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OBLIGAŢIILE
P R O F E S O R I L O R DE I N S T R U I R E P R A C T I C Ă
În conformitate cu OMECTS nr. 3539/14.03.2012, având în vedere
procedura operaţională privind efectuarea stagiilor de pregătire practică la
nivelul liceului nostru, C.A. al şcolii, în urma consultării ariei curriculare
Tehnologii, au stabilit următoarele obligaţii pentru profesorii de instruire
practică:
1. Să încheie Acorduri / contracte / protocoale de parteneriat cu
unităţile de practică specifice domeniilor de pregătire ale şcolii;
2. Să încheie Contracte de practică în 2 exemplare, semnate de elevi,
părinţi, directorul şcolii, cadrul didactic, tutorele şi reprezentantul
partenerului de practică; un exemplar va rămâne obligatoriu la şcoală
şi un exemplar la partenerul de practică;
3. să prelucreze cu elevii normele generale de protecţia muncii şi PSI,
conform Legii nr. 319/2006, regulile de igienă şi prevederile
OMECTS nr. 3539/14.03.2012 privind aprobarea contractului de
pregătire practică pentru elevii din învăţământul profesional şi
tehnic;
4. să monitorizeze efectuarea la timp a analizelor medicale obligatorii
pentru domeniul de pregătire generală - alimentaţie: VDRL, examen
coproparazitologic şi coprobacteriologic; analize care vor fi trecute
într-un carnet de sănătate vizat de medicul şcolar;
5. să elaboreze o tematică de practică conform programei şcolare, care
va fi parcursă de către elevi la partenerul de practică; fiecare elev îşi
va întocmi un portofoliu individual (Caiet de practică, fişe de lucru,
alte dovezi ale atingerii competenţelor, etc.)
6. să ţină o evidenţă clară a elevilor la practică, pe fiecare clasă sub
forma unui tabel anexat prezentului regulament; cu menţiunea că
absenţele de la practică, inclusiv cele motivate, trebuie obligatoriu
recuperate; cadrul didactic va întocmi un grafic de recuperare a
orelor de pregătire practică neefectuate.
ŞEF ARIE CURRICULARĂ,
PROFESOR,

