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Nr.______________________
Aprobat,

Avizat,

Inspector Școlar General,
Prof . Florina Stoian

Inspector Școlar General Adjunct,
Prof. Palcau Daniela

PROCEDURA INTERNĂ A INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN
BUZĂU
PRININD ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
ACTIVITĂȚII CLASEI PREGĂTITOARE ”ZIUA PORȚILOR DESCHISE”
02 MARTIE 2018
OBIECTIVE :
-

Vizitarea de către părinţi şi preşcolarii din grupa mare a spaţiilor dedicate activităţilor la clasa
pregătitoare
Facilitarea discuţiilor dintre părinţi şi personalul didactic
Informarea familiilor privind oferta educaţională a şcolii
Discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această activitate
Monitorizarea organizării şi desfăşurării în unităţile de învăţământ din judeţul Buzău a activităţii
clasei pregătitoare
Promovarea şi valorificarea exemplelor de bună practică în baza instrumentelor şi a criteriilor de
evaluare aprobate

ARIA DE CUPRINDERE: toate unităţile de învăţământ din judeţ care au învăţământ primar, respectiv
clase pregătitoare şi toate grădiniţele din judeţ care au grupă mare
COORDONAREA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EVENIMENTULUI LA NIVEL
JUDEŢEAN:
Inspector Școlar General
Inspector Școlar General Adjunct
Inspector Școlar de specialitate pentru învățământul primar
Inspector Școlar de specialitate pentru învățământul preșcolar
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COORDONAREA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EVENIMENTULUI LA NIVEL LOCAL:
Director
Director adjunct
Responsabilul comisiei metodice a învăţătorilor/educatoarelor
Cadre didactice care predau la clasa pregătitoare în anul școlar 2018-2019
Reprezentanţi ai părinţilor elevilor care frecventează clasa pregătitoare în acest an şcolar
Cadre didactice din grădiniţă care au grupă mare
Reprezentanţi ai părinţilor copiilor care frecventează grupa mare

PREVEDERI GENERALE:
Vineri, 02.Martie 2018, între orele 9,30.00-12.00 are loc în fiecare unitate de învăţământ din judeţ
unde funcţionează clase pregătitoare, activitatea denumită „Ziua Porţilor Deschise”.
Această manifestare se adresează, în primul rând, părinţilor viitorilor elevi ai clasei pregătitoare
din anul școlar 2018-2019, având ocazia să cunoască mai bine cadrele didactice ale şcolii, dotarea şi
planurile de viitor ale şcolilor din judeţul Buzău.

PLANIFICAREA ŞI APROBAREA PROGRAMULUI
În şedinţa comisiei metodice a învăţătorilor din luna februarie se solicită propuneri ale cadrelor
didactice, care predau la clasa pregătitoare, de organizare a evenimentului. Propunerile sunt discutate şi
aprobate la nivelul fiecărui centru metodic din judeţ.
Tipul de activitate care se organizează în ziua evenimentului ”Ziua porţilor deschise”, durata,
modalitatea de organizare şi responsabilităţile se stabilesc în consiliul profesoral şi se aprobă în consiliul de
administraţie al şcolii.
Propunerile centralizate la nivelul centrelor metodice sunt comunicate Inspectoratului Şcolar
Judeţean şi postate pe site-ul acestuia la domeniul Învăţământ primar - Centre metodice.
Vor fi postate toate programele până pe data de 01.martie 2018. În perioada 20 – 28 februarie vor fi
postate de către responsabilii centrelor metodice aspecte şi exemple de bune preactici de la unităţile de
învăţământ din judeţ.
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CONŢINUTUL ŞI ORGANIZAREA EVENIMENTULUI
Şcolile vor fi anunţate până la data de 02 martie 2018 că vor primi vizitele preşcolarilor,
pentru a realiza o programare a grădiniţelor.
Educatoarele grupelor mari vor discuta cu părinţii preşcolarilor şi vor stabili, de comun acord,
şcoala/ şcolile ce vor fi vizitate şi modalitatea în care o vor face, optând pentru una din cele doua
variante:
a) Educatoarele şi preşcolarii vor vizita şcoala din apropierea gradiniţei, în intervalul orar 10.0012.00, iar parintii care doresc îi pot însoţi;
b) Parintii pot prelua prescolarii de la gradinita, pe baza de semnatura, si pot vizita cu acestia
oricare alta scoala/ scoli din localitate/ oras, in intervalul orar 10.00- 12.00, avand obligatia sa
anunţe dacă îi vor readuce dupa vizită, în cazul gradiniţelor cu program prelungit. (anexele 1si
3)
(In ambele variante, parintii isi pot asuma raspunderea numai pentru insotirea copilului propriu.)
c) Deplasarea copiilor se va desfasura in conditii de legalitate si siguranta, cadrele didactice care
insotesc prescolarii purtand intreaga raspundere pe tot parcursul derularii activitatii.
Educatoarea care insoteste singura o grupa cu mai mult de 20 prescolari poate solicita
conducerii unitatii de invatamant, delegarea unei persoane (educatoare, asistenta medicala,
ingrijitoare) pentru a o ajuta.
d) Educatoarele vor completa documentele anexate si le vor aduce pentru avizare la directorul
gradinitei pana pe data de 02 martie 2018.
e) La sosirea în unitatea şcolară, părintele însoţit de copil se va legitima cu BI sau CI şi va primi la
intrare un ecuson .

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR ZILEI:

930 - DESCHIDEREA – oaspeţii sunt întâmpinaţi de profesorii şcolii
1000 – 1200 – Invitaţii sunt aşteptaţi să viziteze orice sală de clasă, cabinet şi laborator (sala de sport ,
chimie-fizică , biologie, informatică, biblioteca ).
Începând cu ora 1100 se vor face prezentări ale ofertei şcolii şi a rezultatelor şi beneficiilor
educaţiei la clasa pregătitoare în cadrul şcolii din anul şcolar în curs, la interval de 15 minute, în sălile
claselor pregătitoare, unde conducerea şcolii va sta la dispoziţia vizitatorilor răspunzând la orice întrebări.
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MONITORIZARE SI EVALUARE:
Consilierul educativ va monitoriza participarea la activitatea “Ziua porţilor deschise” prin
evidenţierea prezenţei preşcolarilor, cât şi a părintilor.
Activităţile aprobate de fiecare unitate de învăţământ primar se vor menţiona în condica de
prezenţă a cadrelor didactice şi vor fi monitorizate de conducerea unităţii de învăţământ.
Responsabilul comisiei metodice din fiecare şcoală va realiza un raport care va fi trimis la
ISJ Buzău până la data de 10 martie 2018.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău va delega reprezentanţi pentru a monitoriza activităţile
organizate în unităţile de învăţământ.

Întocmit,
Inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar,
Prof. Boarcăş Viorica
Inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul preşcolar,
Prof. Ivan Cristina
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Anexa 1

AVIZAT,

GRADINITA…………………………………….

Director,

TABEL NOMINAL CU PRESCOLARII CARE VOR VIZITA
SCOALA…………………………………………………..
IN DATA DE 02 MARTIE 2018, IN CADRUL PROGRAMULUI
„ZIUA PORŢILOR DESCHISE”.

NR.
CRT.

SEMNATURA PARINTELUI
NUMELE SI PRENUMELE
OBSERVATII
PRESCOLARULUI
COPILUL SE COPILUL
DEPLASEAZA ESTE
CU GRUPA
INSOTIT DE
PARINTE

La rubrica OBSERVATII se va consemna daca prescolarul va fi readus la program in cadrul gradinitelor cu orar prelungit sau
alte aspecte, la solicitarea educatoarei.

CADRUL DIDACTIC INSOTITOR:
…………………………………

SEMNATURA:
…………………………..
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Anexa 2

DECLARATIE

pe propria raspundere a cadrului didactic insotitor, privind asigurarea securitatii prescolarilor pe
toata perioda deplasarii
Subsemnata,………………………………………………………….., cadru didactic la
Gradinita
....……………………………. , localitatea ………………………… ,imi asum
responsabilitatea pentru siguranta si securitatea prescolarilor pe care ii insotesc in vizita la
Scoala…………………………………………………, in data de…………………, in intervalul
orar…………………………………
Mentionez ca deplasarea se va face cu/ fara mijloc de transport in comun.

Data:

Semnatura,
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Anexa 3

DECLARATIE
pe propria raspundere a parintelui care insoteste propriul copil in vizita la scoala

Subsemnatul/a,……………………………………………………………,părinte
al
prescolarului……….……………………………………………………………….…de
la
Gradinita
………………………………….,
localitatea
…………………………………….,
imi
asum
responsabilitatea pentru siguranta si securitatea copilului meu pe care il insotesc in vizita la
Scoala…………………………………………………, in data de…………………, in intervalul
orar…………………………………
Mentionez ca voi aduce/ nu voi aduce copilul la gradinita pentru continuarea programului,
incepand cu ora 12.00. (mentiunea se va face numai in cazul gradinitelor cu program prelungit)

Data:

Semnatura,
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