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matematică
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fizica, biologie
➢ Catedra socioumane, istorie,
geografie educaţie
fizică,
➢ Catedra tehnică
➢ Catedra tehnologii
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LABORANT

Consilier educativ

Comisii de lucru
➢ Comisia pentru curriculum
Subcomisia pt. monitorizarea semestrială a frecvenței, notării ritmice și de verificare a
documentelor școlare;
Subcomisia de întocmire a orarului;
Subcomisia cu integrarea elevilor cu dizabilități și CES;
Subcomisia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar pt. elevi de liceu;
Subcomisia de acordare a burselor profesionale;
Subcomisia pentru organizarea concursurilor școlare;
Subcomisia pentru consiliere și orientare profesională;
Subcomisia de gestionare a activităților derulate prin SIIIR
➢ Comisia de evaluare și asigurare a calității;
➢ Comisia pt. sit. de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor prof. transferabile
➢ Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență;
➢ Comisia pentru prevenirea răspândirii și îmbolnăvirilor cu virusul SarsCov2;
➢ Persoană de legătură cu DSP Brașov;
Subcomisia pentru situații de urgență
➢ Comisia pentru control managerial intern;
Subcomisia pentru păstrarea și asigurarea bazei material;
➢ Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul
școlar și promovarea interculturalitătii, grup antibullying;
Subcomisia pentru prevenirea și combaterea actelor de corupție în educație;
Responsabil cu organizarea serviciului pe școală;
Subcomisia pentru organizarea și funcționarea căminului școlar;
➢ Comisia pentru proiecte și programe educative școlare și extrașc;
Subcomisia pentru promovarea imaginii școlii;
Subcomisia pentru dezvoltarea relațiilor cu partenerii sociali;
Subcomisia de organizare a pregătirii școlare suplimentare;
Coordonator local SNAC;
➢ Comisia pentru modificarea Regulamentului de Ordine Interioară;
➢ Comisia pentru organizarea examenului de Bacalaureat 2022;
➢ Comisia pentru întocmire/modificare PAS;
➢ Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare pentru personal;
➢ Responsabil substanțe toxice;
➢ Responsabil păstrare sigiliul unității;
➢ Responsabili catedre;
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