GRUP ŞCOLAR ,,SFÂNTA ECATERINA”

URZICENI-IALOMIŢA
COMISIA: CONSILIERE ŞI ORIENTARE

OBIECTIVE EDUCATIONALE
I.Proiectarea eficienta a activitaţii educative şi aplicarea acesteia în procesul
instructiv - educativ.

FORME ŞI MODALITAŢI DE
REALIZARE
1. Stabilirea şi numirea
diriginţilor.
2.Stabilirea comisiilor pe domenii
de activitate:
Comisii cu caracter permanent :

TERMEN
1-14 IX2009

RESPONSABILI
Echipa manageriala
a liceului:
Prof. Ioniţă Sultana
Prof. Bâra Liviu
Radu

-comisia pentru curriculum ;
-comisia pentru dezvoltare
profesională şi formare continuă ;
-comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii ;
-comisia metodică a diriginţilor ;
-comisia de organizare a
examenelor de corigenţă ;
-comisia de salarizare şi acordare
a burselor şi ajutoarelor
ocazionale,
-comisia de Cruce Roşie;
-comisia PSI;
-comisia pentru monitorizarea
absenţelor;
-comisia pentru monitorizarea
ritmicităţii notării,
-comisia pentru elaborarea
orarului.
Comisii cu caracter temporar:
-comisia de inventariere anuală a
patrimoniului;
-comisia de selecţionare anuală a
documenteor, ce urmează a fi
arhivate sau eliminate;
-comisia pentru examenele
organizate de unitatea de
învăţământ;
-comisia de concurs, pentru
ocuparea unui post vacant;
--comisia pentru anchetarea
cazurilor de indisciplina si

Consilier educativ :
Prof. Oprea Daniela

Consiliile de lucru

15-30-X2009

Consiliul elevilor

Consilierul educativ

abuzuri.
3.Elaborarea programelor de
activitati ale comisiilor de mai
sus;
4.Depunerea la timp a
documentelor şcolare(Planificări
dirigenţie);
5.Elaborarea graficului de
activităţi al Consiliului elevilor şi
afişarea lor la panou;
6.Stabilirea temelor : Lectoratele
cu părinţii.
7. Stabilirea temelor şi a zilelor
pentru consiliere cu părinţii
II. Îmbunătăţirea disciplinei în şcoală

III.Educatia pentru sănătate.

-Urmărirea disciplinei în şcoală,
verificarea frecvenţei;
-Depistarea cazurilor grave de
indisciplină;
-Participarea la şedinţele cu
părinţii;
-Analiza stării de disciplină:
propuneri;
-Iniţierea unor programe
educative în colaborare cu factorii
de răspundere locali, cu
colaborarea asistentului de la
cabinetul de psihopedagogie.

Permanent

-Efectuarea unor controale
periodice în sălile de clasă,

Permanent

Diriginti
Consilierul educativ

Prof. psiholog

Consilierul educativ

precum şi igienizarea tuturor
spaţiilor existente în liceu,
-Colaborarea permanentă cu
medicul şi asistentul de la
cabinetul medical din cadrul
şcolii;
-Derularea unor activităţi în
colaborare cu membrii de la
Crucea Roşie,
-Participarea elevilor la întâlniri
cu medicii , în carul unor
manifestări pe diferite teme, cum
ar fi: ,,SIDA- o provocare la
solidaritate”, ,,Drogurile, alcoolul,
tutunul - un semn de maturitate”,
etc.;

IV.Educaţia pentru valori.

-Deschiderea festiva a anului
şcolar 2009-2010;
-Organizarea ,, Balului
bobocilor”;
-Organizarea unor excursii şi
vizite;
-,,Zilele liceului”- Sfânta Mare
Mucenică Ecaterina;
-1 decembrie : Ziua Naţională a
Romaniei-,,Dor fără saţiu”- Creaţii literare
propuse in cenaclu de către elevii
liceului.
-,Să- i ajutăm pe cei mai trişti ca

Cabinetul medical

Comisia de Cruce
Roşie

Medicul din cadrul
cabinetului scolar

Sem. I

Cadrele didactice
Consiliul elevilor
Diriginţii cl. a XIIa
Consilierul educativ
Prof. din catedra de
specialitate

Diriginţii claselor
IX_ XII

noi”- activitate de colectare si
ajutorare a copiilor săraci şi a
bătrânilor din centrele de
asistenţă socială
- Eminescu în conştiinţa
naţională.
-Sărbătorirea zilelor de 1 şi 8
Sem. II
martie;
-Să păstrăm tradiţiile de Sfintele
sărbători pascale ; participarea la
manifestările religioase
desfăşurate cu acest prilej ;
- 9 mai -Ziua Europei
-Ziua Independentei - concurs pe
teme istorice;
Permanent
-Zilele municipiului Urziceni :
participarea la manifestările
organizate cu acest prilej.
-,,Cartea –prietenul nostru cel mai
bun -desfăşurarea unui
parteneriat cu Biblioteca mun.
Urziceni
-Ziua Internaţionala a Copiluluiconcurs, expoziţie de afişe si
desene;

Prof. din catedra de
specialitate

Prof. din catedra de
specialitate
Diriginţii cls. a- XII
a

Consilierurul
educativ
Profesorii din
catedra de ,,Limba
si comunicare ’’.
Consiliul elevilor
Clasele a XII a
Diriginţii

-Ultimul clopoţel de licean ;
-Organizarea banchetului claselor
a-XII- a
V. Educaţia pentru securitate personală.

- Desfăşurarea unor concursuri pe
teme de educaţie

Consilierul educativ

rutieră:,,Civilizaţia străzii”,
Prietenii pompierilor”, etc.
-Iniţierea unor dezbateri având ca
temă: ,,Drepturile copilului”,
,,Tolerantă şi democraţie”,etc. ;
-Realizarea unor colaborări
permanente cu Poliţia
municipiului, Pompierii,
VI:Orientare şcolară şi profesională.

DIRECTOR,
PROF. IONIŢĂ SULTANA

-Întocmirea dosarului de
orientare şcolară şi profesională;
-Realizarea unui program de
orientare profesională;
-Discutarea chestionarelor de
orientare şcolară;
-Prezentarea profilelor
educaţionale;
-Vizitarea diferitelor instituţii şi
universitaţi.

Consiliul elevilor

Comisia de
specialitate

Permanent

Consilierul
educativ, profesorul
psiholog, diriginţii

CONSILIER EDUCATIV,
PROF. OPREA DANIELA

