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PROCEDURA DE REALIZARE, VALIDARE ŞI APROBARE A OFERTEI ŞCOLII 

 

SCOPUL 

 

Scopul acestei proceduri este acela de a stabili o ofertă a Liceului Tehnologic „H. Vasi-

liu” Podu Iloaiei, de a realiza revizuirea PAS. 

Școala noastră își propune să ofere absolvenţilor o educaţie de calitate, în acord cu ne-

voile de schimbare ale societăţii. Absolvenţii vor dobândi competenţe la nivelul Standardelor 

de Pregătire Profesională europene care le vor permite să aleagă drumul corect în viaţă, să fie 

autonomi, responsabili şi să decidă asupra propriilor cariere. 

Egalitatea şanselor constituie certificatul de calitate al unei şcoli de elită. 

 

OBIECTUL 

 

Cadrele didactice ale Liceului Tehnologic „H. Vasiliu” Podu Iloaiei. 

Agenţi economici, parteneri. 

Elevi ai liceului, părinţi. 

 

RESPONSABILITĂŢI 

 

Responsabil de procedură: prof. Vasile Cătărău – răspunde de bunul mers al activi-

tăţilor, avizează fiecare iniţiativă, raportează către CA la fiecare 2 luni, începând cu luna de-

cembrie a fiecărui an, monitorizarea întregii activităţi. 

Cadre didactice care propun CDL-uri. 

Echipa de revizuire PAS: Elena Cătărău, Ion Crîşmaru, Gabi Grosu şi Gabriela Truşi. 

 

Notă: 
Conținutul acestei proceduri va fi afişat în cancelaria şcolii. 

 

 

PROCEDURA 

 

Până la 31 martie se depun propunerile cadrelor didactice pentru CDL cu suport de curs. 

Aceste propuneri vor fi avizate de Comisiile metodice şi depuse la secretariatul unităţii. Consi-

liul de Administraţie va aviza pachetele de opţionale şi le va propune elevilor pentru ca aceştia 

să îşi exprime opţiunea. La 15 septembrie se vor valida, aproba CDL (Subprocedura CDŞ). 

Conform Metodologiei cifrei de școlarizare, studiilor, chestionarelor aplicate parteneri-

lor, PRAI, PLAI, PAS se va întocmi planul de şcolarizare. 

Se va întocmi PAS cu următorul cuprins, care va conţine subproceduri: 

Partea I: CONTEXT: Formularea misiunii, Profilul actual al şcolii: Analiza rezultatelor 

din anul şcolar, performanţa şcolară, formarea continuă a personalului, rezultate la olimpiade şi 

concursuri, activităţi extracurriculare, Priorităţi naţionale, Priorităţi, obiective şi ţinte regionale 

şi locale. 

Partea a II-a: ANALIZA NEVOILOR 

II.1. Analiza mediului extern: Analiza profilului economic, Analiza pieţei muncii, Date 

demografice, Concluzii generale reliefate din analizele incluse în PRAI şi PLAI. 

II.2. Analiza mediului intern: Predarea-învăţarea, Materiale şi resurse didactice, Rezul-

tatele elevilor, Consilierea şi orientare şcolară în carieră, Calificări şi curriculum, Resursele 

fizice şi umane, Parteneriate şi colaborare. 
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II.3. Analiza SWOT – rezumat. 

II.4. Aspecte care necesita dezvoltare. 

 

Partea a III-a: PLANUL OPERAŢIONAL AL ŞCOLII 

 

• Acţiuni pentru şcoală: obiective specifice şi ţinte (adaptate după PLAI), responsabi-

lităţi, termene de finalizare, resurse. 

• Planul de şcolarizare pentru anul următor. 

• Planul de dezvoltare profesională a personalului. 

 

Partea a IV-a: CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

• Organizarea procesului de consultare pentru elaborare PAS. 

• Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a PAS. 


