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Compartiment Secretariat

 Catedra de limba şi
literatura româna
 Catedra de limbi
moderne
 Catedra de matematică
 Catedra de chimie ,
fizica
 Catedra de biologie,
geografie, educaţie
fizică
 Catedra socioumane,istorie,
aduc.plastica şi muzică
 Catedra de tehnologii
(tehnic, servicii,
tehnologia informaţiei )
 Catedra tehnologii
(resurse natural şi
protecţia mediului)
 Catedra tehnologii
(prelucrarea lemnului)

Compartiment Informatizare

CONSILIUL
ELEVILOR

















Comisii metodice

Compartiment Financiar -Contabil

CABINET
CONSILIERE








Comisia de disciplina şi de frecvenţă elevilor;
Comisia de monitorizare a notării ritmice;
Comisia de verificare a documentelor scolare;
Comisia de organizare, funcţionarea a serviciului pe şcoală și de întocmire a
orarului
Comisia pt. prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar
Comisia de acordare a Burselor şi a altor forme de sprijin financiar;
Comisia pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară
Comisia pentru Curriculum a unităţii;
Comisia pentru formare continuă a personalului;
C. de elaborare și implementare a proiectelor educaționale extrașcolare și
extracurriculare;
Comisia pentru organizarea examenului de Bacalaureat;
Comisia pentru păstrarea și asigurarea bazei materiale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă;
Comisia pentru promovarea imaginii şcolii;
Comisia de încadrare şi salarizare;
Comisia pentru situaţii de urgenţă;
Comisia pentru organizarea concursurilor şcolare;
Comisia pentru dezvoltarea relaţiilor cu partenerii sociali;
C. de cercetare a abaterilor disciplinare pentru personal
Comisia pentru consiliere și orientare profesională
Responsabil substanțe toxice
Responsabil păstrare sigiliul unității
Comisie gestionare SIIIR
C. de organizare și monitorizare a pregătirii școlare
C. pt. derularea programului ”Lapte și corn”
C. pt. prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității

Biblioteca / CDI

COMISIA
DIRIGINŢILOR

Comisia de lucru





Compartiment Administrativ

Psihopedagog şcolar
Elevi
Părinţi

Consilul clasei

COORDONATOR
PROIECTE SI
PROGRAME

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

DIRECTOR

DIRECTOR ADJUNCT


 C.pt.prevenirea și combaterea actelor de corupție în educație

CADRE DIDACTICE

PERSONAL
NEDIDACTIC

PERSONAL DIDACTIC
AUXILIAR

