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2. ARGUMENT

Prezentul raport urmărește să prezinte succint acțiunile derulate în ȘCOALA POSTLICEALĂ
SANITARĂ SLATINA așa cum au rezultat din obiectivele Planului managerial pentru anul școlar
2019 – 2020, din Planul operațional pe semestrul I și semestrul al II – lea și din obiectivele
strategice cuprinse în Planul de acțiune al școlii (P. A. Ș), valabil pentru perioada 2018 – 2023.
De asemenea, acest raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor întocmite de
responsabilii

comisiilor metodice și tematice, precum și pe baza datelor statistice furnizate de

serviciul Secretariat și Contabilitate.
Concluziile obținute constituie premisa Planul Managerial pentru anul școlar 2020-2021
precum și optimizarea și revizuirea PAS-ului 2018-2023.
Obiectivul strategic al şcolii a fost, este și va fi generarea sustenabilă a unei resurse umane înalt
competitive, capabile să funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare. Un asemenea deziderat

este imposibil de realizat fără un management adecvat al calităţii educaţiei din şcoala noastră.
Calitatea, echitatea şi eficienţa sunt cei trei piloni ai reformelor educaţionale din ultimele decenii din
Europa şi din lume, care stau la baza construirii sistemelor de management şi de asigurarea calităţii
din fiecare instituţie de învăţământ europeană, inclusive a celor din România. Această aliniere a
managementului educaţional şi al calităţii educaţiei din Şcoala Postliceală Sanitară Slatina este
necesară nu numai pentru a asigura o integrare reală şi funcţională, din punct de vedere educaţional, a
şcolii în sistemul educaţional al Uniunii Europene, ci şi pentru ca absolvenţii noştri, beneficiarii
direcţi ai acestei educaţii, să aibă şanse reale de reuşită în competiţia europeană universitară şi a forţei
de muncă în care vor intra după terminarea şcolii.
Managementul nostru optează ferm pentru responsabilitate, transparenţă şi eficienţă; îşi exprimă
angajamentul pentru implementarea performantei şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de
management cu scopul de a obţine rezultate care să răspundă şi să depăşească nevoile beneficiarilor
noştri (profesori, elevi, părinţi, comunitatea locală, autoritatea locală, agenţi economici.).
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2. CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ
2.1 DATE DE IDENTIFICARE ALE ȘCOLII

Școala postliceală sanitară Slatina este o unitate de învăţământ preuniversitar care asigură
pregătirea profesională a tinerilor din regiunea de sud– vest-Oltenia, în domeniul Sănătate și
Asistență Pedagogică pentru nivelul/nivelurile de învăţământ 5 CNC/HG 918/18.12.2013 (3 avansat), la
standarde europene.
Unitatea şcolară urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ, prin aplicarea corectă a
politicilor educaţionale, prin promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, în vederea dezvoltării
individuale a fiecărui tânăr beneficiar al sistemului educaţional, astfel încât să dea sens încrederii şi
aspiraţiilor sale.
Unitatea școlară funcționează pe un singur nivel de învăţământ

/

nivel de calificare: 5

CNC/HG 918/18.12.2013 (3 avansat)
Şcoala Postliceala Sanitară este situată în partea de vest a municipiului Slatina şi oferă
servicii educaţionale pentru tinerii şi adulţii din zona Slatina, din judeţul Olt şi din judeţele limitrofe.
Şcoala Postliceală Sanitarăeste este o unitate şcolară finanţată din resurse publice şi extrabugetare
conform Legii 1/2011.
Având în vedere faptul că a fost prima Şcoală postliceală sanitară din judeţ, înfiinţată în 1992,
Şcoala Postliceală Sanitară, păstrează tradiţia pregătirii tinerilor şi adulţilor în domeniul sanitar.
Unitatea școlară funcționează în baza contractului comodat nr. 5797/12.11.2015 în ,,corpul C” al
Colegiului Tehnic Metalurgic cu o suprafață utilă de aproximativ 600 m2. Adresa: Strada Ecaterina
Teodoroiu, nr. 64.A, tel 0249439497.

Denumirea unității de învățământ:ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SLATINA
Adresa: Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 64 A, Slatina, jud. Olt

Telefon/ Fax:0249. 439. 497
E-mail: scoalapostliceala_slatina@yahoo.com
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Baza legală de funcționare:
Hotărârea nr. 253/08.05.1992


OMECTS NR. 2038/2007;



OMECTS NR. 3254/17.02.2010;



OMECTS NR. 5921/28.12.2010;



OMECŞ NR. 5198/11.09.2015

Legea Educației Naționale nr.1/ 2011



Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,

aprobat prin Ordinul MEC nr 5079/31.08.2016


Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de

învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/ 22.09.2014


OMEN nr 3160_2017/01.02



Ordinul MEN nr.3382/24.02.2017 privind structura anului școlar 2017-2018



Regulament privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare aprobat prin

OMECTS nr 5565/07.10.2011


Ordinul MEN 5739/14.11.2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea

personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017 – 2018


Ordin MECI nr. 4838/26.09.2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul

cheltuielilor de personal din învățământ


Legea nr.53/2005 – Codul Muncii – modificat prin Legea 40/2011 și republicat în MO 345 din

18.05.2011


Ordinul nr.502/ 23.09.2005 privind Metodologia continuării studiilor după finalizarea

învățământului obligatoriu


Hotărârile Guvernului României referitoare la organizarea și funcționarea sistemului de

învățământ preuniversitar și a unității școlare.


Raport privind starea și calitatea învățământului în anul școlar 2015 – 2016,



Legea nr.35/ 2006 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
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2. ORGANIGRAMA ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE SLATINA
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2.3 NIVELURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT.

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SLATINA pregăteşte absolvenţi cu certificat de
competenţă profesională nivel 5 în conformitate cu Hotărârea nr. 918/2013 privind aprobarea
Cadrului naţional al calificărilor.
Domeniul de pregătire este: SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ

Calificări profesionale:
1. Asistent medical generalist
2. Asistent medical de laborator
3. Asistent medical BFK
4. Asistent medical de farmacie

Niveluri de învățământ/ specializări/ calificări profesionale: autorizatesă funcționeze în anul școlar
2019 – 2020.
Structura pe niveluri de pregătire este următoarea:
Nr. crt.

Calificarea profesională

Asistent medical generalist

1.

Anul I

Anul II

Anul III

3 clase buget

2 clase

2 clase buget

buget/1 clasă
finanțarea
solocitantului

2.

Asistent medical de laborator

1 clasă buget

1 clasă buget

0

3.

Asistent medical

1 clasă buget

1 clasă buget

1 clasă buget

1 clasă buget

1 clasă buget

1 clasă buget

5+2 CLASE

4 CLASE

balneofiziokinetoterapie şi recuperare
Asistent medical de farmacie

4.

TOTAL CLASE

6 CLASE

Total la început de an şcolar : 17 clase din care: 15 buget + 2 cu finanţarea solicitantului
2.3.1 Efective de elevi pe nivel, la începutul anului şcolar 2019-2020
STATISTICA ELEVI 2019 - 2020

NR.
CRT.
1

ÎNSCRIŞI

CLASA
I A - LABORATOR

25
8

RAMAŞI LA SF. ANULUI
ŞCOLAR
20
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2

II A - LABORATOR

27

26

3

I B - BALNEO

33

21

4

II B - BALNEO

26

23

5

III B - BALNEO

32

32

6

I C - FARMACIE

32

24

7

II C - FARMACIE

21

18

8

III C - FARMACIE

27

25

9

I D –A.M.G.

31

22

10

I E - A.M.G.

32

26

11

I F - A.M.G.

32

28

12

I G - A.M.G. TAXA

25

13

13

II D - A.M.G.

24

23

14

II E - A.M.G.

23

17

15

II F - A.M.G. TAXA

32

28

16

III A - A.M.G.

33

32

17

III D - A.M.G.

33

28

35
30
25
20
15
10
5
0
III C - FARMACIE

I D –A.M.G.

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

III D - A.M.G.

II C - FARMACIE

6

III A - A.M.G.

I C - FARMACIE

5

II F - A.M.G. TAXA

III B - BALNEO

4

II E - A.M.G.

II B - BALNEO

3

II D - A.M.G.

I B - BALNEO

2

I G - A.M.G. TAXA

II A - LABORATOR

1

I F - A.M.G.

I A - LABORATOR

I E - A.M.G.

Series1
Series2

Se constată că deşi se înscriu la începutul anului, elevi, conform planului aprobat nu
reuşesc să finalizeze toţi, toate clasele înregistrează retraşi sau exmatriculaţi. Există doar 1
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clasă care reuşeste să-şi păstreze numărul de elevi. Cea mai mare scădere a avut-o clasa IB
BALNEO buget şi I G AMG taxă. Celelalte clase au pierdut în medie 4-5 elevi.
2.4 Resurse umane
Pentru a desfășura corespunzător procesul instructiv-educativ, orele, catedrele, posturile
vacante au fost acoperite cu cadre didactice calificate.
Obiective:


Promovarea unei politici de personal care să asigure calitatea și eficiența activității
educaționale;



Dezvoltarea unui program de formare continuă la nivelul unității pentru toate cadrele
didactice;



Asigurarea condițiilor de transmitere a informațiilor privind actele normative legate de
încadrarea, perfecționarea și evaluarea cadrelor didactice și personalului didactic
auxiliar.

2.4.1 Personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic, personal de conducere-numeric

1. NR. TOTAL PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC – 55
2. NR. TOTAL CADRE DIDACTICE : 50
Din care:
 Profesori asociaţi plata cu ora: 24
 Profesori titulari: 22
 Profesor detaşat: 1
Series1
 Profesori suplinitori: 3
DOCTORA
T; 1

DOCTORAT

2.4.2 Distribuţia pe cadre didactice

 GRADUL I – 20 CADRE

DEFINITIV
AT, 3

DEFINITIVAT

 GRADUL II – 6 CADRE

GRADUL
II, 10

GRADUL II

 DEFINITIVAT – 5 CADRE

GRADUL I,
13

GRADUL I

 DEBUTANT – 19 CADRE

0

5

10

15

Analiza distribuției gradelor didactice reflectă una dintre realitățile școlii: prezența
profesorilor calificați pentru toate disciplinele dar și numărul mare de profesori din eșalonul
inferior debutanți fără definitivat, numărul mic de cadre didactice cu gradele didactice I și II,
cu riscurile care le comportă (lipsa de experiență didactică, pregătire metodică etc)
10
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2.4.3 DISTRIBUŢIA PE GRUPE DE VECHIME :

0-1 ANI
1-5 ANI
5-10 ANI
10-15 ANI
15-20 ANI
20-25 ANI
PESTE 25 ANI

19
2
10
5
7
1
6

PESTE 40 ANI
35-40 ANI
30-35 ANI
25-30 ANI
22-25 ANI
Series1

18-22 ANI
14-18 ANI
10-14 ANI
6-10 ANI
2-6 ANI
0-2 ANI
0

5

10

15

20

25

Şi din distribuţia pe grupe de vârstă se observa un număr mare al debutanţilor şi un
număr redus al cadrelor didactice cu vechime peste 25 ani.
2.5 BAZA MATERIALĂ
Obiective:

2.5.1 Spațiile școlare, auxiliare și administrative
11
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Spații

Nr. spații

Săli de clasă

9

Cabinete/săli demonstrație

5

Destinație

Cabinet de consiliere: 1
Cabinet CEAC: 1
Sală demonstrație amg: 1
Sală demonstrație bfk: 1
Cabinet de farmacie: 1
Salon demonstrativ

Laboratoare

2

Laborator biochimie:1
Laborator informatică:1

Biblioteci

1

Birouri

4

Grupuri sanitare

2

2.5.2 Dotari
Mijloace didactice si echipamentele existente in dotarea scolii sunt ( Anexa 1):


20 de calculatoare legate in retea;



1 fax



15 laptopuri;



1 trusa chimie;



4 tablete;



1 trusa fizica;



5 videoproiectoare;



1 microscop;



2 copiatoare;



3 manechine;



4 multifunctionale;



2 brate abordare;



2 imprimante ;



Instrumentar medica

3. EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ
3.1 Managementul procesului de predare – învățare – evaluare. Practici și strategii
Întregul proces instructiv educativ de predare – învăţare – evaluare s-a desfăşurat în bune
condiţii respectând cadrul legal.
• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi a
metodologiilor specifice;
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• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi
procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru
(planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)
• Creşterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;
• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor
societăţii democratice.
Proiectarea didactică a stat în atenţia profesorilor, fiecare dispunând de un material
informativ adecvat. În general, elevii sunt implicaţi activ în procesul de predare-învăţare, dar
constatăm că puţine cadre didactice utilizează învăţarea centrată pe elev. Cu toate acestea,
cadrele didactice folosesc din ce în ce mai mult metode moderne predare-evaluare, materialul
didactic existent se utilizează în mod curent la ore. Unii elevi nu frecventează suficient,
obţinând rezultate sub posibilităţile lor intelectuale.
În continuare, avem în vedere concertarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o
pregătire medical generală bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea
carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a
putea învăţa pe tot parcursul vieţii. Întreaga activitate va fi organizată de aşa manieră încât să
se creeze în Şcoala Postliceală Sanitară un mediu educaţional profesionist, la standarde
instrucţionale şi morale înalte.
Lipsa unor manuale școlare pentru învățământul postliceal a condus la necesitatea elaborării
unor auxiliare curriculare care să fie utilizate în procesul instructiv educativ. O mare parte din
cadrele didactice au elaborat aceste auxiliare și s-au făcut cunoscute existența lor în biblioteca
unității școlare alături de celelalte resurse bibliografice de care dispunem.
Activitățile de predare, învățare și evaluare au fost proiectate individualizat, în funcție de
particularitățile fiecărei clase și apoi discutate la nivelul comisiilor metodice. Profesorii au
aplicat metode didactice centrate pe grup/ elevi și au răspuns cererilor elevilor privind
acordarea de sprijin în învățare. În acest sens, s-au organizat ore suplimentare pentru
pregătirea elevilor – acestea vizând în special examenul de certificare a competențelor
profesionale.
În anul școlar 2019-2020, odată cu declararea pandemiei de COVID 19 la nivel mondial, și
declararea stării de urgență pe teritoriul României, începând din 11.03.2020, la nivelul unității
școlare au fost implementate măruri pentru desfășurarea activității didactice care să conducă
13
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la încheierea anului școlar fără dificultăți. Toate cadrele didactice s-au adaptat la noua formă
de predare-învățare- evaluare on-line, care a permis continuarea activității în semestrul al II
lea. Pe platform CLASSROOM, au fost create clasele precum și celelalte compartimente ale
școlii: secretariat, contabilitate, CP, CA, a fost creată o condică electronică pentru profesori, a
fost revizuit orarul școlii

O aplicație folosită pentru ședințele C.A și C.P a fost aplicația ZOOM.
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3.1.1 Oferta curriculară
În anul școlar 2019 – 2020, Școala Postliceală Sanitarăa pus la dispoziția elevilor un
curriculum cuprinzător, diferențiat în funcție de profil, astfel încât la sfârșitul ciclului de
școlarizare, absolvenții să dovedească toate competențele pe domeniul de calificare sănătate
și asistență pedagogică și pe fiecare calificare.
La proiectarea ofertei curriculare s-au avut în vedere reperele/criteriile:


armonizarea exigenţelor sociale cu cele individuale;



îmbinarea tradiţiei cu spiritul inovator în vederea creării posibilităţii de a aplica
noile tehnici de învăţare şi de evaluare;



necesitatea stăpânirii la nivelul superior a unei limbi străine, precum şi a
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei, atractivitate, actualitate, diversitate - în
vederea lărgirii posibilităţii de valorificare a resursei ,,elevi”, a disponibilităţii
de învăţare, a intereselor, a abilităţilor şi a capacităţilor fiecărui elev în parte;



crearea unui cadru adecvat care să permită o colaborare avantajoasă şcoalăcomunitate;



atragerea sprijinului comunităţii, precum şi valorificarea oportunităţilor oferite
de comunitate;



armonizarea intereselor şcolii cu cele ale elevilor, armonizarea valorilor
culturale regionale cu cele naţionale şi universale;



completarea ofertei curriculare printr-o bogată ofertă extracurriculară, pentru a
crea oportunităţi de formare/dezvoltare a elevilor, dar şi de atragere şi
menţinerea elevilor în şcoală noastră;



promovarea ofertei educaţionale şi înţelegerea de către elevi prin înscrierea
achiziţiilor pe care elevii le pot dobândi şi utilizarea unor strategii de
promovare adecvate;



baza materială a şcolii şi de pregătirea cadrelor didactice (permite atingerea
competentelor pentru toate calificările propuse).

În cadrul instruirii practice elevii sunt integraţi în condiţii reale ale specializării, în
cadrul unităţilor spitaliceşti, încurajându-se munca în echipă şi folosindu-se tehnici care să
15
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întărească încrederea elevilor în propria valoare. În perioada semestrului al II lea, pregătirea
practică a elevilor a fost continuată în mediul on-line prin utilizarea platformei
Classromm.
Ne-am propus îmbunătăţirea şi achiziţionarea selectivă a echipamentelor şi
materialelor de predare-învăţare teoretică şi practică în scopul unei bune desfăşurări a
procesului instructiv -educativ.
3.1.2 Rezultatele învăţării
3.1.2.1 PROMOVABILITATEA ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

NR. CRT.

CLASA

PROCENT %

1

I A - LABORATOR

80,00

2

II A - LABORATOR

96,30

3

I B - BALNEO

63,64

4

II B - BALNEO

88,46

5

III B - BALNEO

93,75

6

I C - FARMACIE

75,00

7

II C - FARMACIE

80,95

8

III C - FARMACIE

92,59

9

I D –A.M.G.

64,52

10

I E - A.M.G.

81,25

11

I F - A.M.G.

62,50

12

I G - A.M.G. TAXA

16,00

13

II D - A.M.G.

95,83

14

II E - A.M.G.

73,91

15

II F - A.M.G. TAXA

75,00

16

III A - A.M.G.

96,97

17

III D - A.M.G.

84,85
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Promovabilitatea la sfârșitul lunii iulie a anului școlar 2017-2018, la nivelul școlii a fost
de 86,19% comparabilă cu aceea de la sfârșitul anul școlar, 2016-2017 (85,49), 2015-2016 care
a fost de 82,36%, 2014 – 2015 ( 83,88%) comparabilă cu aceea de la sfârșitul anul școlar
2013 – 2014 (87,32%) și cu cea din 2012 – 2013 (88.54 %), ceea ce ilustrează că rata
promovabilității a variază la nivelul școlii și se impune un plan de măsuri pentru anul următor,
mai ales pentru acest aspect. Prin urmare, solicităm coordonatorilor de comisii metodice
soluții viabile pentru îmbunătățirea performanțelor școlare și scăderea abandonului
școlar.

promovabilitate
promovabilitate
86.19%

85.49%

80.48%
77.73%

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

3.1.2.2 Frecvenţa (număr de absenţe motivate, nemotivate, total) pe niveluri
3.1.2.3 Situaţia notelor la purtare


Din punctul de vedere al mediilor la purtare elevii Şcolii postliceale sanitare au

abateri care să conducă la scăderea mediilor la purtare. În general se respectă Regulamentul
cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin
Ordinul MEC nr 5079/31.08.2016
3.1.2.4 Situaţii speciale (abandon, exmatriculări)

calificarea

anul

Elevi

Elevi rămaşi

Elevi

Promova

Elevi

Elevi retraşi/

înscrişi la

la sfârşitul

promo

-bilitate

exmatricul

amânaţi

începutul

anului

vaţi

anului

şcolar

17
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şcolar
Asistent

IA

25

20

20

80,00%

1

4

medical de

II A

27

26

26

96,30%

1

0

IB

33

21

21

63,64%

5

7

II B

26

23

23

88,46%

0

3

III B

32

32

30

93,75%

0

0

Asistent

IC

32

24

24

75,00%

7

1

medical de

II C

21

18

17

80,95%

2

1

III C

27

25

25

92,59%

1

1

ID

31

22

20

92,59%

6

3

IE

32

26

26

81,25%

3

3

IF

32

28

20

62,50%

2

2

I G / taxa

25

13

4

16,00%

5

7

II D

24

23

23

95,83%

1

0

II E

23

17

17

73,91%

2

4

II F / taxa

32

28

24

75,00%

3

1

III A

33

32

32

96,97%

0

1

III D

33

28

28

84,85%

4

1

laborator
Asistent
Medical
Balneo
Fiziokinetote
rapie şi
recuperare

farmacie
Asistent
medical
generalist

SITUAŢIE STATISTICĂ PRIVIND ABSENTEISMUL AN ȘCOLAR 20192020
Unitatea de
învăţământ

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SLATINA

Total absenţe

6854

Motivate

Nemotivate

1985

4869
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3188

Număr absenţe ANUL I
Motivate

916

Nemotivate

2272

2057

Număr absenţe ANUL II
Motivate

772

Nemotivate

1285

1609

Număr absenţe ANUL III
Motivate

Total
ANUL
I

ANUL I
916
LUNA

297

Nemotivate

2272

3188

Motivate Nemotivate

1312
Total
ANUL
II

ANUL II
772

2057

1285

Motivate Nemotivate

ANUL III
297

1312

Total
ANUL
III

1609

Motivate Nemotivate

TOTAL Motivate

sept.19

0

9

9

0

0

0

0

0

0

9

0

oct.19

1

114

115

19

129

148

35

16

51

314

55

nov.19

114

1063

1177

259

437

696

60

510

570

2443

433

dec.19

62

291

353

60

231

291

20

258

278

922

142

ian.20

36

708

744

65

380

445

90

287

377

1566

191

feb.20

703

87

790

369

108

477

92

241

333

1600

1164

mar.20

0

0

0

0

0

apr.20

0

0

0

0

0

mai.20

0

0

0

0

0

iun.20

0

0

0

0

0
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3.2 Managementul performanţei
Pe dimensiunea managementului performanței, sunt puține aspecte care pot fi menționate în
anul școlar 2018-2019 de aceea considerăm acest domeniu prioritar pentru toți cei implicați în
procesul educativ-instructiv.
3.2.2 Olimpiade
Am încercat în acest an şcolar să implicăm mai mult elevii în concursuri pe specialitate, dar
prin profilul şcolii nu există concursuri naţionale sau olimpiade şcolare la acest nivel.

3.3 Managementul carierei
3.3.1 Formarea continuă a personalului didactic
Obiective urmărite de comisia de formare continuă din şcoală au fost


Identificarea nevoii de formare a cadrelor didactice



Valorificarea și dezvoltarea resurselor umane existente, prin acțiuni metodice în
școală, .

Acțiuni realizate:
Au fost administrate chestionare privind nevoia de formare a cadrelor didactice şi a fost
elaborat un plan de măsuri de către comisia CEAC.

3.3.2 Perfecționarea prin grade didactice
În anul școlar 2019- 2020 formarea si perfecţionarea continuă a avut următoarele
direcţii de acţiune:
• difuzarea permanentă a informaţiei știinţifice de specialitate psihopedagogice, metodica
predării si de cultură generală ( consfătuiri, catedre sau comisii metodice);
• perfecţionarea tehnicii didactice de educaţie, a practicilor si deprinderilor de lucru, creșterea
capacităţii de creaţie si inovaţie didactică;
• elaborarea unor proiecte, modele, instrumente necesare promovării unui învăţământ cu
prioritate formativ-educativ;
• pregătirea si susţinerea unor lecţii, activităţi școlare sau extrașcolare;
• elaborarea de proiecte didactice sau schiţe de lecţii pentru activităţile didactice si
20
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extracurriculare de către cadrele didactice debutante până la obţinerea definitivatului în
învăţământ;
• participarea cadrelor didactice la acţiunile metodice si de perfecţionare la nivelul zonei sau
judeţului;
• participarea cadrelor didactice la cursuri de formare pentru activitate educaţională;
• înscrierea cadrelor didactice la programe de formare si dezvoltare continu
Nr.
Crt
1.

Nume si
prenume cadru
didactic
Grigore Ileana

Activitatea de
formare/perfecționare/specia
lizări/ activități susținute
1. Înscriere la Grad didactic I

Furnizorul
de formare

Calificarea/diplo
ma obținută

ISJ Olt

Inspecție speciala

Finalizat/
în curs de
finalizare
Finalizat

1. Înscriere la Grad didactic I

ISJ Olt

Inspecție speciala

Finalizat

Seria 2017-2020

Digital
Nation

Certificat

Finalizat

ISJ Olt

Inspecție curenta

În curs de
finalizare

ISJ Olt

Inspecție curenta

În curs de
finalizare

Seria 2017-2020

2.

Anghel Florina

2. Curs perfectionare Profesor
în Online

3.

4.

Constantinescu
Tihan Giuliana
Andreea

1. Înscriere grad didactic II

Dumitru Nadia
Marina

2. Înscriere grad didactic II

2018-2022

2019-2023
5.

Scarlat Mariana

Curs perfectionare Profesor în
Online

Digital
Nation

Certificat

Finalizat

6.

Dobrica
Niculina

Curs perfectionare Profesor în
Online

Digital
Nation

Certificat

Finalizat

7.

Mailat Costinela

Curs perfectionare Profesor în
Online

Digital
Nation

Certificat

Finalizat
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ANALIZA NEVOILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ
Un învăţământ modern solicită cadrului didactic o adaptare rapidă la noile solicitări ale
sistemului educaţional. Cadrul didactic trebuie să-şi îmbogăţească în mod permanent cultura
în disciplina pe care o predă şi în pedagogie şi, nu în ultimul rând, să-şi dezvolte competenţele
de comunicare.
Formarea continuă este o necesitate cu caracter permanent pentru toate cadrele
didactice, indiferent de ciclul de învăţământ în care activează sau vechimea în sistem.
Oferta de programe de formare continuă pentru anul şcolar 2019 - 2020 s-a proiectat ţinând
cont de principiile de bază ale formării continue şi dezvoltării profesionale ale cadrelor
didactice: principiul adaptabilităţii (adaptarea programelor de formare continuă la
caracteristicile grupului ţintă), principiul egalităţii de şanse, principiul calităţii, principiul
transversabilităţii competenţelor, principiul convergenţei şi complementarităţii.
Activitatea de formare continuă vizează profesionalizarea carierei didactice prin stabilirea şi
urmărirea obiectivelor legate de pregătirea psihopedagogică, metodică şi de specialitate
(revizuirea metodelor de predare - învăţare - evaluare), abilităţi cu caracter social (cultivarea
şi dezvoltarea unor aptitudini şi atitudini socio-profesionale optime, schimbarea mentalităţilor,
colaborarea cu comunitatea într-o manieră care să conducă la dezvoltarea elevilor, încurajarea
autoreflecţiei şi dezvoltării profesionale), competenţe constructiv-creative, constructivacţionale.
RAPOARTELE ŞI RECOMANDĂRILE ASISTENȚELOR LA CLASĂ
EFECTUATE DE DIRECTOR/ RESPONSABIL CATEDRĂ
Din rapoartele asistențelor generale şi de specialitate efectuate de către director/responsabil
catedră , s-au constatat următoarele aspecte şi s-au făcut câteva recomandări privind formarea
continuă:
-

tendinţa unor cadre didactice de a participa la activităţile de formare doar pentru a

obţine o adeverinţă valorificată prin punctaj sau credite, la diferite evaluări;
-

disponibilitatea încă destul de redusă faţă de acceptarea inovaţiei în procesul
instructiv-educativa unor cadre didactice;

-

scăderea interesului unor categorii de cadre didactice pentru activitatea de formare;

-

necesitatea includerii în Oferta de programe de formare continuă a unor programe
online care să îmbunătăţească calitatea actului educaţional şi să-l adapteze la specificul

unității școlare;
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-

includerea în Oferta de programe de formare continuă a unor cursuri online care au ca
şi grup ţintă cadre didactice care predau în învățământul postliceal;

3.3.3 Perfecţionarea personalului didactic auxiliar.
Personalul didactic auxiliar a participat la toate formările la care au fost solicitaţi.
3.4 Planificarea şi implementarea strategiilor manageriale în cadrul consilierii şi
orientării şcolare şi profesionale. Sistem organizaţional şi decizional.
La nivelul unităţii şcolare toate deciziile au fost luate după consultarea membrilor consiliului
profesoral şi cu aprobarea CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE. De la începutul anului
şcolar au fost create condiţiile pentru desfăşurarea în bune condiţii a întregului proces
educaţional din unitate. Au fost constituite comisiile cu caracter permanent, comisiile de
catedră, au fost elaborate, aprobate ţi aduse la cunoştinţă întregului personal planurile
manageriale pe departamente.
OPȚIUNISTRATEGICE:


Proiectarea, organizarea și implementarea curricumului cu respetarea standardelor de
pregătire profesională



Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare/ programelor școlare revizuite în
învățământul postliceal medical



Prevenirea, intervenția și măsurile compensatorii privind participarea la educație a
tinerilor după terminarea liceului.



Creșterea numărului de absolvențidin învățămâtul terțiar postliceal.



Stabilirea axelor prioritare şi domeniilor majore de intervenţie, în vederea sprijinirii
dezvoltării resurselor umane.



Identificarea și implementarea unor experienţe şi demersuri practice menite să
contribuie la creșterea calitatății actului didactic.



Extinderea, modernizarea şi dotarea unității şcolare.



Dezvoltarea unui sistem modern de predare învățare evaluare bazat pe utilizarea
resurselor IT, a softurilor educaţionale, manechine și mulaje speciOptimizarea
proceselor şi activităţilor organizaţiei prin aplicarea unui management deschis;



Diversificarea acţiunilor pentru promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii
prin extinderea ofertei pentru formarea continuă a adulţilor.
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Asigurarea de şanse egale de dezvoltare profesională tuturor elevilor care optează să
se pregătească în domeniul sănătate și asistență medicală.



Dezvoltarea parteneriatului cu Spitalul județean de urgență Slatina şi cu alte structuri
ale Ministerului Sănătății în domeniul furnizării de educaţie externă pentru conectarea
permanentă la exigenţele muncii în sănătate.
Principalele comisii care au funcţionat în anul şcolar 2019-2020 sunt prezentate în

anexa 1.
3.5 Managementul educaţiei non-formale.
3.6 Strategii educaţionale. Dezvoltare, coordonare şi colaborare prin parteneriate
,,ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ-SLATINA ” Leadership organizațional
Pornind de la analiza mediului intern și extern, observăm necesitatea ca, pe viitor, atenția
echipei manageriale să se deplaseze pe conceptele-cheie ale culturii organizaționale, cu tot ce
presupune aceasta: existența unor valori proprii asumate de participanții la viața organizației;
asimilarea acestor valori ca etalon al organizației de către cei din afara instituției, dar care au
contact cu ea, astfel încât organizația să fie participant activ la viața socială, economică și
culturală a zonei. Se va obține în cazul unei strategii de succes o mai bună colaborare atât pe
orizontală, cât și pe verticală, în interiorul și în afara instituției.
De asemenea, eforturile managerului trebuie îndreptate către conceptul de școală europeană,
adică o unitate de învățământ ancorată în tradiția calitativă a învățământului medical, dar cu
dorința de a asimila conceptele-cheie ale UE, ceea ce înseamnă identificarea profesorilor
capabili să înțeleagă și să implementeze aceste idei la nivel local. Se adaugă nevoia de a
identifica și de a scoate din zona de risc grupurile vulnerabile ale școlii și necesitatea
diversificării ofertei educaționale, pentru a răspunde unei lumi dinamice, măcinate de crize
profunde.

3.6.1 Parteneriate pentru dezvoltare instituţională şi pentru formare profesională
• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi
parteneriate cu unitatea de învăţământ;
-

Au fost încheiate parteneriate pentru desfășurarea sagiului practic cu:
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TABEL NOMINAL CU CONTRACTELE DE COLABORARE/PARTENERIATE
- ANUL ŞCOLAR 2019-2020
NR. FURNIZOR SERVICII
TIPUL DE
NR.CONTRACT/ SPECIALIZAREA
CRT FORMARE CLINICĂ
DOCUMENT
ACT ADIŢIONAL
INSTITUŢIE
PARTENERĂ
-

1

SPITALUL JUDEŢEAN DE
URGENŢĂ SLATINA

Protocol de
practică

2

SPITALUL ORĂŞENESC
BALŞ

Contract de
colaborare

PERIOADA

2711 /17.09.2019

Asistent medical generalist Asistent
medical balneo fiziokinetoterapie și
recuperare medicală

ANUL
SCOLAR
2019/2020

2706 - 16.09.2019

Asistent Medical Generalist
ANUL II

ANUL
SCOLAR
2019/2020

2818 - 26.09.2019

Asistent Medical balneo
fiziokinetoterapie și recuperare
medicală
ANUL III

ANUL
SCOLAR
2019/2020

2837 - 27.09.2019

Asistent medical
balneofiziokinetoterapie și recuperare
medicală ANUL II

ANUL
SCOLAR
2019/2020

Asistent medical
balneofiziokinetoterapie și recuperare
medicală ANUL III

ANUL
SCOLAR
2019/2020

Asistent medical de farmacie

ANUL
SCOLAR
2019/2020

2822 - 26.09.2019

Asistent medical de farmacie ANUL II

ANUL
SCOLAR
2019/2020

Asistent medical de farmacie ANUL
IIIC

ANUL
SCOLAR
2019/2020

3

SPITALUL ORĂŞENESC
CORABIA

Contract de
colaborare

4

SPITALUL ORĂŞENESC
CARACAL

Contract de
colaborare

CLINICA PENTAMED

Contract de
colaborare

2685- 12.09.2019

SC CATENA HYGEIA SRL

Contract de
colaborare

2823 26.09.2019
3118- 23.10.2019

SC SENSIBLU SRL

Contract de
colaborare

FARMACIA SANTE FARM

Contract de
colaborare

2824 - 26.09.2019

9

FARMACIA CRISFARM

Contract de
colaborare

3072 - 16.10.2019
2832 - 26.09.2019
2748 - 23.09.2019
2745 - 20.09.2019

Asistent medical de farmacie ANUL II

ANUL
SCOLAR
2019/2020

10

FARMACIA ADONIS

Contract de

2827 - 26.09.2019

Asistent medical de farmacie ANUL

ANUL

5

6

7

8
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colaborare

III

FARMACIA GET - FARM

Contract de
colaborare

2831 - 26.09.2019

Asistent medical de farmacie ANUL
III

ANUL
SCOLAR
2019/2020

12

FARMACIA FARMOVIT

Contract de
colaborare

2830 - 26.09.2019

Asistent medical de farmacie ANUL
III

ANUL
SCOLAR
2019/2020

13

FARMACIA ADRIANA FARM

Contract de
colaborare

2825 - 26.09.2019

Asistent medical de farmacie ANUL II

ANUL
SCOLAR
2019/2020

FARMACIA GEOPACA

Contract de
colaborare

2829 - 26.09.2019
2847 - 01.10.2019

Asistent medical de farmacie ANUL II

ANUL
SCOLAR
2019/2020

FARMACIA ELIANA

Contract de
colaborare

2988 - 10.10.2019

Asistent medical de farmacie ANUL
III

ANUL
SCOLAR
2019/2020

FARMACIA DIMAFARM

Contract de
colaborare

2826 - 26.09.2019

Asistent medical de farmacie ANUL
III

ANUL
SCOLAR
2019/2020

17

FARMACIA DONA

Contract de
colaborare

2828 - 26.09.2019

Asistent medical de farmacie ANUL
III

ANUL
SCOLAR
2019/2020

18

FARMACIA
ANACARDIUM

Contract de
colaborare

2848 - 01.10.2019

Asistent medical de farmacie ANUL
III

ANUL
SCOLAR
2019/2020

MICU GINA NICOLETA

Protocol de
practică

3380 - 26.11.2019

Cosmetician anul I

ANUL
SCOLAR
2019/2020

CATENA HYGEIA

Convenţie cadru

3118 - 23.10.2019

Asistent Medical de Farmacie Anul
IIIC

ANUL
SCOLAR
2019/2020

11

14

15

16

19

20

Contractul de colaborarecu firma LWP-Personalagentur cu sediul in 66646 Marpingen,
strada Auf Klingen 8, Germania.Tel: oo49 6853/8564551, info@lwp-personalagentur.de sau
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www.lwp-personalagentur.de reprezentata de doamnul/doamna David Rechtenvald in calitate
de director, şi„Scoala Postliceala Sanitara Slatina „ Departament de Invatamant Posliceal
cu sediul in Slatina-Olt,Strada Ecaterina Teodoroiu nr.64 A, Tel/ Fax: oo4o249439497, EMail:scoalapostliceala_slatina@yahoo.com, reprezentata de dl./d-na. Dobrica Nicoleta in
calitate de Director a avut ca obiectiv principal colaborarea in vederea privind desfasurarea
stagiilor clinice la parteneri din Germania şi medierea de locuri de munca in Germania pentru
specializarea de asistent medical generalist pentru absolventii scolilor pe baza unui proiect
educaţional pentru inserţia profesioanală a absolvenţilor. Durata parteneriatului este de 2 ani.
3.6.2 Activităţi extraşcolare
Activitatea educativă a școlii noastre și-a propus în anul școlar 2019-2020 următoarele
obiective generale:
-

Implicarea în activitățile calendarului activităților educative extrașcolare ale
M.E.N.C.S si ISJ

-

Implicarea unui numar cât mai mare de elevi în viața școlii, prin participarea în
consiliul reprezentativ al elevilor

-

Implicarea în acțiuni de voluntariat specifice vârstei lor
Elevii Școlii Postliceale Sanitare - anul I de studiu au organizat și desfășurat Balul

Bobocilor, în care s-au oferit diplome pentru cea mai eleganta ținuta, cei mai buni dansatori,
etc. De asemenea elevii de anul III au organizat pentru prima dată ,, Balul Absolvenţilor,,
3.6.3 Colaborarea cu părinţii.
Elevii din învăţământul postliceal au vărsta cuprinsă între 20-50 de ani sunt adulţi. Nu putem
vorbi de colaborarea cu părinţii.
3.6.4 Colaborarea cu comunitatea
Elevii Şcolii postliceale sanitare au participat la multe activităţi la nivelul comunităţii locale
din care putem aminti: ,, Ziua Sănătăţii,, ,, Combaterea violenţei în familie,, Am încercat să
sprijinim orice acţiune la nivel local prin specificul profesiei în care ne pregătim.
3.7 Programe de protecţie socială. Nu au existat programe de protecţie social.
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4. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
4.1 Proceduri interne de asigurare a calităţii( opis)
Lista procedurilor folosite în anul școlar 2019-2020 se găsește în Anexa 2
4.2 Oferta educaţională şi proiectul de dezvoltare
Promovarea ofertei educationale s-a realizat prin:
Website; Bannere; Flyere; Pliante; Publicaţii media, locale, Publicitate TV
Promovare în ziare on-line; Promovare pe Facebook, Promovare la Târgul de oferte
educaţionale, organizat de Inspectoratul Şcolar Olt; Organizarea şi sărbătorirea Zilei
mondiale a asistenţilor medicali ( 12 mai ); Organizarea şi sărbătorirea Zilei medicului şi
farmacistului ( 15 iunie ); Organizarea şi sărbătorirea Zilei mondiale a sănătăţii ( 7 aprilie );
Organizarea şi sărbătorirea Zilei mondiale a profesorilor ( 5 octombrie );
Organizarea şi sărbătorirea Zilei porților deschise în luna mai.
Şcoala îşi propune să monitorizeze permanent piaţa muncii, să identifice soluţii pentru
integrarea pe piaţa muncii a absolvenţilor şi dacă este nevoie să solicite autorizare/acreditare
pentru alte calificări în domeniu sănătate şi asistenţă pedagogică. Avem în vedere calificări
precum: ergoterapeut, pedagog de recuperare şi tehnician radiolog dar studiul de piaţă pe care
ne propunem să-l facem este cel care va decide.
4.3 Structurile responsabile cu evaluarea internă a calităţii
Structurile constituite la nivelul unităţii şcolari responsabile cu evaluarea internă a
calităţii au fost:
COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
Responsabil: prof. as.med. Ileana Grigore
Membri:


prof .Șerban Florina-secretar



prof. Radu ALINA-membru



prof. Dogaru Laurenţiu-membru



Reprezentantul Consiliului local Comănescu Ionuț Ovidiu



Reprezentant elevi Zamfir Mihaela
Obiectivele care au stat la baza activității comisiei sunt:
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funcționarea structurilor responsabile de evaluarea internă a calității;



oprimizarea procedurilor de învățare



evaluarea și consilierea profesorilor și a elevilor



asigurarea accesului la informație al celor interesați



formarea și perfecționarea profesorilor în scopul implementării SMC



optimizarea accesului la resursele materiale.
Activități realizate:



reactualizarea componenței comisiei



actualizarea documentelor SMC



elaborarea planului managerial CEAC



întocmirea rapoartelor de evaluare internă model ARACIP



întocmirea Raportului procesului de autoevaluare pentru anul școlar 2019 -2020 și
transmiterea lui la IȘJ



înregistrarea electronică a autoevaluării (RAEI și încărcarea bazei de date conform
ARACIP)



completarea fișelor de monitorizare privind implementarea principiilor de calitate



informarea personalului, a beneficiarilor direcți și indirecți în ceea ce privește scopul
autoevaluării, aria de cuprindere, instrumentele de realizare și termenele



întocmirea și afișarea graficelor de asistență la ore



aplicarea procedurilor operaționale/ întocmirea de proceduri operaționale



informări periodice la CP și la CA cu privire la activitatea CEAC



asigurarea vizitelor de validare a raportului și de evaluare externă



monitorizarea notării ritmice



asigurarea activităților diferențiate la clasă
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Listă proceduri/scopul fiecăreia

LISTĂ PROCEDURI DE SISTEM / SCOP

Compartiment

Cod
procedură

Denumire

Scop

PS-01.1

CERCETAREA DISCIPLINARĂ A
PERSONALULUI DIDACTIC
DIDACTIC AUXILIAR

MANAGEMENT

PS-01.02

Prezenta procedură de sistem are scopul de a stabili condiţiile şi
etapele pe care Şcoala Postliceală Sanitară Slatina Olt trebuie să le
ŞI
aibă în vedere atunci când are de-a face cu o sesizare privind acţiunea
sau inacţiunea unui cadru didactic prin care se încalca normele legale,
regulamentul intern, codul de conduită, contractul colectiv de muncă
sau orice alte acte normative care au legatură cu actul de învătământ.

PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND CERCETAREA
DISCIPLINARĂ A
PERSONALULUI NEDIDACTIC

PS-01.03

PROCEDURA DE SISTEM
MONITORIZAREA RISCURILOR
DE CORUPȚIE

30

Scopul procedurii este de a descrie modul în care sunt procesate
abaterile disciplinare ale personalului nedidactic din Şcoala
Postliceală Sanitară Slatina Olt, respectând prevederile prevăzute de
Codul muncii (Legea 53/2003, republicată în 2011).
Prezenta procedură se aplică în scopul adoptării in Şcoala
Postliceală Sanitară Slatina Olt a unor măsuri de control și/sau
prevenire, adaptate cauzelor care determină posibilitatea de apariție a
unor fapte de corupție, astfel încât să fie menținute la un nivel
acceptabil atât probabilitatea de apariție a acestora, cât și impactul
resimțit la nivelul activităților ministerului sau la nivelul structurilor
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subordonate/coordonate
Științifice.

Ministerului

Educației

si

Cercetării

PS-01.04

PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND SEMNALAREA ȘI
CERCETAREA
NEREGULARITĂȚILOR

Prezenta procedură de sistem are scopul de a stabili modalitățile de
semnalare și cercetare a neregularităţilor, precum și măsurile de
protecţie a persoanelor care reclamă ori semnalează neregularităţi la
nivelul Școlii.

PS – 02.1

PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND ÎNTOCMIREA,
ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE
POST PENTRU PERSONALUL
DIDACTIC ŞI DIDACTIC
AUXILIAR

Prezenta procedură de sistem are scopul de a identifica şi
descrie etapele necesare elaborării, actualizării şi aprobării fişelor de
post ale personalului didactic şi didactic auxiliar în cadrul Școlii,
precum şi de a stabili persoanele implicate în realizarea acestei
activități.

PS – 02.2

PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND ÎNTOCMIREA,
ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE
POST PENTRU PERSONALUL
NEDIDACTIC

Prezenta procedură de sistem are scopul de a identifica şi descrie
etapele necesare elaborării, actualizării şi aprobării fişelor de post ale
personalului nedidactic în cadrul Școlii precum şi de a stabili
persoanele implicate în realizarea acestei activități.
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PS - 02.3 DETERMINAREA FUNCŢIILOR Scopul procedurii este acela de a garanta, ca instrument de prevenire, o

înţelegere clară, structurată, transparentă a confidenţialităţii şi a
funcţiilor sensibile şi de a reduce riscurile posibile asociate.

SENSIBILE

Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a
personalului.
Asigură o monitorizare eficientă a funcțiilor sensibile.

PS - 03.1

EVALUAREA PERSONALULUI Prezenta procedură de sistem are scopul de a asigura înlănţuirea
DIDACTIC
ȘI
DIDACTIC raţională a reglementărilor, cerinţelor şi condiţiilor impuse de Ordinul
AUXILIAR
ministrului educaţiei, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011 privind
aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţilor personalului
didactic şi didactic auxiliar, cu modificările și completările ulterioare.

PS - 03.2

EVALUAREA PERSONALULUI Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi
persoanele implicate;
NEDIDACTIC
Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării
activităţii;
Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a
personalului;
Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare
şi/sau control, iar pe director, în luarea deciziei;
Formarea unui corp profesionist de angajaţi şi posibilitatea de a:
- corela obiectiv activitatea angajatului şi cerinţele postului;
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- aprecia obiectiv performanţele profesionale individuale ale
angajaţilor, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor
individuale stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv;
- asigura un sistem motivaţional, prin recompensarea angajaţilor
care au obţinut rezultate deosebite, astfel încât să fie determinată
creşterea performanţelor profesionale individuale;
- identifica necesităţile de instruire a angajaţilor, pentru
îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul
îndeplinirii obiectivelor stabilite.

PS - 03.3

DETERMINAREA NEVOILOR
DE FORMARE CONTINUĂ ŞI
PERFECŢIONARE A
PERSONALULUI

PS – 04.1

FUNCŢII SENSIBILE

Prezenta procedură de sistem are scopul de a stabili condiţiile şi
modalităţile de identificare a nevoilor de formare continuă şi
perfecţionare a cadrelor didactice şi didactice auxiliare din Şcoala
Postliceală Sanitară Slatina Olt .

Scopul procedurii este acela de a garanta, ca instrument de prevenire, o
înţelegere clară, structurată, transparentă a confidenţialităţii şi a
funcţiilor sensibile şi de a reduce riscurile posibile asociate.
Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a
personalului.
Asigură o monitorizare eficientă a funcțiilor sensibile.

PS - 05

Prezenta procedură de sistem are scopul de a stabili modalitatea de
delegare a competenţelor şi responsabilităţilor de conducere a
instituţiei, între diferite nivele de management, în situaţia absenţei

PROCEDURA PRIVIND
DELEGAREA
COMPETENŢELOR ŞI
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PS – 06

RESPONSABILITĂŢILOR

temporare a directorului, în vederea asigurării desfăşurării în bune
condiţii a activităţii Școlii, în aceste situaţii.

STRUCTURA
ORGANIZAŢIONALĂ

Prezenta procedură de sistem are scopul de a identifica şi descrie
etapele necesare analizării şi eventual modificării structurii
organizatorice a Școlii.

LISTĂ PROCEDURI OPERAȚIONALE / SCOP/SECRETARIAT
Compartiment

Cod
procedură

Denumire

Scop

PO - 04

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
PRIVIND PROGRAMAREA,
MODIFICAREA ȘI
EFECTUAREA CONCEDIILOR
DE ODIHNĂ

Prezenta procedură operațională are scopul de a stabili condițiile și
modalitățile de programare, modificare şi efectuare a concediilor de
odihnă, ale personalului didactic din cadrul Şcolii.

PO-05

Procedura este menită să contribuie la atingerea eficientă a obiectivelor
PROCEDURA OPERATIONALA
din Şcoala Postliceala Sanitara Slatina Olt prin creşterea performanţei şi la
ORGANIZAREA
crearea unui cadru comun pentru aplicarea principiilor de bună practică
CONCURSURILOR DE
selectând cele mai eficiente metode.
ANGAJARE ÎN VEDEREA
OCUPĂRII UNUI POST VACANT

PO-12

PROCEDURĂ OPERATIONALA
ȊNTOCMIREA STATELOR DE
PLATĂ
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Prin această procedură se stabilesc condițiile de întocmire a statelor
de funcții ale personalului didactic, a personalului didactic auxiliar,
precum și a personalului nedidactic. Prin procedură se documentează
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modul de stabilire a tuturor salariilor din cadrul Şcolii.

SECRETARIAT
P.O-13.11 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
ÎNVOIREA CADRELOR
DIDACTICE

● Scopul procedurii este de a stabili cadrul metodologic de
acordare a învoirilor pentru cadrele didactice de la orele de predare
învăţare sau instruire practică.
● Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi
persoanele implicate;
● Asigură existenta documentaţiei care stă la baza identificării
nevoilor de formare şi programării în vederea participării
personalului la cursurile de formare/perfecţionare;
● Asigură continuitatea activitătii, inclusiv în condiţii de
fluctuaţie a personalului;
● Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de
auditare şi/sau control, iar pe Director, în luarea deciziei.

PO-16

PROCEDURA OPERATIONALÃ
Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și
LIBERUL ACCES LA
persoanele implicate;
INFORMATIILE DE INTERES
Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării
PUBLIC
activității;
Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a
personalului;
Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare
și/sau control, iar pe conducătorul entităţii, în luarea deciziei;
Procedura operaţională vizează accesul liber şi neîngrădit al
persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin
lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor
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dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate
cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de
Parlamentul României.
Procedura stabileşte modul în care se asigură comunicarea către
autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de
director, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public.
Procedura se realizează în special pentru o bună colaborare între cetăţeni şi
instituţiile publice, pentru interesele instituţiei publice, ale cetăţenilor, ale
salariaţilor instituţiei publice.

PO-21

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND GESTIONAREA,
COMPLETAREA, VERIFICAREA
ȘI ELIBERAREA ACTELOR DE
STUDII

Prezenta procedură stabilește:
- modul în care sunt întocmite, verificare și eliberate actele de studii
Școala Postliceală Sanitară Slatina
- de a stabili responsabilitățile privind întocmirea, verificare și
eliberate actele de studii;
- de a asigura continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație
a personalului;
- de a sprijini auditul și/ sau alte organisme abilitate în acțiuni de
auditare și / sau control, iar pe director, în luarea deciziei.

PO-28

PROCEDURĂ OPERATIONALA
PRIVIND ELABORAREA,
ADOPTAREA ȘI APLICAREA
DECIZIILOR INTERNE

36

Prezenta procedură stabilește modalitatea de elaborare a deciziilor
interne în cadrul unității de învățământ. Deciziile interne sunt emise
de către director, acestea fiind documentele care reglementează și
formalizează realizarea anumitor activități ale personalului didactic,
didactic auxiliar și nedidactic al Şcolii.
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P.O-29

PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND REGISTRUL
GENERAL DE EVIDENȚĂ A
SALARIAȚILOR

Prezenta procedură stabilește modalitatea de completare și
transmitere la ITM a Registrului general de evidenţă a salariaţilor, în
conformitate cu prevederile legale, în cadrul unității de învățământ,
pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic.

P.O-30

PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND ÎNTOCMIREA
PONTAJULUI

Prezenta procedură stabilește modalitatea de întocmire a
pontajului pentru angajații unității de învățământ. Pontajul este
documentul care stă la baza calculului drepturilor bănești cuvenite
personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic al Şcolii .

P.O-31

PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND EMITEREA
ADEVERINȚELOR DE ELEV

Prezenta procedură stabilește modalitatea de întocmire și
completare a adeverințelor de elev pentru cursanții unității de
învățământ. Adverința de elev este documentul care atestă calitatea
solicitantului de elev al Şcolii, aceasta putând fi utilizată în scopul
accesării anumitor servicii (medicale, culturale, științifice, sportive).

P.O-40
P.S-05

PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND COMPLETAREA
REGISTRELOR MATRICOLE
PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND DELEGAREA
COMPETENŢELOR ŞI
RESPONSABILITĂŢILOR

Prezenta procedură operationala descrie modul în care se
completeaza corect şi în termen registrele matricole in cadrul Şcolii
Postliceala Sanitara Slatina Olt.
Prezenta procedură de sistem are scopul de a stabili modalitatea
de delegare a competenţelor şi responsabilităţilor de conducere a
instituţiei, între diferite nivele de management, în situaţia absenţei
temporare a directorului, în vederea asigurării desfăşurării în bune
condiţii a activităţii Şcolii, în aceste situaţii.

P.S-14.1

PROCEDURA DE SISTEM
ARHIVAREA DOCUMENTELOR

Prezenta procedură de sistem are scopul de a identifica şi descrie
etapele necesare arhivării şi accesării ulterioare a documentelor
primite şi elaborate la nivelul Şcolii precum şi de a stabili persoanele
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implicate în realizarea activității de arhivare.

P.S.-14.2

PROCEDURA DE SISTEM
PRIMIREA, ÎNREGISTRAREA ȘI
EXPEDIEREA
CORESPONDENȚEI

Prezenta procedură de sistem are scopul de a organiza procesul de
primire, înregistrare și expediere a corespondenței, astfel încât
sistemul să poată fi folosit cu ușurință de conducere, angajați și terții
interesați, care intră în relație cu unitatea de învățământ.

LISTĂ PROCEDURI OPERAȚIONALE /CEAC/ SCOP
Denumire
departament
CEAC

Nr
procedură

Denumire departament

Scop

Procedură operațională privind elaborarea procedurilor
operaționale

Stabilirea unei forme unitare de elaborare a procedurilor,
instrucţiunilorşi formularelor care se elaborează, de către
şefii de compartimente şi comisii
Procedura de lucru stabileşte metodologia de lucru a
Comisiei de Evaluare şi Asigurarea Calităţii precum şi a
responsabilităţilor privind elaborarea şi aplicarea
documentelor specifice calităţii.
Scopul acestei proceduri este acela de a defini modul şi
mijloacele de informare
Scopul acestei proceduri este de stabilire a unor condiţii
si modalităţi de autoevaluare printr-o mai bună implicare
şi responsabilizare a parţilor implicate direct în educaţia
elevilor.
Scopul procedurii este acela de a reglementa modalitatea

PO 01
CEAC

PO 03

Procedura operaţională privind elaborarea procedurilor
formalizate pe activităţi
Procedură operațională privind comunicarea internă,
externă și instituțională

PO 04
PO 05

Procedură operațională privind autoevaluarea
instituțională
Procedură operațională privind alegerea membrilor

PO 02
CEAC
CEAC

CEAC
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CEAC
CEAC

PO 08

Procedură operațională privind procedura de lucru a
Comisiei de evaluare și asigurare a calitatății
Procedură operațională prind realizarea planificarilor
anuale si semetriale
Procedură operațională privind intrunirea si
desfasurarea sedintelor Consiliului Profesoral

PO 09

Procedură operațională privind elaborarea deciziilor

PO 10

Procedură operațională privind analiza culturii
organizaționale

PO 11

Procedura operațională privind asigurarea serviciilor
medicale de urgență

PO 12

Procedura operațională privind a semnalarea
neregularităților

PO 06
CEAC
PO 07
CEAC
CEAC
CEAC

CEAC

CEAC

CEAC

PO 13
CEAC
PO 14

Procedura operațională privind prevenirea și
monitorizarea violenței în școală
Procedura operațională privind organizarea si
functionarea comisiilor metodice si a comisiilor de
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de alegere a membrilor Comisiei pentru Evaluarea si
Asigurarea Calitatii (CEAC) si atributiile acestora.
Procedura de lucru stabileşte metodologia de lucru a
Comisiei de Evaluare şi Asigurarea Calităţii precum şi a
responsabilităţilor privind elaborarea şi aplicarea
documentelor specifice
Procedura de lucru stabilește realizarea proiecării
didactice conform Programei şcolare
Procedura are ca scop optimizarea desfăşurării
Consiliului Profesoral
Procedură de lucru ce stabileste elaborarea deciziilor la
nivelul scolii, elaborate de serviciul secretariat
Scopul procedurii este acela de elaborare a baazei
teoretico-metodice ca factor de sporire a eficientei
manageriale
Prezenta procedură stabilește modul in care cadrele
didactice, didactic- auxiliare sau nedidactice din școală
susțin in caz de urgenta funcțiile vitale ale posibilelor
victime până la intervenția medicilor de urgență
Scopul acestei proceduri este de stabilire a unor condiţii
si modalităţi de autoevaluare printr-o mai bună implicare
şi responsabilizare a parţilor implicate direct în educaţia
elevilor.
Scopul acestei proceduri este de prevenire și combaterea
violentei in scoala in acord cu normele metodologice in
vederea imbunatatirii sistemului cadru de asigurarea
protectiei in unitatea scolara, a sigurantei elevilor si
cadrelor didactice
Stabileşte modul de realizare a activităţii,
compartimentele şi persoanele implicate in instituirea
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lucru

PO 18

Procedura operațională privind urmărirea progresului
elevilor
Procedura operațională privind identificarea punctelor
tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor
Procedura operațională privind utilizarea laboratorului
de biochimie
Procedură operațională privind învoirea personalului
didactic

PO 19

Procedură operațională privind notarea ritmică şi
parcurgerea programei şcolare

CEAC
PO 15
CEAC
PO 16
CEAC
PO 17
CEAC
CEAC

CEAC
PO 20
CEAC
PO 21
CEAC
PO 22
CEAC
PO 23

Procedură operațională privind întocmirea registrului
matricol
Procedură operațională privind gestionarea,
completarea, verificarea și eliberarea actelor de studii
Procedură operațională privind întocmirea planului
managerial
Procedura operaţională privind informarea regulata a
elevilor privind progresul realizat si rezultatele scolare

CEAC

PO 24
CEAC

Procedură operațională privind elaborarea, aplicarea și
verificarea orarului unității
Procedură operațională privind încheierea situațiilor
amânate

PO 25
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unei proceduri metodologice pentru elaborarea şi
aplicarea documentelor specifice calităţii
Urmărirea progresului elevilor la fiecare disciplină de
studiu na
Scopul procedurii este acela de a efientiza activitatea
unităţii şcolare şi să permită obţinerea de performanţă.
Scopul acestei proceduri este prevenirea accidentelor în
laboratoare și săli demonstrative.
Scopul procedurii este acela de a stabilii cadrul
metodologic de acordare a invoirilor pt cadrele didactice
Procedura are drept scop eficientizarea procesului de
predare - învăţare – evaluare respectiv monitorizarea
numărului de note acordat fiecărui elev în concordanţă cu
numărul de ore alocat fiecărei disciplinei în parte
Scopul este completarea corectă şi în termen a
situaţieişcolare a elevilor la sfârşitul anului şcolar (iunie)
şi după sesiunea exsamenelor de corigenţă(septembrie);
Procedura stabileste modul în care sunt întocmite,
verificare și eliberate actele de studii
Stabileşte modul de realizare a activităţii,
compartimentele şi persoanele implicate
Scopul acestei proceduri este de stabilire a unor conditii
de dialog scoala - familie
Elaborarea, aplicarea şi verificarea orarului unităţii
şcolare, conform reglementărilor legale şi cu respectarea
planurilor cadru, pe clase şi pe profesori şi a condicii de
prezenţă
Organizarea examenelor de situatii neincheiate ce
presupune respectarea următoarelor principii: - Principiul
echităţii - Principiul egalităţii de șanse - Principiul
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CEAC

PO 26

CEAC
PO 27
CEAC
CEAC

PO 28
PO 29

Procedura operaţională privind managementul
conflictelor de muncă
Procedură operațională de identificare si prevenire a
perturbarilor majore
Procedură operațională privind stabilirea sancţiunilor
prevăzute pentru absenţe şi aplicarea lor eficientă
Procedură operațională privind comunicarea externă cu
beneficiarii educaţiei, cu instituţii și angajatori

CEAC
Procedura operaţională
observarea predării şi învăţării
PO 30
CEAC
PO 31
CEAC
PO 32

Procedură operațională privind transferul elevilor
Procedură operațională privind încheierea situaţiei
şcolare semestriale şi anuale

CEAC

CEAC

PO 33
PO 34

Procedura operațională privind organizarea,
desfasurarea si finalizarea programului special de
revalorizare a formării inițiale de asistent medical
generalist
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transparenţei - Principiul centrării educaţiei pe
beneficiarii acesteia
Procedura este întocmită în scopul asigurării unui
management corect a conflictelor de muncă
Asigurarea continuităţii şi evitarea perturbarii
programului şcolar al elevilor.
Urmărirea lunară a situaţiei frecvenţei şi depistarea
elevilor care absentează în mod repetat de la orele de curs
Procedura cuprinde etapele ce trebuie urmate, metodele
de lucru stabilite şi regulile de aplicat în vederea
cunoaşteri i și aplicării de către salariaţii entităţii a
prevederi lor legale care reglementează activitatea
procedurată. - Procedura reglementează comunicarea
externă cu beneficiari i educaţiei, cu instituţii și
angajatori
Scopul acestei proceduri este acela de a defini modul si
mijloacele de realizare a activitatii de asistenta la ore
precum si responsabilitatile pe care le implica aceasta
activitate
Scopul acestei proceduri este acela de a stabili criteriile
unitare de transfer
Procedura este utilizata pentru încheierea situației
școlare la clase
Scopul acestei proceduri este de planificare a activităţilor
de organizare, desfășurare și finalizarea programului
special de revalorizare a formarii inițiale de asistent
medical generalist, dobândită anterior datei de 1
ianuarie2007, pentru absolvenții învățământului
postliceal sanitar.
Pregătirea suplimentară a elevilor este una dintre
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Procedura operaţională privind
pregatirea suplimentara a elevilor in vederea
sustinerii examenului de certificare a competentelor
profesionale
CEAC

PO 35
CEAC
PO 36
CEAC

PO 37
CEAC
PO 38
CEAC

PO 39
CEAC
PO 40
CEAC
PO 41

activităţile importante ale compartimentului didactic, care
se desfăşoară atât în cadrul procesului instructiv educativ
formal, cât şi în cadrul celui informal sau nonformal

Procedura a fost alcătuită pentru a se întocmi o situaţie
statistică privind traseul ocupaţional al absolvenţilor în
vederea aprecierii utilităţii specializărilor propuse de
Procedura operaţională privind urmărirea traseului
către instituţia noastră şi a concordanţei dintre obiectivele
profesional al absolventului
unităţii cu cele stabilite la nivel naţional.
Procedura operaţională privind pregatirea suplimentara Stabileşte programul de pregatire a elevilor din anii
a elevilor in vederea sustinerii examenului de certificare terminali
a competentelor profesionale
Prin realizarea portofoliilor de către elevi, profesorii au
posibilitatea să surprindă latura formativă a elevilor,
Procedura
antrenează elevii în munca independentă stimulându-le
privind portofoliile elevilor
creativitatea, curiozitatea şi originalitatea.
Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea
Procedură operațională privind comportamentul în caz
activităţilor care se desfăşoară în urma situaţiilor de
de cutremur/incendiu/inundații
urgenţă determinate de incendiu,cutremur, inundatii.
Procedura operaţională privind
Stabilirea echipelor de medici și asistenți medicali care
propunerea/elaborarea/îndrumarea temelor de proiect
vor propune teme de proiect în propunerii temelor de
în vederea susținerii examenului de competență
proiect pentru fiecare calificare profesională
profesională
Realizarea unei modalitati de a afla informatii despre
Procedură operațională privind obținerea feedback-ului parerile elevilor, cadrelor didactice si a altor factori
din partea elevilor
interesati, referitoare la activitatea unitatii de invatamant.
Procedura operațională privind formarea continuă,
Scopul este acela de a afla informatii despre parerile
perfecționarea personaluliui didactic, didactic auxiliar și elevilor, cadrelor didactice si altor factori interesat.
nedidactic
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PO 45

Procedura operațională privind utilizarea laboratorului
de informatică
Procedura operațională privind protecția muncii în
laboratoare și săli demonstrative
Procedura operațională privind accesul în laboratorul de
informatică
Procedura operațională privind utilizarea laboratorului
de anatomie șifiziologia omului

PO 46

Procedura operatională
privind identificarea si incluziunea elevilor in situatii de
risc / cu cerinte educative speciale

CEAC
PO 42
CEAC
PO 43
CEAC
PO 44
CEAC
CEAC

CEAC
Procedura operaţionala de urmarire a insertiei
profesionale a absolventilor
PO 47
CEAC

PO 48
CEAC

Procedură operațională privind observarea procesului
de predare/învățare/evaluare
Procedură
privind întocmirea și verificarea portofoliilor elevilor și
ale cadrelor didactice

Realizarea orelor de predare/invatare in laboratoarele
scolare
Scopul acestei proceduri este prevenirea accidentelor în
laboratoare și săli demonstrative
Utilizarea eficienta a laboratorului de informatica
Scopul acestei proceduri este prevenirea accidentelor în
laboratoare și săli demonstrative.
Scopul este acela de aidentificarea elevilor cu risc /CES
din cadrul școlii
Procedura a fost alcătuită pentru a se întocmi o situaţie
statistică privind traseul ocupaţional al absolvenţilor în
vederea aprecierii utilităţii specializărilor propuse de
către instituţia noastră şi a concordanţei dintre obiectivele
unităţii (PAS)
Scopul acestei proceduri este acela de a defini modul şi
mijloacele de realizare a activităţii de asistenţa la ore de
către cei investiţi cu această responsabilitate precum şi
responsabilităţile pe care le implică aceasta activitate
Stabilirea metodologiei privind întocmirea și verificarea
portofoliilor cadrelor didactice, respectiv ale elevilor, în
vederea îmbunătățirii calității procesului educațional

PO 49
CEAC

CEAC

PO 50
PO 51

Procedura operaţională privind
elaborarea și revizuirea planului de actiune al scolii
Procedura operationala privind elaborarea, aplicarea si
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Stabilirea modalitatii de lucru generale la nivelul scolii
privind planificarea si revizuirea activitatilor ce vizeaaza
dezvoltarea unitatii de invatamant
Stabileste metodologia de elaborare, aplicare si
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interpretarea chestionarelor
CEAC

PO 53

Procedura operaţională privind
elaborarea și aprobarea ofertei educaționale
Procedură operațională privind completarea normei
didactice

PO 54

Procedură operațională privind completarea si predarea
cataloagelor

PO 52
CEAC
CEAC

CEAC

PO 55
CEAC
PO 56
CEAC
PO 57

Procedură operațională privind achiziţionarea
manualelor si cărţilor la biblioteca scolii
Procedură operațională privind privind întocmirea
rapoartelor pe catedre
Procedură operațională privind protectia muncii în
laboratoare și săli demonstrative

CEAC

PO 60

Procedură operațională privind întocmirea proiectului
didactic
Procedură operațională privind promovarea imaginii
școlii
Procedură operațională privind comunicarea internă elevi, cadre

PO 61

Procedură operațională privind evaluarea inițială

PO 58
CEAC
PO 59
CEAC
CEAC
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interpretare a chestionarelor
Stabilește modul de realizare a activităţii,
compartimentele și persoanele implicate, modalitatea de
realizare si promovare a ofertei educationale.
Scopul procedurii este acela completarea normei
didactice a cadrelor didactice
Procedura are ca scop completarea integrala a
cataloagelor de catre profesorii diriginti si toate cadrele
didactice care predau la clasa si verificarea de catre
membrii comisiei CEAC, a directorului si secretarului
scolii daca toate operatiile au fost facute in mod
corespunzator si daca toate documentele necesare au fost
atasate.
eficientizeze achiziţionarea cărţilor pentru disciplinele
din curriculum-ul şcolar pentru fiecare clasă şi fiecare
disciplină în fiecare an şcolar în vederea îmbunătăţirii
procesului de predare –învăţare, procesul educaţional
Analiza activitatii instructiv educativ
Scopul acestei proceduri este prevenirea accidentelor în
laboratoare și săli demonstrative.
Procedura reglementează modalitatea de întocmire a
proiectului didactic în mod uniform pentru întregul
personal didactic al unităţii de învăţământ;
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale
pozitive în comunitate;
Scopul acestei proceduri este acela de a defini modul şi
mijloacele de informare în cadrul Școlii
Scopul acestei proceduri este de a optimiza activitatea de
evaluare iniţială la nivelul instituţiei de învăţământ
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PO 63

Procedură operațională privind prevenirea și
combaterea absenteismului școlar și monitorizarea
frecvenței la ore
Procedură operațională privind desfășurarea serviciului
pe școală

PO 64

Procedură operațională privind activitatea comisiilor
metodice

PO 65

Procedura operaţională privind
înscrierea elevilor în anul i de studiu

PO 66

Procedură operațională privind întregirea normei la
titulari

PO 67

Procedură operațională privind organizarea și selecția
grupului tință în cadrul proiectelor Erasmus+

PO 68

Procedură operațională privind validarea și
recunoașterea practicii efectuate în cadrul proiectelor
Erasmus+

PO 69

Procedură operațională privind activități
extracurriculare

CEAC
PO 62
CEAC
CEAC

CEAC

CEAC

CEAC

CEAC

CEAC
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Stabilirea modului de realizare a monitorizării, prevenirii
şi combaterii absenteismului şcolar;
Scopul acestei proceduri stabileste serviciul pe scoala
efectuat de cadrele didactice
Modul de constituire a comisiilor metodice şi atribuţiile
ce le revin membrilor sunt stabilite prin Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ
Preuniversitar,
Scopul acestei proceduri este de a constitui formațiunile
de studiu, an școlar 2019- 2020, în mod transparent și
nediscriminatoriu.
Titularii respectivi pot solicita întregirea normei didactice
prin transfer într-o unitate de învăţământ/specializare în
conformitate cu specializările din diplomele de studii, în
condiţiile prevăzute de Art. 24, alin. 1-2-3 din
Metodologie
îndeplinirii condițiilor impuse de etapele de implementare
a proiectului de mobilitate VET, Școala Postliceală
Sanitară Slatina, organizează un concurs de selecție a
elevilor care doresc să devină participanți activi în cadrul
proiectuluiErasmus+,
Procedura stabilește rnodul în care se realizează
recunoașterea, validarea practicii efectuate de elevii
Școlii Pstliceale Sanitare și notarea în catalog la modulele
parcurse în practică, practică efectuată în instituții
partenere în cadrul programului Erasmus plus.
Activitatea educativă extraşcolară se desfăşoară, în afara
orelor de curs, în spaţii aparţinând unităţilor de
învăţământ, în tabere şcolare, în baze sportive, turistice şi
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CEAC

PO 70

Procedură operațională privind admiterea în anul școlar
2020-2021
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de agrement,
Are la bază Metodologia de admitere pentru anul școlar
2020-2021, a Criteriilor minimale de admitere, și
stabilește modul de desfășurare al admiterii on-line
pentru anul școlar 2020-2021.
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COMISIA PENTRU MONITORIZAREA,COORDONAREA ȘI A DEZVOLTĂRII
SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL DIN CADRUL ȘCOLII
POSTLICEALE SANITARE
COMPONENȚA
Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologicăa dezvoltării sistemului
de control intern/managerial al Școlii Postliceale Sanitare
Președinte: AVRAM MIRELA
Secretar Comisie : TRUŞCĂ IONICA
Membrii:
1. GRIGORE ILEANA
2. BUTUȘINĂ CORNELIA
3. ALEXANDRU CARMEN ALINA
Au fost întocmite rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale. A fost elaborat graficul de
monitorizare pe departamente.
În lunile octombrie-noiembrie a fost administrat un chestionar CHESTIONAR de evaluare a
gradului de satisfactie a personalului cu privire la calitatea managementului unității de
învățământ. Rezultatele interpretării acestui chestionar se regăsesc în anexa 3.
5. MANAGEMENTUL COMISIILOR METODICE
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CATEDREI MEDICILOR

Subsemnata DR.BROBOANA GRATIELA, responsabil Catedra Medicilor la
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SLATINA, prezint următorul raport pe anul școlar
2019-2020 privind atât activitatea la nivelul catedrei,după cum urmează:
- planificările calendaristice au fost elaborate conform unităților de învațare în conformitate
cu prevederile programelor școlare și ale metodologiilor aflate in vigoare;
-s-au predat la termen aceste documente școlare,respectand indicațiile metodice;
-au fost propuse și aprobate temele pentru susținerea proiectului de către absolvenții anului III
specializările A.M.G, A.M.B.F.K.T ;
-au fost stabilite echipele care au coordonat elaborarea proiectului:
 Dr.Popa Cătălina-As.med.Anghel Florina(A.M.G)
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 Dr.Popa Cătălina-As.med.Dumitru Nadia(A.M.G)
 Dr.Broboană Grațiela-As.med.Anghel Florina(A.M.B.F.K.T)
 Prof.Roșca Sabin-As.med.Preda Marilena(A.M.B.F.K.T)
 Dr.Broboană Grațiela-As.med.Ghergu Mihaela(A.M.G)
 Dr.Teleu Livia-As.med.Scarlat Mariana(A.M.G)
 Dr.Broboană Grațiela-As.med.Preda Marilena(A.M.G)
 Dr.Broboană Sebastian-As.med.Grigore Ileana(A.M.G)
-au fost susținute și dezbătute referate:
 Dr.Lucaci Iuliana-Litiaza biliara;
 Dr.Broboana Gratiela-Astmul bronsic;
 Dr.Popa Catalina-Fibromul uterin;
 Dr.Broboana Sebastian-Arsurile;
 Dr.Teleu Livia-Ulcerul gastric;
 Dr.Petre Alina-Rujeola;
 Dr.Berinde Maria-Cancerul mamar;
Pe parcursul semestrului II activitatea s-a desfășurat prin intermediul platformelor
Classroom,Zoom si WhatsApp,care au facilitat comunicarea intre cadrele didactice si elevi.
Printre dificultățile intampinate în realizarea activităților online s-a costatat lipsa
comunicarii autentice si relationarea umana existenta la predarea la clasa.
Puncte tari:
-respectarea programelor școlare în vigoare;
-întocmirea corectă a planificărilor semestriale, anuale și pe unități de învățare;
-adaptarea conținuturilor la nivelul de înțelegere al elevilor;
-folosirea unor metodologii didactice corecte care să asigure instruirea și formarea elevilor în
raport cu cerințele sociale;
-adaptarea cadrelor didactice la modul de predare-învățare-evaluare în sistemul online;
Puncte slabe:
-dificultati tehnice-conectare complicata,restrictii de acces,lipsa obisnuintei de a invata cu
ajutorul noilor tehnologii,lipsa unui computer,tableta,telefone smartphone.
-lipsa controlului si monitorizarii constante a activitatii elevilor;
-acces limitat la internet in unele zone ale judetului;
-o parte din activitatea didactica uzuala(fata in fata) nu are randamentul scontat in online;
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-explicatiile pentru intelegerea conceptelor,relatiilor,fenomenelor precum si consilierea
individuala se realizaza mai greu online.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CATEDREI DE PREGĂTIRE ȘI INSTRUIRE
PRACTICĂ PRECUM ȘI EFECTUAREA STAGIULUI PRACTIC
Subsemnata ANGHEL I FLORINA, maistru instructor la ȘCOALA POSTLICEALĂ
SANI-TARĂ SLATINA, prezint următorul raport pe anul școlar 2019-2020 privind atât
activitatea la nivelul catedrei de pregătire și instruire practică precum și efectuarea stagiului
de practică în cadrul SPITALULUI DE URGENȚA SLATINA după cum urmează:
- planificările calendaristice au fost elaborate conform unităților de învațare în conformitate
cu prevederile programelor școlare și ale metodologiilor aflate in vigoare
-s-au predat la termen aceste documente școlare,respectand indicațiile metodice furnizate de
către responsabilul catedrei asistenților medicali
-au fost propuse și aprobate temele ptr susținerea proiectului de către absolvenții anului III
specializările A.M.G, A.M.B.F.K.T :
 As.med Anghel Florina(AMBFKT +A.M.G )
 As.med Grigore Ileana(AMG)
 As med.Scarlat Mariana(A.M.G)
 As.med.Dumitru Nadia (A.M.G)
 As.med.Preda Marilena(A.M.B.F.K.T+A.M.G)
 As.med.Ghergu Mihaela(AMG)
-au fost stabilite echipele care au coordonat elaborarea proiectului
 Dr.Popa Cătălina-As.med.Anghel Florina(A.M.G)
 Dr.Popa Cătălina-As.med.Dumitru Nadia(A.M.G)
 Dr.Broboană Grațiela-As.med.Anghel Florina(A.M.B.F.K.T)
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 Prof.Roșca Sabin-As.med.Preda Marilena(A.M.B.F.K.T)
 Dr.Broboană Grațiela-As.med.Ghergu Mihaela(A.M.G)
 Dr.Teleu Livia-As.med.Scarlat Mariana(A.M.G)
 Dr.Broboană Grațiela-As.med.Preda Marilena(A.M.G)
 Dr.Broboană Sebastian-As.med.Grigore Ileana(A.M.G)
-au fost susținute și dezbătute referate de către asistenții medicali titulari
 As.med Anghel Florina : Masajul,beneficii și riscuri
 As.med.Ghergu Mihaela:Injecția intavenoasă
 As.med.Scarlat Mariana:Observarea și notarea vărsăturilor în F.O
 As.med.Dumitru Nadia :Calitatea serviciilor de nursing
 As.med.Preda Marilena:Spălătura gastrică
 As.med.Grigore Ileana :Rolul asistentului medical în pregătirea preoperatorie și
îngrijirile postoperatorii.
 As.farm.Constantinescu Giulia:Probioticele
 As.far.Dimulescu Cornelia:Antiinflamatoare
Stagiul de practică urmăreşte dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor cognitive, formarea şi
perfecţionarea competenţelor de specialitate, maturizarea gândirii critice şi rafinarea
capacităţii de a aprecia şi de a asuma valori autentice de către viitorii absolvenţi.
Stagiul de practică constituie una din formele de pregătire a elevilor şcolilor postliceale
sani-tare, astfel încât după absolvire să le permită integrarea într-un timp relativ scurt şi cu
rezultate foarte bune în funcţiile în care vor fi repartizaţi.Stagiul de practică este o parte
integrantă

a

pro-cesului

de

învăţământ

şi

pune

în

comun

concepte teoretice cu situaţii reale de muncă.
Practica are ca scop principal dezvoltarea şi perfecţionarea priceperilor şi deprinderilor prac
ti-ce formate în şcoală. Elevii au oportunitatea de a câştiga experienţă practică, încredere şi de
a avea o viziune din interior a viitoarei cariere. Stagiul de practică asigură formarea şi
consolida-rea competenţelor specializate ale viitoruluiasistent medical.
Scopul și obiectivele stagiilor de practică pe specialități sunt elaborate prin planul de învățământ.
Rolul deosebit al acestora constă în crearea unor condiții favorabile de integrare mai rapidă
a viitorilor absolvenți în activitatea practică.
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La începutul anului școlar elevii anilor de studiu II și III au fost convocați într-o ședință de
instructaj referitor la desfășurarea stagiului de practică și la securitatea muncii.Fiecare responsabil al stagiului de practică a supravegheat desfășurarea stagiilor de practică pe fiecare secție
în parte.
Obiectivul general al efectuării stagiului de practică în unitățile sanitare l-a constituit
îmbună-tățirea competențelor elevilor ,corelarea dintre cunoștințele de bază dobândite în
școală precum și alte competențe specifice doândite în practică ,necesare locului de muncă ,în
scopul facilitării tranziției de la școală la viața activă și îmbunătățirea perspectivelor de
inserție a acestora pe piața muncii.
Astfel,s.a urmărit îmbogățirea cunoștințelor teoretice legate de formare de priceperi și
deprinderi la locul de muncă prin posibilitatea aplicării lor într-un mediu corespunzător.
S-a avut de asemenea în vedere intrarea în contact a elevilor cu persoane specializate .
S-a dorit sprijinirea și inițierea elevilor în lumea practică a asistentei medicale pentru
dobândirea unui minim de experiență necesară de altfel unui începător în acest domeniu.
Pe parcursul semestrului I:
-elevii s-au prezentat cu regularitate la stagiu conform graficului de practică
-au purtat echipament de protecție adecvat
-au respectat măsurile de protecție în vederea asigurării securității atât a pacientului cât și a sa
în timpul stagiului
-au efectuat activități de educație pentru sănătate
-au conștientizat responsabilitatea lor în menținerea și promovarea sănătății
-au cunoscut obiectivele de stagiu și au cerut sprijin pentru realizarea lor
-s-au integrat în echipa de îngrijire a secției
-elevii au participat la îngrijiri conform obiectivelor stabilite sub supravegherea maistrului
instructor și a asistentului medical care se ocupă de îndrumarea și instruirea sa
-elevii au aplicat cele 4 criterii în executarea tehnicilor de tratament :confort, securitate,
eficacitate, economicitate
-au evaluat corect activitățile desfășurate
-au adoptat un comportament etic în relația cu pacientul
-au aplicat diferite proceduri ca metodă de tratament și recuperare
-au pregătit aparatura și materialele necesare aplicării diferitelor proceduri
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Tot ptr.o bună pregătire practică au fost elaborate caiete de practică ptr calificările AMG și
A.M.B.F.K.T.,

acesta

făcând

parte

din

categoria

documentelor

de

proiectare,organizare,desfășu- rare,evidenţă şi evaluare a procesului de învăţământ.
Pentru fiecare modul de stagiu, la finalizarea perioadei de şcolarizare, se introduce în dosarul personal al absolventului.În caiet pot face însemnări cadre didactice din scoala cu drept de
monitorizare şi control, director,tutorele partenerului de practică, coordonatorul stagiului de
practică şi elevul numai în spaţiile anume rezervate.În şcoală, cu ocazia instructajului efectuat
de către diriginte, elevul completează pagina cu datele personale, ia la cunoştinţă de
obligaţiile pe care le are în stagiul de practică şi semnează în procesul verbal întocmit cu
această

ocazi-e.Pe

parcursul

stagiului

de

practică,

elevul

face

notări

în

caiet

punctând idei esenţiale din ins-tructajele efectuate, dispoziţiile primite, proceduri de lucru,
modele de acte procedurale iar la sfârşitul stagiului de practică, elevul va prezenta caietul cu
semnăturile și calificativele obținute în cadrul evaluării sumative,predându-l pe propria
semnătură.
Evaluarea stagiului de practică a vizat:
-volumul, particularitățile și relevanța activităților desfășurate
-evaluarea deprinderilor și cunoștințelor dobândite
-gradul de îndeplinire a sarcinilor
-gradul de implicare în activitățile de pe parcursul semestrului
-frecvența la stagiul practic
-gradul de completare a caietului de practică
Pe parcursul semestrului II atât activitatea practică dar și cea teoretică s-a desfășurat prin
intermediul platformelor Classroom și Zoom.
Platformele educaționale online au facilitat comunicarea în timp real între cadrele
didactice și elevi. Cu toate acestea, comunicarea în acest sens a fost percepută ca fiind
oarecum artificia-lă din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real .
Printre dificultățile în realizarea activităților practice la

distanță s-a costatat lipsa

dezvol-tării și perfecționării priceperilor și deprinderilor practice atât în rândul elevilor de
anul II și III dar mai ales în rândul elevilor de anul I,toți aceștia neavând oportunitatea de a
câștiga experiență practică.
Puncte tari:
-respectarea programelor școlare în vigoare
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-întocmirea corectă a planificărilor semestriale, anuale și pe unități de învățare
-adaptarea conținuturilor la nivelul de înțelegere al elevilor
-folosirea unor metodologii didactice corecte care să asigure instruirea și formarea elevilor în
raport cu cerințele sociale (instruire practică online)
-preocuparea pentru dezvoltarea deprinderilor de lucru individual și în echipă
-adaptarea cadrelor didactice la modul de predare-învățare-evaluare în sistemul online
Puncte slabe:
-nevalorificarea mijloacelor de învățământ practice din școală în procesul de instruire practică
(instrumentar medical,manechini,mulaje)
-superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise și a sarcinilor de învățare
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CATEDREI DE FARMACIE
SEMESTRUL II
Subsemnata MITRU ELENA AIDA, profesor la ȘCOALA POSTLICEALĂ
SANITARĂ SLATINA, prezint următorul raport privind activitatea la nivelul catedrei de
farmacie după cum urmează:
- activitatea didactica din 11 martie 2020 s-a desfasurat in mediul on-line.
-s-a incercat sprijinirea elevilor si indrumarea acestora in participarea activa pe platformele
educationale Classroom si Zoom.
-intre colegii catedrei de farmacie a existat in permanenta un dialog virtual,atat in cadrul
consiliilor profesorale desfasurate pe platforma Zoom,cat si in cadrul intalnirilor catedrei de
farmacie.
-s-au

predat la termen lucrarile de proiect pentru anul III,specializarea ASISTENT

MEDICAL DE FARMACIE ,PROMOTIA 2020 .Depunerea si sustinerea acestora
desfasurandu-se in mediul on-line,in format electronic pe emailul scolii.
-proiectele au fost sustinute in on-line in data de 6si7 iulie pe baza unei programari .
-proba scrisa si proba practica nu s-au mai sustinut,acestea au fost echivalate.

TEMELE DE PROIECTE PENTRU ANUL III
SPECIALIZAREA :ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
PROMOTIA 2020
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I .NEAGA NICULINA
1.Medicamente antimicotice si medicamente probiotice.Studiu comparativ.
2.Medicatia hormonala.Afectiuni vizate si risc de disturbare metabolica.
3.Medicatia apifitoterapeutica specifica afectinilor gastro-intestinale.
4.Cefalosporine si peniciline-farmacologie si farmacovigilenta.
II.CIOBANU CATALINA
1.Proprietatile terapeutice ale plantei medicinale aloe vera.
2.Proprietatile terapeutice ale ceaiului verde.
3.Proprietatile terapeutice ale papadiei.
4.Proprietatile terapeutice ale brandusei de toamna.
5.Proprietatile terapeutice ale cretisoarei.
III.MITRU AIDA SI CONSTANTINESCU GIULIA
1.Plante medicinale utilizate in terapia bolilor digestive.
2.Medicatia dermatologica.
3.Produse vegetale care contin vitamine.
4.Forme farmaceutice homeopate.
5.Uleiuri volatile si importanta lor in terapeutica.
6.Produse dermo-cosmetice pentru ingrijirea parului.
7.Preparate pe baza de fier.
8.Contraceptivele.
9.Supozitoare antiinflamatoare nesteroidiene.
10.Plante medicinale folosite in tratarea sistemului circulator.
IV.GHERGU RALUCA SI DIMULESCU CORNELIA
1.Analgezice-Antipiretice.
2.Antibiotice beta lactamice-Peniciline.
3.Vitamine hidrosolubile.
4.Medicatia aparatului urinar.
5.Importanta terapeutica a propolisului in tratarea unor afectiuni.
6.Produse vegetale utilizate in diabetul zaharat.
7.Diuretice.
8.Forme farmaceutice pe baza de produse ale stupului.
9.Tratamentul medicamentos al pacientilor cu afectiuni neuronale.
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-iar echipele care au coordona elaborarea proiectelor
1.Profesor Neaga Niculina
2.Profesor Ciobanu Catalina
3.Profesor Mitru Aida si As.med.de farmacie Constantinescu Giulia
4.Profesor Ghergu Raluca si As.med.de farmacie Dimulescu Cornelia
-au fost susținute și dezbătute referate de către urmatoarele cadre didactice:
Profesor Neaga Niculina
-Referat stiintific -Cofeina,la limita dintre aliment si medicament.
Pe parcursul intregului semestru s-a urmarit atingerea urmatoarelor obiective:
-Incurajarea elevilor in vederea participarii la cursuri on-line.
-Activitati de educatie sanitara si securitate personala, s-au desfasurat on-line.
-Implicarea elevilor in :
-activitati cu specific farmaceutic desfasurate in mediul on-line.
-activitati de voluntariat in scopul dezvoltarii solidaritatii sociale si profesionale in pandemie.
-Dezvoltarea interesului cadrelor didactice in participarea activa a elevilor la procesul
cunoasterii printr-o abordare interdisciplinara,interactiva,cu accent pe munca elevilor si pe
colaborare in scopul insusirii informatiilor,dezvoltarii deprinderilor si atingerii performantelor
propuse in mediul on-line.
-Autoevaluarea activitatii semestriale a cadrelor didactice din cadrul catedrei de farmacie.
-Stimularea interesului elevilor din anul III AMF in vederea participarii active la programul
de simulare a cunostintelor asimilate si de pregatire in vederea sustinerii si promovarii
examenului de certificare a competentelor profesionale in domeniul farmaceutic.
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020
COMISIA METODICA DE BIOFIZICA SI IMAGISTICA
MEDICALA/BIOCHIMIE/MANAGEMENT/COMUNICARE/INFORMATICA
In anul scolar 2019-2020, membrii Comisiei metodice au intocmit un plan de
masuri menit sa contribuie la aplicarea Reformei in invatamant si a unor metode
noi de instruire si educatie.
Activităţile didactice desfăşurate în cursul acestui an şcolar, sunt următoarele:
-proiectarea riguroasa,in conformitate cu cerintele Programei si specificul clasei;
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-consultarea manualelor alternative şi stabilirea manualelor si a cartilor de specialitate ce
vor fi utilizate pe parcursul anului şcolar,
-întocmirea planificărilor calendaristice şi proiectarea unităţilor de învăţare, conform
programelor în vigoare de către toţi membrii comisiei,
-aplicarea testelor predictive în scopul stabilirii nivelului de pregătire al elevilor şi
întocmirea de către fiecare profesor a unor statistici pe baza cărora vor avea loc discuţii în
cadrul şedinţelor din catedre,
-repartizarea responsabilităţilor pentru fiecare membru al catedrei cu privire la activitatea
extraşcolară şi şcolară,
-parcurgerea temelor conform planificării şi notarea ritmică a elevilor,
-predarea fiecarei discipline intr-o maniera activa si interactiva,centrata pe utilizarea
metodelor moderne si pe latura formativa a procesului educational menit sa dezvolte
competentele elevilor;
-diseminarea informaţiilor privind învăţarea centrată pe elev şi asigurarea calităţii în
învăţământ,
-implicarea profesorilor din cadrul Comisiei in stimularea dorintei de a cauta informatii
intr-un moment in care tehnologia avansata castiga tot mai mult teren;
-perfectionarea continua a cadrelor didactice prin diferite forme;
-aplicarea metodelor moderne de predare on line,cu ajutorul aplicatiilor Classroom si
Zoom,in Sem.II.
-au fost folosite si modalitati alternative de evaluare (grila,portofolii,proiecte,etc).
Activităţile stabilite şi aprobate în cadrul comisiei metodice au constat în susţinerea de
referate metodico-ştiinţifice, dezbateri pe diferite teme, concursuri, analiza rezultatelor în
urma evaluării elevilor, prezentarea noutăţilor în domeniu,
-întocmirea graficelor în vederea pregătirii elevilor pentru susţinerea examenului de
Competenta si concursuri şcolare,
-participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare şi de formare continuă,
-eliminarea formalismului în acţiunile de perfecţionare prin interasistenţe la ore,
-realizarea de lecţii deschise la nivelul Comisiei metodice precum şi realizarea de lecţii
sau activităţi didactice interdisciplinare.
Pe parcursul anului scolar, s-a realizat parcurgerea temelor conform planificarilor si
notarea ritmica a elevilor.
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In ceea ce priveste activitatile desfasurate in cadrul Comisiei metodice,acestea au constat
in sustinerea de referate metodico-stiintifice pe teme de actualitate,dezbateri referitoare la
anumite teme legate de noutatile in domeniu:
-Descoperirea Razelor X si utilizarea lor-Octombrie 2019-Prof. Avram M.
--Principiile Managementului in Medicina-Noiembrie 2019-Prof.Mailat C.
- Introducerea filmelor sau video-Youtube in prezentari(PPT)-Dec.2019-Prof Giurescu R.
-Importanta cunoasterii Limbii engleze in Medicina moderna-Ian.2020-Prof.Radu Alina
-Participarea cadrelor didactice la perfectionarile realizate la nivel judetean si national: consfatuiri;
- comisii metodice;
- perfectionari;
- participarea profesorilor la Cursul „Profesor On line”,care ne-a ajutat sa cunoastem
modalitati noi de predare si evaluare a elevilor;
- publicarea unor articole in revista scolii.
-Dezbateri privind evaluarea activitatii si realizarilor elevilor: alternarea modalitatilor
traditionale de evaluare cu cele moderne.

Director,
Prof. Nicoleta DOBRICĂ
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