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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PROIECTE EDUCATIVE
I. SCOPUL:
Această procedură stabileşte modul de organizare a activităţilor, compartimentele şi
persoanele implicate în această comisie.
II. ARIA DE CUPRINDERE:
Această procedură se
colegiului.

aplică personalului

didactic, didactic auxiliar şi elevilor

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
• Legea nr.128/1997,cu modificările şi completările ulterioare, privind statutul personalului
didactic
• Legea nr.84/1995,republicată,cu modificările şi completările ulterioare, Consilierul pentru
proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este agent constatator al contravenţiei
prevăzute la art.180,alin(2)
• O.M.Ed.C.nr.4925/08.09.2005-privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a
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unităţilor de învăţământ preuniversitar
• ROFUIP (Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar)
• Regulamentul de ordine interioară
III. RESPONSABILITĂŢI:
•

Responsabil de procedură: directorii colegiului care vor avea pe clasă, pe catedre şi
individual a activităţilor extraşcolare.
• Consilierul educativ
• Diriginţii
• Profesorii coordonatori de programe
• Şefii de catedră
• Profesorii care participă la activităţi în/în afara şcolii

IV. DESCRIEREA PROCEDURII:
La începutul semestului/anului şcolar:
 Şefii de catedră elaborează propunerile de activităţi extracurriculare ale catedrelor în
urma discuţiilor cu colegii de aceeaşi specialitate şi le predau consilierului pentru
proiecte şi programe educative şcolare ( numit mai jos ,,consilier educativ”).
 Diriginţii elaborează planificările activităţilor extraşcolare în urma discuţiilor cu elevii
şi le predau consilierului educativ.
 Profesorii care doresc să iniţieze şi să coordoneze proiecte îşi formează echipa de proiect
din profesori, elevi sau personal auxiliar care doresc să se implice şi transmit
consilierului educativ propunerile lor sau documentele aprobate.
 Consilierul educativ întocmeşte programul de activităţi extracurriculare pentru
semestrul/anul în curs în urma centralizării tuturor propunerilor şi îl face public.
 Consilierul educativ predă spre avizare proiectele către inspectoratul şcolar în cazul
activităţilor care pot fi incluse în ,,Calendarul activităţilor educative şcolare şi
extraşcolare a ISJ/MECI”.
Pe parcursul anului şcolar:
 Consilierul educativ aduce la cunoştinţa cadrelor didactice Calendarului activităţilor
educative şcolare şi extraşcolare a ISJ şi MECI pentru semestrul în curs.
 Consilierul educativ predă spre avizare proiectele către inspectoratul şcolar.
 După derularea fiecărei activităţi coordonatorii prezintă rapoarte/procese-verbale
consilierului educativ şi echipei manageriale.
 Participanţii la activităţi extracurriculare organizate în afara instituţiei vor prezenta copii
după diplome/ adeverinţe consilierului educativ şi echipei manageriale.

La sfârşitul anului şcolar:
 Consilierul educativ realizează un raport privind desfăşurarea activităţilor educative în
anul şcolar încheiat şi îl predă echipei manageriale în vederea centralizării şi raportării.

V. MONITORIZAREA
Comisia pentru activităţi şcolare şi extraşcolare, C.A. şi CEAC se vor asigura că procedura a
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fost respectată şi în funcţie de anumite situaţii se va revizui.

NOTĂ:
Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili de modul în care ea
este implementată, respectată şi aplicată. Pentru modificare aprocedurii este responsabil
preşedintele CEAC: prof. Stela Onică şi membru CEAC responsabil cu întocmirea şi revizuirea
procedurilor, prof. Luminiţa Costraş.
Orice procedură nou realizată dar şi revizuirile procedurilor se supun validării C.A. Membrii
CEAC se fac responsabili de informarea Cons. Profesoral de procedurile care trebuie aplicate în
şcoală.
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