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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI
FUNCTIONARE
A COMISIEI PENTRU CURRICULUM

______________________________________________
CAP I – DISPOZITII GENERALE
Art. 1 – Prezentul regulament este elaborat in concordanta cu Legea Educatiei 1/ 2011 si cu
Regulamentul de organizare si functionare a invatamantului preuniversitar aprobat prin
OMEN nr. 5115/ 15.12.2014, publicat in M. Of. nr. 23 si 23bis/ 13.01.2015, completat si
modificat in baza actelor normative publicate in M. Of. pana la 15.01.2015
Art. 2 – Acest regulament este parte integranta a Regulamentului de organizare şi functionare
a Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău
Art. 3 - Organizarea si functionarea acestei comisii se realizeaza conform acestui regulament
Art. 4 - (a) Comisia pentru curriculum este alcatuita din responsabilii de arii din scoala.
(b) Presedintele Comisiei este Băisan Elena Lavinia, profesor de limba română, director
adjunct
(b) Secretarul Comisiei este Ivanciuc Carmen
(c) Membrii comisiei sunt:
Învățământ preșcolar și primar: Lionte Aurica
Limbă și comunicare: Iosub Maricica
Matematică și științe: Heisu Ancuta
Om și societate: Şerban Adina
Arte, sport și tehnologii: Bogdan Bitire
Consiliere educativă: Adochitei Liliana
(d) Directorul unitatii emite decizia de constituire pentru an școlar 2015-2016
CAP II – ATRIBUTII
Art. 5 – documentele curriculare oficiale (planuri-cadru, ghiduri metodologice, manuale etc.)
Art. 6 - Asigura aplicarea planului-cadru de învăţământ ce se realizează prin elaborarea
ofertei curriculare.
Art. 7 – Se ingrijeste de asigurarea bazei logistice pentru activităţile curriculare şi
extracurriculare
Art. 8 – Asigura organizarea si desfasurarea examenelor Evaluare II, IV, VI, Evaluare
Naţională, Bacalaureat şi a exameelor de corigenţă şi de încheierea situaţiilor şcolare
Art. 9 – Asigura fundamentarea dezvoltarii locale de curriculum pe baza experientei,
resurselor umane ale scolii si specificul comunitar
Art. 10 - Asigura consultanta cadrelor didactice in domeniul curricular
Art. 11 – Asigura coerenta intre curriculumul national dintre diferitele discipline si rezolva
conflicte de prioritate profesori si discipline in interesul elevilor şi al unităţii şcolare

Art. 12 – Dosarul comisiei trebuie sa cuprinda:
- copie dupa decizia de constituire, pe care se face mentiunea “conform cu originalul” şi
se semneaza directorul scolii;
- planurile-cadru si OM prin care sunt aprobate;
- OM prin care sunt aprobate programele scolare pe baza carora se lucreaza
- programele scolare pentru clasele primare, gimnaziale, liceale (in format digital)
- proceduri specifice de lucru
- centralizarea CDS optional la nivel de scoala
- chestionarele prin care s-a stabilit disciplina optionala
- programa pentru disciplina optionala
- fisele de avizare a disciplinelor optionale
- rezultatele la evaluare de la clasa a VIII/ bacalaureat
- chestionare asupra stabilirii satisfactiei beneficiarilor privind CDS
- suporturile de curs pentru disciplinele optionale (in format digital)
- schemele orare ale claselor
- oferta curriculara elaborata de Consiliul pentru Curriculum, aprobata de Consiliul
Profesoral si de ISJ
- procesele-verbale ale sedintelor consiliului
- alte documente specifice
CAP III - MANDATUL COMISIEI
Art. 13 – Mandatul comisiei este de 1 an
Art. 14 – Incetarea mandatului de membru al comsiei poate inceta in urmatoarele situatii:
- demisia din proprie initiativa, cu conditia ca aceasta sa fie aprobata de directorul
unitatii;
- schimbarea din functia de responsabil de comisie metodică;
- absenta nemotivata de la cel mult doua sedinte ale comisiei;
- demiterea de catre director din functia de sef de comisie metodica;
Art. 15 - Din momentul aprobarii, acest regulament devine parte integrată a Regulamentului
Intern al scolii, anexa si devine obligatoriu pentru membrii consiliului
Am luat la cunoștință:
Președinte: Băisan Elena Lavinia
Secretar: Ivanciuc Carmen
Învățământ preșcolar și primar: Lionte Aurica
Limbă și comunicare: Iosub Maricica
Matematică și științe: Enache Ofelia
Om și societate: Şerban Adina

Arte, sport și tehnologii: Bogdan Bitire
Consiliere educativă: Bârjoveanu Adriana

