PLAN DE ACTIVITATE - PROIECT
ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
SEMESTRUL I – AN ȘCOLAR 2020-2021

NIVELURI DE STUDIU
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
– 5 ANI

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL
– 4 ANI

 5 CLASE – învățământ primar
 5 CLASE – învățământ gimnazial
 Clasa pregătitoare (1 clasă) – I-a (1 clasă)– a II-a (1  Clasele V (1 clasă) – VI (1 clasă) – VII (1 clasă) – VIII
clasă) –a III-a (1 clasă)– a IV-a (1 clasă)
(2 clase)
 5 profesori învățământ primar
 58 profesori încadrați(nivel gimnazial și liceal)
 5 săli de clasă disponibile închiriate la Liceul
 5 săli de clasă disponibile
Tehnologic „C-tin Brâncuși” Tg. Mureș
 1 bibliotecă (disponibilă și pentru lb. moderne)
 1 bibliotecă (disponibilă și pentru ciclul primar)  1 sală de sport
 1 sală de sport
 Clasele a V-a, a VIII-a A,B- program conform
orarului, cu prezența fizică a elevilor la clasă;
 1 schimb orar de dimineață (orele 8:00 – 12:00)
 Clasele a VI și a VII-a- program pe grupe, cu
 Programul Afterschool (orele 12:00-16:00)
alternarea acestora la interval de o săptămână;
 Igienizare săli: dimineața, ora 6:00, înainte de
intrarea în școală; după terminarea programului:  Igienizare săli: dimineața, ora 6:00, înainte de
intrarea în școală; după terminarea programului: în
în săli-după ora 12:00, la ora 16:00-după
săli-după ora 14-15:00, la ora 16:00-după încheierea
încheierea programului Afterschool
programului;

NIVELURI DE STUDIU
LICEAL TEORETIC
– 4 ANI













20 CLASE – învățământ liceal teoretic
Clasele IX (5 clase) – X (5 clase) – XI (5 clase) – XII (5 clase)
58 profesori încadrați (nivel gimnnazial și liceal)
20 săli de clasă disponibile
1 bibliotecă ;
1 sală de sport
Echiparea a 6 săli cu videoproiector, ecran, laptop și Internet
prin wifi și program de înregistrare live a orei de curs
1 schimb orar de dimineață (orele 8:00 – 14:00/15:00);
Clasele a XII-a –program complet, cu prezența fizică a
elevilor;
Clasele IX-XI- program pe grupe, cu alternarea acestora la
interval de o săptămână;
Igienizare săli: dimineața, ora 6:00, înainte de intrarea în
școală; după terminarea programului: în săli-după ora 12:00,
la ora 16:00-după încheierea programului

ORGANIZAREA
ACTIVITĂȚII DIDACTICE PENTRU PROFESORI
- LICEU Program de activitate în școală

Program de activitate online









Activitate în cadrul normei pe grupe alternative
Program de activitate doar pe schimbul de

dimineață (8-14/15) pentru clasele a XII-a;
Efectuarea serviciului pe școală

Echipament de protecție asigurat de școală
(mască), asigurarea sălilor de clasă cu dispozitive
pentru dezinfectare, covorașe cu dezinfectant;
Sală Profesorală cu poziție fixă (nominală)

pentru profesori





În limita a 1 oră/săptămână pentru disciplinele
didacticepe grupe nominalizate de CA activitatea se va
desfășura exclusiv în mediul online pe durata lunilor
septembrie și octombrie 2020
Pentru grupa alternativă se asigură conținutul lecției
prin predare online, astfel:
Varianta de înregistrare a orei de curs cu grupa din
școală (utilizând programul ContaCam și în direct
platforma G-Suite disponibil pe calculatoarele din toate
spațiile școlare)
Varianta de structurare și planificare a conținutului
către grupa alternativă pe platforma educațională livrată
de școală în cursul săptămânii
Varianta de interacțiune cu grupa alternativă prin
transmiterea live a orei de curs
Pentru activitățile online se va monitoriza și raporta
programul de muncă către șefii de catedră și direcțiunea
școlii

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE PENTRU CLASE
- LICEU CLASA a IX-a

 5 clase de liceu (IX A, IX B, IX C, IX D, IX E)
 Activitatea la școală se desfășoară pe grupe






alternative (15 – 17 elevi)
Sală fixă de clasă cu loc individual în bancă;
Nominalizarea locului în bancă pentru fiecare
elev;
Asigurarea echipamentului de protecție
(mască *), a dispozitivelor de dezinfectare, a
igienizării corespunzătoare a sălii;
Asigurarea triajului la prima oră de curs, în
cazul în care sunt semnalate simptome la un
elev;
Intrare la ore pe program decalat (7:00 – 8:00)
în zile diferite

CLASA a IX-a








Pauze decalate pe fiecare palier (etaj) pentru elevii de
la clasă
Grupa alternativă desfășoară activitățile în mediul
online în săptămâna în care nu se află la școală
Comunicarea cu profesorii în mediul online se
realizează pe platforma dedicată furnizată de școală
(G Suite)
Grupa alternativă beneficiază la decizia profesorului
de la clasă de înregistrarea orei de curs sau poate
interacționa în transmisiune live a orei de curs cu
grupa din școală (organizarea orei de curs aparține
cadrului didactic, respectiv acesta poate asigura
conținuturi și cerințe specifice elevilor din grupa
alternativă care nu se află în școală)

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE PENTRU CLASE
- LICEU CLASA a X-a

 5 clase de liceu (X A, X B, X C, X D, X E)
 Activitatea la școală se desfășoară pe grupe






alternative (15 – 17 elevi)
Sală fixă de clasă cu loc individual în bancă
Nominalizarea locului în bancă pentru fiecare
elev
Asigurarea echipamentului de protecție
(mască *)
Asigurarea triajului epidemiologic la intrarea
în școală
Intrare la ore pe program decalat (7:00 – 8:00)
în zile diferite

CLASA a X-a








Pauze decalate pe fiecare palier (etaj) pentru elevii de
la clasă
Grupa alternativă desfășoară activitățile în mediul
online în săptămâna în care nu se află la școală
Comunicarea cu profesorii în mediul online se
realizează pe platforma dedicată furnizată de școală
(G Suite)
Grupa alternativă beneficiază la decizia profesorului
de la clasă de înregistrarea orei de curs sau poate
interacționa în transmisiune live a orei de curs cu
grupa din școală (organizarea orei de curs aparține
cadrului didactic, respectiv acesta poate asigura
conținuturi și cerințe specifice elevilor din grupa
alternativă care nu se află în școală)

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE PENTRU CLASE
- LICEU CLASA a XI-a

 5 clase de liceu (XI A, XI B, XI C, XI D, XI E)
 Activitatea la școală se desfășoară pe grupe







alternative (15 – 17 elevi)
Sală fixă de clasă cu loc individual în bancă
Nominalizarea locului în bancă pentru fiecare
elev
Asigurarea echipamentului de protecție
(mască *)
Igienizarea corespunzătoare a sălilor de clasă,
dotarea acestora cu dezinfectant și covorașe cu
dezinfectatnt, aerisirea corespunzătoare în
fiecare sală;
Intrare la ore pe program decalat (7:00 – 8:00)
în zile diferite

CLASA a XI-a








Pauze decalate pe fiecare palier (etaj) pentru elevii de
la clasă
Grupa alternativă desfășoară activitățile în mediul
online în săptămâna în care nu se află la școală
Comunicarea cu profesorii în mediul online se
realizează pe platforma dedicată furnizată de școală
(G Suite)
Grupa alternativă beneficiază la decizia profesorului
de la clasă de înregistrarea orei de curs sau poate
interacționa în transmisiune live a orei de curs cu
grupa din școală (organizarea orei de curs aparține
cadrului didactic, respectiv acesta poate asigura
conținuturi și cerințe specifice elevilor din grupa
alternativă care nu se află în școală)

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE PENTRU CLASE
- LICEU CLASA a XII-a











5 clase de liceu (XII A, XII B, XII C, XII D și XII
E)
Activitatea la școală se desfășoară cu toți elevii
clasei
Sală fixă de clasă iar la bănci
Nominalizarea locului în bancă pentru fiecare
elev
Prezența fizică la școală
Asigurarea echipamentului de protecție (mască),
asigurarea sălilor de clasă cu dispozitive cu
dezinfectant, aerisirea corespunzătoare în fiecare
pauză, covorașe cu dezinfectatn;
Intrare la ore pe program decalat (7:00/8:00) în
zile diferite

CLASA a XII-a








Pauze decalate pe fiecare palier (etaj) pentru elevii de
la clasă
Comunicarea la orele exclusiv din mediul online cu
profesorii se realizează pe platforma dedicată
furnizată de școală (G Suite)
La orele exclusiv din mediul online organizarea orei
de curs aparține cadrului didactic, respectiv acesta
poate asigura conținuturi și cerințe specifice elevilor
sau poate interacționa video cu aceștia.
Planificarea orei din mediul exclusiv online se face cu
monitorizarea activității de către șeful de catedră și
direcțiunea școlii.

ORARUL ȘCOLII
- PRIMAR/GIMNAZIU/LICEU -

 Inceperea diferențiată a cursurilor pentru clase (7:00/8:00 și





excepțional 9:00)
Durata orei de curs (55 minute) din care activitatea de pregătire
+ toaletă = 15 minute și activitatea de predare-învățare = 40
minute
Pauza pentru cadrele didactice are durata de 5 minute timp în
care aceștia schimbă după caz sălile de clasă
Sălile de clasă la liceu sunt fixe;
Munca pe grupe la limba engleză, franceză, germană – clasele de
intensiv și bilingv se desfășoară simultan în sala de clasă
respectiv în cabinete

ORARUL ȘCOLII
- LICEU  Clasele de liceu vor avea orarul astfel organizat:
 IX – XI = L-V: prezență fizică în școală/online pe 2 grupe alternative care se inversează







săptămânal
XII =L-V: prezență fizică în școală
Grupa A desfășoară activitatea în săptămâna I fizic în școală cu loc unic în bancă,
nominalizat (fix)
Grupa B desfășoară activitatea în săptămâna I în mediul online cu transmiterea
conținuturilor de către profesori prin utilizarea platformei furnizate de școală (G Suite)
În săptămâna II grupele se inversează astfel că Grupa A interacționează în mediul online
iar Grupa B participă fizic la școală
Disciplinele stabilite de Comisia pentru Orar că se vor desfășura exclusiv online în
luna septembrie și octombrie 2020 vor avea o planificare și conținuturi accesibile,
inclusiv cerințe de muncă care vor permite și realizarea evaluării pentru elevi. Aceste
activități se vor desfășura de asemenea pe platforma furnizată de școală (G Suite)

Exemplu de orar – clasa a XI-a A
(30 elevi/ - orar cu 30 ore/săptămână: 15-17 la școală/online și 15
exclusiv online)
 Organizarea clasei în două grupe distincte după criteriul împărțirii pe

grupe, în funcțe de limba modernă studiată.
 Săptămâna I (alternativ în săptămâna II):
 Grupa A (15-17 elevi) participă la cursuri în școală, orele de începere la
școală vor fi diferite pe zile: 7:00/8:00. Fiecare bancă este ocupată de 1
singur elev cu nominalizarea locului marcat pe bancă. În această
săptămână elevii din Grupa A desfășoară ore la școală.
 Grupa B (15-17 elevi) nu participă fizic la cursurile din școală dar
beneficiază de interacțiunea cu profesorul de la clasă prin forma stabilită
de acesta: transmisie live a orei de curs, înregistrarea orei de curs sau
utilizarea platformei furnizate de școală (G Suite). Decizia asupra
transmiterii conținuturilor parcurse cu grupa A aparține cadrului didactic
titular al disciplinei de curs.

Exemplu de orar – clasa a XI-a A
(grupe Limba engleză/activitate Educație fizică sau utilizarea cabinetelor de
TIC/Informatică)

 OBS. Pentru munca pe grupe la Limba Engleză elevii din fiecare

grupă (A sau B) vor desfășura activitatea diferențiat în sala de
clasă respectiv în cabinete – conform repartiției elevilor la cele 2
grupe de activitate ale profesorilor de Limba
Engleză/franceză/germană.
 Participarea la ora de Educație fizică se face prin respectarea
normelor de igienă și protecție la nivelul vestiarelor (băieți/fete)
sau a spațiilor de desfășurare a mișcării sportive (sala de sport
sau terenul de sport).
 Participarea la orele de Informatică/TIC se va face sub
supravegherea profesorului la nivelul cabinetelor de informatică
din școală. Se asigură materialele de igienă.

Exemplu de activitate profesor
LICEU
Activitate fizică în școală

 Durata orei de curs (55 minute) din care






activitatea de pregătire + toaletă = 15 minute și
activitatea de predare-învățare = 40 minute
Pauza pentru cadrele didactice are durata de 5
minute timp în care aceștia schimbă după caz
sălile de clasă
Nu se utilizează cataloagele școlare între clase
Nu se stabilesc evaluări la clasă în zilele de luni
sau vineri (excepție orarul profesorului în
școală)
Pentru fiecare clasă se lucrează fizic în școală
cu o grupă de 15-17 elevi. Cunoștințele necesită
aprofundare.

Activitate în mediul online

 Pentru elevii care nu participă fizic la școală

(Grupa A/B/alternativ) profesorul stabilește
modalitatea de interacțiune în cele 3 variante:
transmisiune live a orei de curs/înregistrarea
orei și încărcarea acesteia de platformă și
asigurarea unor conținuturi schematizate ale
lecției cu cerințe minimale pe platforma
furnizată de școală – G Suite)
 Pentru titularii orelor/disciplinelor stabilite

de Comisia de orar (5/clasă) pentru linile
septembrie și octombrie 2020 aceștia planifică
și asigură interacțiunea pentru conținuturile
lecțiilor și capacitatea de evaluare pentru
elevi.
 Monitorizarea activităților din mediul online

Organizarea activităților
pe schimburi și compartimente
Director












Obligația de normă în unitate (liceu)
Program de management instituțional (8:0016:00/ 12:00-20:00)
Program de audiențe (părinți, elevi, personal
contractual, terți)
Program de asistențe la clasă (debutanți/cadre
didactice noi și prin sondare)
Asigurarea respectării întregului proces de
învățământ și instituțional la nivelul întregii școli
Reprezentarea școlii în relația cu IȘJ Mureș,
autorități locale și județene, agenți economici și
parteneri educaționali
Coordonarea procesului decizional la nivelul școlii
(Direcțiune. CP și CA)

Director adjunct










Obligația de normă în unitate (liceu)
Program instituțional (7:00-15:00/ 12:00-20:00)
Program de audiențe (părinți, elevi)
Program de asistențe la clasă (debutanți/cadre
didactice noi și prin sondare)
Respectarea procedurilor SCIM pe unitate și
monitorizarea respectării regulamentelor școlare
Atribuții delegate de către director și relația cu
comisiile metodice din școală, a activității la
nivel de bibliotecă și laborant școlar
Monitorizarea desfășurării activităților educative
din școală

Organizarea activităților
pe schimburi și compartimente
Consilier educativ











Obligația de normă în unitate (liceu)
Program de management instituțional (8:0012:00/ 16:00-20:00)
Program de audiențe (părinți, elevi, diriginți)
Program de interasistențe la clasă (diriginți)
Asigurarea respectării întregului proces de
activitate extracurriculară de la nivelul întregii
școli
Reprezentarea școlii în relația cu inspectorul
educativ și inspectorul de proiecte educaționale
din IȘJ Mureș, autorități locale și județene, alți
parteneri educaționali.
Coordonarea și monitorizarea activităților
Consiliului Elevilor pe școală și a Consiliului
Reprezentativ al Părinților din CNU)

Șefii de catedră



Obligația de normă în unitate (liceu)



Zi metodică în școală cu degrevarea de ore (în limita
normei)



Program de audiențe și organizarea ședințelor de
lucru (cadre didactice din catedră)



Program de asistențe la clasă (debutanți/cadre
didactice noi și prin sondare). Șefii de catedră vor
invita și direcțiunea la asistențele la clasă.



Respectarea procedurilor și transferul informațional
înspre membrii catedrei



Disponibilitatea de participare la inspecțiile de
grade didactice din școală pentru membrii catedrei



Participarea la procesul decizional din școală
coordonat de președintele CP sau CA

Organizarea activităților
pe schimburi și compartimente
Responsabil CEAC

Diriginți



 Obligația de normă în unitate (liceu)

Program de audiențe și organizarea ședințelor în
mediul online (elevi și părinți)

 Monitorizarea respectării procedurilor de lucru Respectarea procedurilor de lucru în relația cu elevii
clasei și transferul informațional dinspre direcțiune
în școală și îmbunătățirea acestora după caz
sau responsabilii cu activități educative
 Întocmirea și propunerea către CP și CA a

validării Raportului anual de evaluare internă 
RAEI

 Program de audiențe (părinți, elevi, cadre
didactice)
 Asigurarea respectării întregului proces de
transfer a documentelor de lucru pe platforma 
CEAC


Disponibilitatea de participare la activitățile
extracurriculare cu elevii propriei clase, după caz.
Gestionarea relației școlii cu părinții elevilor ca
beneficiari secundari ai serviciilor educaționale ale
școlii
Asigurarea consilierii elevilor în rezolvarea unor
situații de sprijin educațional (medical, pishologic
școlar, pedagog, consilier educativ)
Consilierea pentru carieră a elevilor din propria
clasă.

Organizarea activităților
pe schimburi și compartimente
Secretariat











Program de activitate: 7:00 – 15:00/8:00-16:00
Program dedicat elevi: după ora 12,00 în fiecare zi
Program dedicat profesori: după ora 11:00 în fiecare
zi
Asigurarea procedurilor de lucru specifice
compartimentului relații cu personalul contractual,
elevii, părinții sau autorități.
Asigurarea la cerere a completării dosarelor pentru
grade didactice, mobilitate sau acte de studii
Atribuții delegate în mod direct de directorul școlii
Asigurarea relațiilor de muncă pe compartimentul
salarizare și drepturi de muncă

Financiar - Contabilitate



Program de activitate: 7:00-15:00/8:00-16:00



Obligația de raportări financiare lunare și
semestriale



Asigurarea respectării atribuțiilor de lucru pentru
compartimentul financiar, a încasărilor și a
întocmirii dărilor de seamă la nivelul unității



Prezentarea către director a rapoartelor de
activitate contabilă, a situațiilor financiare la zi și
a desfășurării exercițiului bugetar în permanență



Respectarea procedurilor de lucru și transferul
informațional înspre direcțiune și secretariat
școlar



Disponibilitatea de participare la cursuri și
activitate de formare profesională

