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1. Elaborarea, verificarea, aprobarea sau revizuirea ediției procedurii de lucru: 

OPERAȚIUNEA RESPONSABILI DATA SEMNĂTURA AUTORIZATĂ 

ELABORATĂ Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare 

și extrașcolare 

20.10.2013  

VERIFICATĂ Comisia de evaluare și asigurare a calității 7.11.2013  

APROBATĂ Consiliul de Administrație 22.11.2013  

REVIZUITĂ Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare 

și extrașcolare 

1.10.2015 - 

 

2. Situația ediției sau a reviziilor procedurii de lucru: 

Ediția Componenta revizuită Modalitatea de revizuire Data de la care se aplică prevederile 

ediției/reviziei procedurii 

1 11. Modificare conținut 6.11.2015 

 

3. Grupul țintă căruia i se difuzează ediția procedurii de lucru sau a reviziilor acesteia: 

Scopul Compartiment Funcții Nume și prenume Dată Semnătură 

Avizare C.P.  

C.E.A.C 

Secretar Prof. Cristina Istrate 5.11.2015  

Președinte Prof. Mirela Bozbici  

Aprobare Conducere Director Prof. Andrei-Igor Manovici 5.11.2015  

Aplicare 
Cadre didactice Profesori Profesori 

6.11.2015 
 

Beneficiari direcți Elevi Elevi  

 

4. Scopul procedurii: 

Prezenta procedură reglementează activitatea Comisiei pentru olimpiade și concursuri școlare și 

extrașcolare în Liceul Teoretic Ioan Slavici – Panciu. 

5. Obiectul procedurii: 

Prevederile procedurii se aplică profesorilor și elevilor din cadrul Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu în 

vederea participării la olimpiade și concursuri școlare și extrașcolare. 

6. Domeniul de aplicare al procedurii 

Prezenta procedură se aplică la nivelul Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu și este dusă la îndeplinire 

de către personalul didactic al unității. 

7. Documente de referință aplicabile activității procedurale 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011; 
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 Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu. 

 Planul de Dezvoltare Instituțională - LTIS 

8. Atribuțiile conducerii unității de învățământ 

a) Stabilește atribuțiile profesorilor care constituie Comisia pentru Olimpiade și Concursuri 

Școlare și Extrașcolare; 

b) Instruiește personalul didactic al unității în vederea cunoașterii prevederilor prezentei 

proceduri; 

c) Informează elevii și părinții/reprezentanții legali ai acestora despre reglementările prezentei 

proceduri 

d) Afișează la loc vizibil rezultatele elevilor la Olimpiadele și Concursurile școlare și 

extrașcolare.  

9. Atribuțiile personalului didactic 

a) Orice cadru didactic are obligația de a cunoaște și de a respecta prevederile prezentei 

proceduri; 

b) Orice cadru didactic are obligația de a informa conducerea unității de învățământ cu privire 

la participarea elevilor la olimpiadele și concursurile școlare și extrașcolare ; 

c) Toate cadrele didactice cu funcția de profesor diriginte au obligația de a instrui elevii și 

părinții/reprezentanții legali ai acestora în cadrul orelor de dirigenție/întrunirilor periodice cu 

părinții cu privire la reglementările prezentei proceduri, consemnându-se instructajul în 

procesul verbal specific, cu înregistrarea acestuia în registrul de intrări-ieșiri al unității; 

10. Atribuțiile elevilor 

a) Să cunoască și să respecte prevederile prezentei proceduri și a reglementărilor ei. 

11. Operațiunile presupuse de aplicarea procedurii 

a) Comisia alcătuiește un grafic al concursurilor, la fiecare început de an, pe baza Calendarului 

Olimpiadelor și Concursurilor școlare. 

b) Fiecare profesor care-și propune participarea la olimpiadele și concursurile școlare și 

extrașcolare are obligația ca la începutul fiecărui an să alcătuiască o listă cu elevii care vor 

participa la aceste competiții în vederea centralizării datelor la nivelul Comisiei pentru 

Olimpiade și Concursuri Școlare și Extrașcolare. 

c) Fiecare profesor care participă la olimpiadele și concursurile școlare și extrașcolare are 

obligația de a întocmi un grafic al orelor de pregătire suplimentară cu elevii. Graficul va 

conține ziua, ora, locația și durata pregătirii. 

d) Comisia împreună cu profesorii coordonatori va întocmi un grafic al fazelor olimpiadelor și 

concursurilor școlare și extrașcolare, grafic care va cuprinde data, locația și ora susținerii 
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respective acestora. Graficul va fi afișat la loc vizibil în momentul când se vor cunoaște toate 

aceste date. 

e) Fiecare cadru didactic are obligația să înainteze comisiei un tabel cu elevii calificați în etapa 

superioară a competițiilor și cu rezultatele finale. 

f) Comisia va centraliza premiile și mențiunile obținute la diferitele faze ale olimpiadele și 

concursurile școlare și extrașcolare și va stabili o ierarhie a lor în funcție de dificultatea 

acestora, de cantitatea de muncă înglobată în rezultatul obținut, de numărul de participanți, 

de etapele competițiilor la care a fost obținută diploma, de numărul de premii și mențiuni 

acordate, etc. 

g) Pe baza rezultatelor comisia va întocmi un raport care va fi înaintat Consiliului de 

Administrație al unității spre aprobare și trimiterea lui către Consiliul Local și Primăria 

Orașului Panciu în vederea organizării și desfășurării festivității anuale de premiere – Gala 

Olimpicilor- LTIS.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


