorizarea, evaluarea PAS-ului, PDI-ului, a
Regulamentului de Ordine Interioară şi a
Regulamentului Intern

Comisia pentru elaborarea, mediatizarea ofertei
educaţionale şi promovarea imaginii şcolii

Comisia de monitorizare şi inserţie socioprofesională a absolvenţilor

COMISII METODICE
Comisia pentru elaborarea, mediatizarea ofertei
educaţionale şi promovarea imaginii şcolii

Comisa de monitorizare, coordonare şi
îndrumare metodologică pentru
dezvoltarea sistemului de control intern/
managerial

Comisia pentru asigurarea serviciului pe şcoalǎ

Director

Comisia pentru situații de urgență și PSI

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

Comisia pentru programe de cooperare şi integrare
europeană şi programe comunitare

Tehnica

Socio-umane

Stiinte

Matematica

Limbi moderne

Limba si literatura
romana

Comisia de cercetare disciplinară şi consiliere
privind abaterile personalului didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic
Comisia pentru evaluarea creditelor profesionale
transferabile

Comisia de gestionare SIIIR
Comisia pentru aprovizionarea şi distribuirea
manualelor şcolare
Comisia responsabilă cu primirea, verificarea şi
gestionarea actelor justificative privind naveta
elevilor și a cadrelor didactice din unitate

Comisiei pentru verificarea documentelor şcolare şi
a actelor de studii
Comisiei de acordare a sprijinului financiar în
cadrul Programului Naţional de Protecţie Socială
„Bani de liceu“, “Burse profesionale”, burse
şcolare, EURO 200 şi acordarea asistenţei sociale

Comisia pentru olimpiade, concursuri şcolare şi
monitorizarea pregătirii elevilor pentru examenele
de sfârşit de ciclu şcolar

Comisia de disciplina pentru salariati

Comisiei pentru monitorizarea ritmicităţii notării şi
de evaluare

Comisiei de elaborare a schemelor orare

Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie
în cariera didactică

Director
adj.1

INGRIJITORI

SOFERI

PERONAL DE
PAZA: PORTARI SI
GARDIAN
MUNCITOR
INTRETINERE

COMITETE DE
PARINTI PE CLASE

Comisiei ariei curriculare consiliere, orientare şi
activităţi extraşcolare (comisia metodică a
diriginţilor)

Comisia de cercetare disciplinară şi consiliere
privind abaterile disciplinare ale elevilor

Comisia pentru primirea şi distribuirea produselor
lactate şi de panificaţie elevilor claselor din
învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial

Comisia internă de evaluare continuă

Comisia privind educaţia pentru viaţǎ a elevilor
(adicţii şi comportament adecvat)

Comisia de implementare a Strategiei Naţionale de
Acţiune Comunitară (S.N.A.C.) şi de management
artistic, sportiv, cultural

Comisiei pentru relaţia cu instituţiile de ocrotire

COMISII DE LUCRU

ASISTENTA
SOCIALA

CABINET MEDICAL

BIBLIOTECA

CONTABILITATE

COORDONATOR PROIECTE SI
PROGRAME SCOLARE SI
EXTRASCOLARE
Comisiei pentru relaţia cu instituţiile de ocrotire

COMISII DE LUCRU

SECRETARIAT

Total norme special : 113,30
Total norme masă: 33,74
Total norme: 147,04
Comisia pentru orientare şcolară şi profesională

Comisiei pentru monitorizarea frecvenţei,
combaterea absenteismului şi abandonului şcolar

COMISII
METODICE

CONSILIUL ELEVILOR

ARII
CURRICULARE

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a
faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar
şi promovarea interculturalităţii

Invatatori

Psihopedagogi, prof.
pps., prof. logopezi

Invatatori si profesori
educatori

Kinetoterapie si
eucatie fizica si sport
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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CONSILIUL PROFESORAL

COMISIA DE EVALUARE
A CALITATII

Director
adj.2

COMISII DE LUCRU

CONSILIUL
REPREZENTATIV
AL PARINTILOR
SERVICII FUNCTIONALE

Director,
prof. Ioana Constantinescu

