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Nr.crt.  Denumire procedură 

1. Constituire CEAC 

2. Procedura de lucru a CEAC 

3. Constituire CP și CA 

4. Elaborarea procedurilor 

5. Accesul persoanelor străine în incinta școlii 

6. Accesul elevilor în incinta școlii 

7. Accesul cadrelor didactice, didactice auxiliare și nedidactice în incinta școlii 

8. Întocmirea și aplicarea testelor inițiale 

9. Elaborarea și aplicarea chestionarelor 

10. Stabilire CDȘ 

11. Transportul elevilor cu microbuzul școlii 

12. Evidența activităților extracurriculare 

13. Procesul de predare-învățare 

14. Procedura privind portofoliile comisiilor metodice/cadrelor didactice 

15. Protecția muncii în clase, laboratoare 

16. Prevenirea și combaterea violenței în școală 

17. Implicarea părinților în educația instituționalizată 

18. Comunicarea internă 

19. Stabilirea sancțiunilor prevăzute pentru absențe și aplicarea lor eficientă 

20. Analiza SWOT 

21. Stabilirea și desfășurarea programului ,,Să știi mai mule, să fii mai bun!” 

22. Sponsorizări 

23. Completarea și predarea cataloagelor și a registrelor matricole 

24. Absenteismul școlar 

25. Activități de prevenire și stingere a incendiilor 

26. Organizarea activităților comisiilor metodice 

27.  Achiziționarea manualelor și a cărților la biblioteca școlii 

28.  Procedură operațională privind Concediile de odihnă 

29. Procedură operațională privind Fișa postului 

30. Procedură operațională privind evidența dosarelor personale 

31.  Procedură operațională privind evaluarea personalului didactic, didactic auxiliar, 

nedidactic 

32. Procedură privind evaluarea rezultatelor școlare și extrașcolare 

33. Procedură operațională privind activitatea centrată pe elev 

34. Procedură operațională privind analiza cultuii organizaționale 



35.  Procedură operațională privind analiza structurii organizaționale 

36.  Procedură operațională privind arhivarea documentelor 

37. Procedură operațională privind autoevaluarea instituțională 

38. Procedură operațională privind comunicarea externă și instituțională 

39. Procedură operațională privind examenele, conncursurile și olimpiadele școlare 

40. Procedura operațională privind informarea permanentă a părinților 

41. Procedură operațională privind progresul elevilor 

42. Procedură operațională privind informații de interes public 

43. Procedură operațională de realizare, validare și aprobare a ofertei școlare 

44. Procedură operațională privind pregătirea suplimentară a elevilor 

45. Procedură operațională privind asigurarea serviciilor medicale de urgență 

46.  Procedură operațională privind urmărirea traseului profesional 

47. Procedură operațională privind asistențele la ore 

48. Procedură operațională privind examenul de corigență 
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