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  1. SCOP 
1.1. Prezenta procedură are ca scop reglementarea procesului de selecție și de organizare a 

grupurilor de elevi care vor participa la două dintre activitățile de promovare a 

imaginii CNSHB: Târgul educațional și Săptămâna porților deschise. Vor fi avute în 

vedere atât criteriul performanței/ randamentului școlar cât și cel al implicării în viața 

școlară. Participarea elevilor în cadrul acestor activități  constituie și  o modalitate de 

a stimula  motivația (extrinsecă) a  elevilor pentru învățare și de a le forma 

sentimentul apartenenței la organizația școlară.  Pe măsură ce crește intensitatea 

motivației, crește și nivelul performanței. 

  

2. DOMENIU 

    2.1. Această procedură se aplică strict în activitățile din cadrul celor două proiecte 

menționate, în timpul anului școlar. 

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 

3.1.          Definiţii 

Târgul Educațional= activitate organizată de Primăria Capitalei ce are ca scop promovarea 

imaginii liceelor din capitală și informarea elevilor de clasa a VIII-a cu privire la oferta lor 

educațională; 

Săptămâna Porților Deschise= proiect de promovare a imaginii CNSHB, inițiat de un grup 

de elevi din clasa a IX-a F (an școlar 2011-2012), cu sprijinul prof. Alexandru 

Constantinescu (director CNSHB), care își propune promovarea unei imagini pozitive a 

CNSHB prin: 

- informarea elevilor de clasa a VIII-a cu privire la oferta educațională a liceului; 

- prezentarea istoricului liceului și a revistei ,,Vlăstarul”; 

- prezentarea activităților extrașcolare, a proiectelor derulate în prezent; 

- prezentarea clădirilor, a dotărilor; 

- prezentarea ofertei educaționale, a claselor, a profilurilor și specializărilor; 

         

3.2. Prescurtări 

3.2.1. RI- Regulament Intern 

3.2.2. LEN- Legea Educației Naționale (1/2011) 

3.2.3. CEAC- Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

3.2.4. CNSHB – Colegiul Național ,,Spiru Haret”, București 

3.2.5. CA- Consiliu de Administrație al CNSHB 

3.2.6. RCD- Responsabilul comisiei diriginților 

3.2.7. CRP- Consiliul reprezentativ al părinților 

3.2.8. CC- Consiliul clasei 

3.2.9. CD- Comisia diriginților 

3.2.10. CP- Consiliu profesoral 

3.2.11. PV- proces verbal 
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4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

4.1. Standarde de referință și indicatori de performanță pentru evaluarea și asigurarea 

calității în învățământul preuniversitar (anexă la HG nr.1534 din 25 nov.2008) 

4.2. Crețu, Daniela, Nicu, Adriana - Pedagogie (Sibiu, Editura Universității ,,Lucian 

Blaga”, 2009, 358p.) 

4.3. Legea Educației Naționale (1/ 2011)- art.9, art.12 (3), art14(2), art.82, art.109 

4.4. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților din Învățământul  

Preuniversitar  (2005)- art. 40, lit.e, art.42, lit.n, f, art.53, art.115, art.116, art.117; 

4.5. RI al CNSHB 
   

5. RESPONSABILITĂŢI 

 

5.1.               Directorul CNSHB: 

                    

5.1.1. Supune, spre aprobare, CP, criteriile de selecție elevilor;  

5.1.2. Anunță, în CP, perioada de înscriere a elevilor; 

5.1.3. Răspunde de stabilirea activităților ce se vor desfășura în cadrul Târgului 

educațional/ Săptămânii porților deschise; 

5.1.4. Analizează, împreună cu diriginții, situația școlară a elevilor solicitanți și o prezintă 

în cadrul CP; 

5.1.5. Coordonează diferitele activități care au menirea de a promova o imagine pozitivă a 

CNSHB în cadrul Târgului educațional/ Săptămânii porților deschise   

5.1.6. Propune spre aprobare prezenta procedură Consiliului de Administrație; 

 

5.2. Consiliul profesoral 

  5.2.1.    Aprobă lista elevilor selectați pe baza criteriilor aprobate în CP; 

5.2.2.        Propune activități ce au menirea de a promova o imagine pozitivă a CNSHB în 

cadrul Târgului educațional și al Săptămânii porților deschise; 

  

5.3.           Comisia diriginților 

  5.3.1   Centralizează listele cu elevii care doresc să se implice în cele două proiecte; 

5.3.2. Analizează situația școlară a elevilor și semnalează directorului eventualele cazuri în 

care elevii nu pot participa, deoarece nu sunt îndeplinite criteriile de selecție; 

5.3.3. RCD propune, în CP, modalități de monitorizare a activităților elevilor implicați . 

 

5.4.            Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
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5.4.1. Monitorizează ritmic aplicarea prezentei proceduri, la nivelul CNSHB ; 

5.4.2. Identifică eventualele puncte slabe în modul de organizare şi desfăşurare a procesului de 

selecție și de organizare a elevilor și propune soluţii de corijare a acestora; 

5.4.3. Actualizează procedura privind selecția și organizarea elevilor, ori de câte ori este nevoie. 

 

5.5. Consiliul reprezentativ al părinților 

5.5.1.  Identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune CA al CNSHB al unităţii  modul de 

folosire a acestora (inclusiv fonduri destinate materialelor promoționale etc.)   

 

5.6. Dirigintele : 

 

5.6.1. realizează o clasificare a elevilor în funcție de mediile semestriale și anuale; 

5.6.2. semnalează RCD eventuale motive pentru care un elev nu poate fi selectat, ținând cont de 

criteriile de selecție; 

5.6.3. motivează absențele elevilor implicați în cele două proiecte; 

5.6.4. anunță CL numele elevilor implicați în activitățile derulate în cadrul celor două proiecte; 

5.6.6.  înmânează  diplome/ premii la festivitatea organizată la sfârșit de an școlar; 

  

6. DESCRIEREA PROCEDURII 

Descrierea prezentei proceduri va avea în vedere selecția elevilor, organizarea grupurilor de 

elevi în funcție de activitățile ce au ca scop promovarea imaginii liceului, monitorizarea activității 

elevilor implicați, responsabilii/ comisiile responsabile pentru aplicarea ei,  dovezi, orizont de 

timp. 

 

SELECȚIA ELEVILOR  

 

Nr. 

crt 

ETAPE DE 

PARCURS PENTRU 

SELECȚIA 

ELEVILOR 

 

 

ACTIVITĂȚI 

 

 

RESPONSABIL 

 

 

DOVEZI 

 

 

ORIZONT DE 

TIMP 

 

 

1. 

 

 

ÎNSCRIEREA 

ELEVILOR 

- anunțarea în C.P. a 

perioadei de înscriere 

a elevilor pentru cele 

două activități  

- completarea, de 

către diriginți, a 

listelor cuprinzând 

numele elevilor ce 

doresc să se implice 

în cele două proiecte; 

-centralizarea listelor 

 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

Diriginți 

 

RCD 

PV al C.P. 

Liste 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabele 

nominale 

 

 

30.04.2014 

 

 

 

5-7 mai 2014 

 

 

 

 

Mai, 2014 

2. SELECȚIA - stabilirea și CP, Director, PV (CP) Aprilie 2014 
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ELEVILOR 

 

 

 

 

 

aprobarea criteriilor 

de selecție; 

- aprobarea, în C.A., 

a criteriilor de 

selecție a elevilor (v. 

Anexa 1) 

- selecția propriu-zisă 

a elevilor, ținând cont 

de criteriile stabilite 

 

 

 

- aprobarea listelor cu 

elevii ce vor 

reprezenta liceul atât 

la Târgul 

Educațional cât și în 

Săptămâna Porților 

Deschise 

- validarea listelor 

diriginți 

 

Director  

 

 

 

Diriginți 

 

 

 

 

 

CP 

 

 

 

 

 

 

Director, 

diriginți 

 

Fișa 

cuprinzând 

criteriile de 

selecție 

PV ( CA) 

 

PV al orelor 

de dirigenție 

în care se 

efectuează 

această 

selecție 

PV (CP) 

 

 

 

aprilie 2014 

 

 

 

mai, 2014 

 

 

 

 

 

Mai, 2014 

3. ORGANIZAREA 

ELEVILOR 
-prezentarea elevilor 

a activităților ce se 

vor desfășura în 

cadrul celor două 

proiecte 

-formarea grupelor 

de elevi în funcție de 

activitățile propuse și 

de dorințele lor 

-comunicarea 

sarcinilor de lucru și 

a regulilor de 

conduită în cadrul 

acestor activități, și a 

programului pentru 

fiecare zi în parte 

Diriginți PV 

Adeverințe 

Mai, 201 

4. DESFĂȘURAREA 

ACTIVITĂȚILOR 
-monitorizarea 

activităților elevilor 

de către profesorul 

responsabil 

profesori PV, fotografii Mai, 2014 

5. EVALUARE -obținerea unui feed-

back din partea 

- secretariat 

-membrii 

-chestionare 

-raport 

iunie-iulie 

2014 
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absolvenților de clasa 

a VIII-a care, în urma 

admiterii, au fost 

admiși în CNSHB 

(clasa a IX-a); 

obținerea unui feed-

back din partea 

părinților (Anexa 4). 

Evaluarea implică 

administrarea unor 

chestionare, atât 

elevilor cât și 

părinților, în 

momentul înscrierii 

CEAC 

 

 

7. RAPOARTE ŞI ÎNREGISTRĂRI 

  

7.1.. Situaţii statistice privind activitățile elevilor implicați în cele 2 proiecte; 

7.2. Analiza SWOT a activităţii elevilor, a eficienței activităților desfășurate,la finele 

fiecărui proiect. 
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ANEXA 1 

 

CRITERII DE SELECȚIE A ELEVILOR CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA 

PROIECTELE DE PROMOVARE A IMAGINII CNSHB: TÂRGUL EDUCAȚIONAL ȘI 

SĂPTĂMÂNA PORȚILOR DESCHISE 

 

- situație școlară fără cusur; 

- cunoașterea:  

istoricului liceului, a numelor unor absolvenți de notorietate, a istoricului revistei 

,,Vlăstarul”; 

 numărului de clase aprobate prin planul de școlarizare (2014-2015), a profilurilor și 

specializărilor; 

 mediilor de admitere (prima și ultima medie); 

 activităților extrașcolare și a proiectelor desfășurate în prezent; 

 premiilor obținute de spiriști la diferite concursuri și olimpiade; 

- implicarea în viața școlii 

NOTĂ: au prioritate elevii care s-au implicat în viața școlii (participarea la diferite concursuri și 

olimpiade, la activități de voluntariat etc.). De asemenea, inițiatorii acestui proiect (elevi din clasa a 

XI-a F) au prioritate în măsura în care nu există probleme privind situația școlară. 
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ANEXA 2 

 

ACTIVITĂȚI CE SE VOR DESFĂȘURA ÎN CADRUL PROIECTELOR: TÂRGUL 

EDUCAȚIONAL ȘI SĂPTĂMÂNA PORȚILOR DESCHISE 

 

ACTIVITATEA PARTICIPANȚI INTERVAL 

ORAR 

1. TÂRGUL EDUCAȚIONAL   

- amenajarea standului; Profesori responsabili, 3 

elevi 

14.00-17.00 (cu o 

zi înaintea 

lansării oficiale) 

- prezentarea ofertei educaționale a liceului, a 

istoricului, a absolvenților de notorietate, a 

rezultatelor, a dotărilor; 

2 grupuri a câte 3 elevi 9.00-14.00 și  

14.00-18.00 

- prezentarea revistei ,,Vlăstarul”; 2 grupuri a câte 2 elevi 9.00-14.00 și  

14.00-18.00 

- promovarea Cercului de chitară; Grup de 6 chitariști și 4 

elevi- secțiunea vocal 

10.00-16.00 

   

2. SĂPTĂMÂNA PORȚILOR DESCHISE   

- întâmpinarea grupurilor de elevi vizitatori; 2 grupuri a câte 2 elevi 9.00-12.30 și 

12.30- 16.00 

- preluarea vizitatorilor de către ,,grupul de la 

bibliotecă”(prezentarea bibliotecii, a ofertei 

educaționale a liceului, a istoricului, a 

absolvenților de notorietate, a rezultatelor,a 

revistei ,,Vlăstarul”); 

2 grupuri a câte 3 elevi 9.00-12.30 și 

12.30- 16.00 

- ,,turul liceului” (conducerea vizitatorilor de 

către elevii-ghid; prezentarea dotărilor; discuții 

cu domnii directori); 

4 grupuri a câte 2 elevi, 

pentru a asigura 

necesarul de ghizi în 

cazul vizitării liceului de 

mai multe grupuri, 

simultan 

2 grupuri 

dimineața și 

două- după-

amiaza 

- asistențe la ore (max. 5 minute); Grupurile de elevi-ghid  

- cercul de chitară  Grupul de chitariști  

 NOTĂ: în intervalul orar de dimineață, vor fi implicați elevi din clasele a IX-a și a X-a, care 

învață după-amiază, pentru a evita absențele de la ore. În intervalul orar de după-amiază, schimbul 

îl vor asigura elevii claselor a XI-a, care învață dimineața. 
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ANEXA 3 

 
Colegiul Naţional Spiru Haret cu clasele V – XII      NUME: 

Bucureşti, Str. Italiană, nr. 17, Sector 2        CLASA: 
Tel: 004-01-3.13.64.62; Tel/Fax: 004-01-3.14.60.97       IMPLICARE ÎN ACTIVITĂȚILE  

CNSHB: 

e-mail: haretiana@hotmail.com            
              ____________________________________ 

             

              ____________________________________ 

  

C H E S T I O N A R 
privind selecția elevilor în cadrul proiectului Târgul Educațional, 2014 

 

1. Precizează anul înființării CNSHB …........... 

2. Enumeră cel putin 7 absolvenți de notorietate ai liceului 

…...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................................................... 

3. Numește cel puțin două proiecte desfășurate în acest an școlar în CNSHB (obligatoriu- unul 

internațional) 

…........................................................................................................................................................................... 

….......................................................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................................................... 

4. Enumeră cel puțin 3 activități extrașcolare desfășurate în liceu și precizează ziua când se desfășoară 

acestea. 

 

 

 

5. Ultima medie de intrare, pentru profilul uman, 2013, a fost...................... 

6. Ultima medie de intrare, pentru profil real, intensiv engleză, 2013, a fost..................   

 

7.  Precizează numărul de clase, profilurile și specializările aprobate prin planul de școlarizare pentru 

anul școlar 2013/2014. 

 

 

 

8. Ce concurs național important se desfășoară în fiecare an în CNSHB, în luna noiembrie? Precizează 

organizatorii și numele profesorului care l-a inițiat. 

 

9. Câți elevi spiriști s-au calificat la faza națională a olimpiadelor școlare în anul școlar 2013/2014? 

       ........................  Enumeră disciplinele: 

…..................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................... 

 

10. Precizează premiile/mențiunile obținute de elevi din CNSHB la faza națională a olimpiadelor școlare 

și disciplinele 

.........................................................................................................….....................................................

...............................................................................................…...............................................................

..................................................................................................................................................................

mailto:haretiana@hotmail.com
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............ 

 

11. Prezintă cel puțin 5 dintre dotările atractive ale liceului. 

 

 

 

12. În ce an a fost înființată revista liceului, ,,Vlăstarul”? Ce oameni de cultură importanți, absolvenți ai 

CNSHB, au publicat în paginile acestei reviste? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

13.  Cum se ajunge la pagina CNSHB pe internet? 

14. Cum se numește revista editată în limba engleză ? Dar cea în limba franceză? 

_________________________________________________________________________________ 

 

15. Ce eveniment deosebit a încununat activitatea sportivă din Spiru în acest an? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

16. Cum se numește concursul de arte grafice desfășurat în liceu în luna decembrie?  

17. Ce eveniment important pentru școală are loc în data de 15 februarie a fiecărui an școlar ? Care este 

semnificația acestuia?  
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ANEXA 4 

OBȚINEREA FEED-BACK-ULUI 

 

 

 

1. De ce ai optat pentru Colegiul Național ,,Spiru Haret”?  

 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

2. Ce aștepți de la noi? 

 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

3. Ce impresie ți-a lăsat promovarea imaginii liceului în cadrul Târgului educațional 

și al Săptămânii porților deschise? 

 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

 

4. Ce cursuri opționale/cercuri/cluburi ți-ar plăcea să existe în oferta educațională a 

CNSHB? 

 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

5. Cum vezi implicarea ta în viața CNSHB? Ce ai vrea să faci pentru a aduce un plus 

de imagine? 

 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.................................................................................................................. 
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1. De ce ați optat pentru Colegiul Național ,,Spiru Haret”?  

 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

2. Ce aștepări aveți de la noi? 

 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................................................... 

  ................................................................................................................... 

  ................................................................................................................... 

 

3. Cum vedeți implicarea dumneavoastră în viața școlii? 

 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 5 

LISTA  DE DIFUZARE  

 

LISTA DE DIFUZARE  a ................................din.......................... 

NUME PRENUME FUNCTIA COMPARTIMENT SEMNATURA 
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