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PROCEDURA DE CONSEMNARE A ACTIVITĂŢII PRACTICE 

A ELEVILOR LA AGENŢII ECONOMICI 

 
SCOPUL 

 
Scopul acestei proceduri este acela de a monitoriza activitatea practică a elevilor Lice-

ului Tehnologic „H. Vasiliu” la diverşii agenţi economici la care aceştia desfăşoară instruirea 
practică. 

 
OBIECTUL 

 
Această procedură se aplică tuturor elevilor Liceului Tehnologic „H. Vasiliu” ce des-

făşoară activităţi de instruire practică la agenţi economici din zonă, pe perioada instruirii prac-
tice comasate. 

 
RESPONSABILITĂŢI 

 
• Responsabil de procedură: profesor Monica Carp – răspunde de buna desfăşurare 

a activităţii de monitorizare a activităţii practice a elevilor la agenţii economici la care aceştia 
îşi desfăşoară instruirea practică. 

• Toţi inginerii şi maiştrii-instructori sunt responsabili de consemnarea activităţii 
practice a elevilor pe care îi coordonează la diferiţii agenţi economici la care aceştia îşi des-
făşoară perioadele de instruire practică comasată. 

 
Notă: 
Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la avizierul din incinta atelierului şcoală. 
 
PROCEDURA 

 
În perioadele în care elevii au instruire practică comasată, unele clase îşi desfăşoară 

această activitate la sediile unor agenţi economici din zonă, activitate coordonată de către fie-
care maistru-instructor care are ore la clasa respectivă. 

Pentru aceasta maiştrii-instructori trebuie să depisteze agenţii economici cu profil a-
decvat, interesaţi de acest tip de colaborare, cu care să încheie contracte de colaborare (numai 
cu avizul Conducerii Liceului Tehnologic „H. Vasiliu”). 

Fiecare maistru instructor aflat în această situaţie, trebuie să monitorizeze şi să con-
semneze activitatea fiecărui elev pe care îl are în grupă, monitorizare din care să reiasă progresul 
făcut de către acesta, sau în situaţiile nefericite, regresul cu acţiunile ce vor trebui întreprinse 
pentru evitarea insuccesului şcolar. 

În acest sens, fiecare maistru-instructor va trebui să aibă un caiet în care să păstreze 
toate aceste evidenţe, pe clase şi pentru fiecare elev în parte; tot aici vor trebui să apară, pe baza 
semnăturilor de luare la cunoştinţă ale elevilor, data şi modul de desfăşurare a instructajului de 
protecţia muncii specific locului de muncă în care elevii îşi desfăşoară instruirea practică. 

Eventualele abateri de la disciplină ale elevilor sau, în cele mai nefericite situaţii, even-
tualele accidente vor fi aduse în cel mai scurt timp la cunoştinţa profesorului diriginte şi a Con-
ducerii şcolii. 

Procedura de consemnare a activităţii practice a elevilor la agenţi economici va fi 
monitorizată în vederea stabilirii politicii viitoare. Toate persoanele care fac obiectul acestei 
proceduri trebuie să fie la curent cu existenţa acesteia. 


