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în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 și 63 bis din 25 ianuarie 2011.
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1. SCOPUL PROCEDURII :
1.1.
1.2.
1.3.

2.

Realizarea de ore de pregătire suplimentară cu elevii care vor susţine examenele
de bacalaureat şi obţinere a competenţelor profesionale.
Realizarea de ore de pregătire suplimentară cu elevii capabili de performanţă.
Realizarea de ore de pregătire suplimentară cu elevii cu dificultăţi de învăţare şi de
remediere pentru cei cu rezultate slabe la testele de evaluare iniţială.
ARIA DE CUPRINDERE :
Prezenta procedură se aplică tuturor elevilor doritori să obţină performanţe, celor
cu rezultate şcolare slabe şi celor care susţin examene de sfârşit de ciclu şcolar,
profesorilor şi maiştrilor instructori din Grupul Şcolar Energetic Nr.1

3. RESPONSABILITĂŢI :
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

Procedura va fi aplicată de către toate cadrele didactice, profesori şi maiştri
instructori.
Membrii C.E.A.C. răspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri
Directorii (managerii) unităţii şcolare şi preşedintele C.E.A.C. sunt responsabili
pentru implementarea şi menţinerea acestei proceduri.
Responsabilii comisiilor metodice , ai Comisiei pentru examene, notare ritmică şi
frecvenţă şi membrii Comisiei de orientare şcolară şi profesională împreună cu
diriginţii răspund de:
 Verificarea respectării acestei proceduri;
 Asigurarea condiţiilor de păstrare a înregistrărilor cerute de desfăşurarea curentă
a procedurii ( condica de pregătire suplimentară, procese verbale ale sedinţelor
cu părinţii în care se comunică metodologiile de susţinere a examenelor şi
concursurilor, graficele de pregătire suplimentară, procese verbale încheiate în
cadrul orelor de pregătire suplimentară, procese verbale de prelucrare la clase a
metodologiilor, alte documente ce atestă comunicarea cu părinţii elevilor,
sugestiile şi reclamaţiilor elevilor şi ale părinţilor acestora)
Elevii poartă responsabilitatea participării la sedinţele planificate, a semnării
documentelor.
C.E.A.C. are responsabilitatea de revizuire periodică a procedurii.

4. CONŢINUTUL PROCEDURII :
4.1. La începutul fiecărui an şcolar, la nivelul fiecărei catedre se elaborează teste de
evaluare iniţială care se aplică unitar, pe nivel de studiu şi disciplină de învăţământ.
4.2.Pe baza analizelor rezultatelor testelor predictive se selectează elevii capabili de
performanţe, cei cu lacune ,cei cu dificultăţi de învăţare.
A.Pentru examenul de bacalaureat:
4.3.Membrii Comisiei de orientare şcolară şi profesională împreună cu diriginţii, în urma
derulării proiectului educaţional ,,Dezvoltarea abilităţilor de planificare a carierei” la
clasele a XI-a, stabilesc, împreună cu elevii claselor a XII-a, disciplinele la care elevii vor
susţine examenul de bacalaureat-proba scrisă la alegere.
4.4. Diriginţii alcătuiesc tabele cu opţiunile şi semnăturile elevilor (anexa 1) pe care îl
înaintează responsabilului comisiei metodice de limbi moderne şi fizică-chimie-biologie
.
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4.5.În cadrul fiecărei comisii metodice a disciplinelor la care elevii susţin examen de
bacalaureat se stabileşte: tematica de pregătire suplimentară în conformitate cu
tematica pentru examenul de bacalaureat elaborată de MECTS, graficul de pregătire
suplimentară care cuprinde ziua, ora şi sala în care se efectuează orele de pregătire
(anexa2);graficul se elaborează în funcţie de orarul elevilor.
4.6. Responsabilii comisiilor metodice afişază tematica şi graficul în cancelarie, iar
administratorul site-ului pe site-ul şcolii.
4.7.În sedinţă comună părinţi-elevi, diriginţii comunică scris, individual, rezultatele testelor
de evaluare iniţială, apoi oral,metodologia de desfăşurare a examenului de
bacalaureat, calendarul de desfăşurare a examenului,şi graficul de pregătire
suplimentară.Se întocmeşte un proces verbal semnat de elevi şi părinţi după modelul
din anexa3.
4.8.Diriginţii afişează extrase din metodologia desfăşurării examenului de bacalaureat ,
calendarul de desfăşurare şi graficul de pregătire suplimentară la avizierul fiecărei
clase terminale.
4.9.Fiecare dintre profesorii care efectuează şedinţe de pregătire suplimentară notează în
condica specială de pregătire suplimentară data, ora şi tema pregătirii.
4.10.După fiecare şedinţă se întocmeşte un proces verbal cu semnăturile elevilor prezenţi
(anexa 4).
4.11. Simularea în semestrul II al fiecărui an şcolar a examenului de bacalaureat utilizând
subiecte elaborate după modelul publicat de MECTS.
B.Pentru olimpiade şi concursuri şcolare:
4.3.Selectarea elevilor capabili de performanţă în urma testelor iniţiale.
4.4.Stabilirea elevilor care vor participa la olimpiade şi concursuri şcolare în funcţie de
abilităţile şi opţiunile lor.
4.5.Comunicarea responsabilului comisiei metodice a elevilor selectaţi de către fiecare
cadru didactic.
4.6.Colaborarea tuturor profesorilor pentru a evita suprasolicitarea unor elevi.
4.7.Afişarea pe site-ul şcolii şi la avizier a graficului desfăşurării concursurilor şcolare şi
comunicarea datelor elevilor selectaţi.
4.8.Elaborarea graficului de pregătire suplimentară la nivelul fiecărei discipline.
4.9.Comunicarea, în cadrul şedinţelor cu părinţii a elevilor selectaţi pentru participarea la
olimpiade şi concursuri şi a graficului de pregătire suplimentară.
4.10.Întocmirea procesului verbal de prezenţă după modelul din anexa 3 şi consemnarea
orelor de pregătire efectuate în condica de pregătire suplimentară.
5.MONITORIZAREA PROCEDURII.
Se face de către membrii Comisiei de Evaluare şi Asigurarea a Calităţii şi managerii
unităţii de învăţământ.
6.ANALIZA PROCEDURII.
Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar.
7.ANEXE:
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OPŢIUNILE PENTRU PROBELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2012
(ANEXA 1)
Clasa a XII-a……….
Nr.crt.
Numele şi prenumele
Disciplina aleasă
Semnătura
elevului
Proba C*
Proba E d)**

Diriginte,…………….
* Proba C -Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.
** Proba E d)-proba scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare- Fizică,
Chimie, Biologie
GRAFICUL PREGĂTIRII SUPLIMENTARE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT
2012
(anexa2)
Nume şi prenumele profesorului

Disciplina

Ziua

Ora

Sala

PROCES VERBAL,
(anexa3)
încheiat azi, ............................., cu ocazia desfăşurării şedinţei comune elevi-părinţi la
clasa a a ..................... Ordinea de zi în desfăşurarea şedinţei a fost următoarea:
■ Comunicarea rezultatelor testelor iniţiale;
■ Prelucrarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat;
■ Comunicarea calendarului de susţinere a examenului de bacalaureat;
■ Prezentarea graficului de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat
■ Diverse.

Numele elevului

Semnătura

Numele părintelui
participant la şedinţă

Semnătura

Diriginte,
Prof. ………………
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PREZENŢA ELEVILOR LA ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2012
(anexa 4)

Nr.crt.

Numele şi prenumele
elevului

Clasa
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Data

Semnătura

COLEGIUL ENERGETIC
Aleea 23 August, Nr.11, Târgu Jiu
www.energeticnr1.com; energeticnr1@yahoo.com
0353.801.875 direcţiune; 0353.801.874 contabilitate / tel.fax;
0353.806.045 secretariat; 0353.806.044 informatică
GRAFICUL PREGATIRII SUPLIMENTARE PENTRU BACALAUREAT 2012

Nume si prenumele profesorului
1.Pirvulescu Marinela
2. Nanu Cristina
3. Ditoiu Laura
4. Daianu Delia
5. Nagara Nicolae
6. Modroiu Alin
7. Morie Dana
8. Modroiu Gabriela
9. Ciobanu Camelia
10. Anghelache Maria
12. Gavrilescu Virginia
13. Fometescu Olivia
14. Cochina Monica

Disciplina
Lb. Romana
Lb Romana
Lb Romana
Lb Romana
Matematica
Matematica
Matematica
Matematica
Chimie
Chimie
Fizica
Fizica
Biologie

www.energeticnr1.com
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Ziua
Miercuri
Marti/ Joi
Marti
Luni
Marti
Marti
Miercuri
Joi
Marţi

ora
14-16
14-16
14-16
14-16
14-16
15-17
14-16
15-17
14-16

Marti

14-16

Joi
Marti
Luni

16-18
14-16
14-16

Sala

