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1. Introducere
În această procedură se prezintă modalitatea care trebuie urmată de comisiei
metodice Arte şi Sport, ce funcţionează la nivelul unităţii şcolare, în vederea eficientizării
organizării activităţii în anul şcolar 2014 -2015, şi dobândirea unui plus de profesionalism.
2. Scopul:
Eficientizarea colaborării şi a schimbului de bune practici între cadrele didactice de
Arte şi Sport, în vederea creşterii calităţii actului educaţional.
3. Definiţii, abrevieri
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3.1 Definiţii
Comisie metodică – formă de organizare a activitǎţii personalului didactic din unitatea
şcolară,încadrat în învăţământul preuniversitar, se constituie conform prevederilor
R.O.F.U.I.P., Consiliul profesoral aprobă componenţa nominală a catedrelor-comisiilor
metodice, conform art. 28 e), atribuţiile lor fiind precizate în arti. 36.
Responsabil comisie metodică – responsabilitate desemnată de directorul unităţii
şcolare, conform prevederilor R.O.F.U.I.P, art.19 h), atribuţiile acestora fiind precizate în art.
36-37 şi cele stabilite de director, art.19 k)
Comisie de lucru cu caracter permanent sau temporar - formă de organizare a
activitaţii într-o unitate şcolară, se numesc, funcţionează şi au atribuţii fixate prin
R.O.F.U.I.P, legi, ordonanţe de urgenţă, hotărâri de guvern, ordine emise de miniştri sau
decizii ale inspectoratului şcolar.
Funcţie didactică de predare – acea funcţie didactică pentru care se constituie normă
didactică de predare – învăţare, de instruire practică şi de evaluare potrivit art.42 şi 43 din
Legea 128/1997privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările
ulterioare
Procedură operaţională – prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii,
cu privire la aspectul procesual.
Ediţie a unei proceduri - forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri
operaţionale, aprobată şi difuzată.
Revizia în cadrul unei proceduri – acţiunile de modificare, adăugare, suprimare a uneia
sau mai multor componente ale unei proceduri operaţionale, acţiuni ce au fost aprobate şi
difuzate.
3.2. Abrevieri
 ISJ SM– Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare
 C.A. – Consiliul de Administraţie
 C.P. – Consiliul profesoral
 MEN –Ministerul Educatiei Naţionale
 PO – procedură operaţională
 CM – comisie metodică
2

SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE
Str. Mircea Eliade nr.3, 440152, loc. Satu Mare
Jud. Satu Mare, tel/fax 0261-742290; 0361-405844

Scoala Gimnaziala
Mircea Eliade

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND

FUNCŢIONAREA COMISIEI
METODICE ARTE ŞI SPORT

Departament
C.E.A.C.









4.

Cod: P.O. 32

Ediţia: 1
Nr. de
ex.:

Revizia: Nr. de ex.
:
Exemplar
nr.:

CL – comisie de lucru
RCM – responsabil comisie metodică
RCL – responsabil comisie de lucru
R.O.F.U.I.P. regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de invăţămât în
învăţământul preuniversitar

Documente de referinţă
Legea 84/1995, Legea învăţământului, completată şi modificată (art. 68, 151)
Legea 128/1997, Statutul personalului didactic, completată şi modificată ( art. 5, 7, 34,
35, 36, 37, 42, 43)
OM nr 4925/2005 privind aprobarea R.O.F.U.I.P.

Aria de cuprindere (Domeniul de aplicare)
Cadrele didactice care predau Educaţie Muzicalǎ, Educaţie Plasticǎ şi Educaţie Fizicǎ şi
Sport.
Responsabilităţi şi răspunderi:
Aplicare
Informare
Arhivare
Monitorizare

Campan Maria
Hebristean Cornel
Ioan Valeriu
Salagean Mariana

Descrirea procedurii:
Pasul 1. -se constituie Comisiile metodice formate din minimum 4 cadre didactice cu aceeaşi
specialitate sau cu specialităţi înrudite.
Pasul 2. -se alege pentru fiecare Comisie metodică un responsabil.
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Pasul 3. -responsabilul Comisiei întocmeşte anual un Plan managerial pe care îl prezintă
colegilor şi conducerii şcolii.
Planul managerial se găseşte în dosarul comisiei metodice. Acesta conţine obiectivele care
sunt urmărite în anul şcolar 2014-2015de membrii comisiei. Planul managerial e însoţit de
un gafic al activităţilor pe anul şcolar în curs al membrilor catedrei.
Pasul 4. -membrii Comisiilor se întrunesc lunar în şedinţa de catedrǎ cu o tematică precizată
în Planul managerial.
Discuţiile din cadrul şedinţelor de catedră vor fi consemnate în proces verbale păstrate în
dosarul cu documente ale catedrei.
Pasul 5. - la sfârşitul fiecărui semestru responsabilul de Comisie metodică întocmeşte un
Raport de activitate, pe baza rapoartelor individuale primite de la membrii Comisiei.
Raportul se prezintǎ în Consiliul Profesoral de analizǎ .
Raportul de activitate va ilustra activitatea membrilor catedrei, rezultatele obţinute la
examene sau concursuri şcolare, precum şi o analiză SWOT a activităţii întregii comisii
metodice.
Pasul 6 -la sfǎrşitul anului şcolar, membrii Comisiei metodice fac propuneri privind
îmbunǎtǎţirea activitǎţii Comisiei
Pasul 7
-7.1. Actuala procedurǎ va fi revizuitǎ în cazul în care apar modificǎri organizatorice sau alte
reglementari cu caracter general sau intern.
-7.2. Aceastǎ procedurǎ se aplicǎ începand cu data de 01.11.2014.

Anexa:
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