
Comisii metodice: 

a) Educatori 

b) Învățători – achiziții fundamentale 

c) Învățători – dezvoltare 

d) Limbă și comunicare 

e) Științe 

f) Om și societate 

g) Arte, Educație fizică și sport 

Comisii permanent: 

a) Comisia pentru curriculum 

b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii 

c) Comisia pentru perfecționare și formare continuă 

d) Comisia de securitate şi sănătate în muncă și pentru situații de urgență 

e) Comisia pentru controlul managerial intern 

f) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității 

g) Comisia pentru programe și proiecte educative 

Comisii temporar: 

a) Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar 

b) Comisia consiliere și orientare profesională 

c) Comisia de gestionare SIIIR 

d) Comisia pentru verificarea ritmicității notării și parcurgerea ritmică a materiei 

e) Comisia Eco-Şcoala 

f) Comisia de imagine şi site-ul şcolii 

g) Comisia de inventariere a patrimoniului 

h) Comisia de recepție bunuri/prestări servicii 

i) Comisia pentru programe guvernamentale 

j) Comisia pentru încadrare și salarizare 

k) Comisia pentru manuale și rechizite 

l) Comisia diriginților de primar 

m) Comisia diriginților de gimnaziu 

Comisii ocazional: 

a) Comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală 

b) Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare 

c) Comisia de disciplină pentru elevi 

d) Comisia pentru organizarea examenelor naționale 

e) Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii 

f) Comisia pentru recensământul populației școlare 

g) Comisia de circulaţie şi patrule şcolare 

h) Comisia de acordare a rechizitelor şcolare 

i) Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate pentru activele fixe 

corporale şi necorporale, materiale și materiale de natura obiectelor de inventar 

j) Comisia de achiziții a valorilor materiale (active fixe corporale și necorporale, materiale și 

materiale de natura obiectelor de inventar pentru evaluarea ofertelor) 

k) Comisia pentru organizarea serviciului pe școală 

l) Comisia pentru elaborarea procedurilor 



m) Comisia paritară 

n) Comisia de mobilitatea a cadrelor didactice 

o)  

 


