COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET PLOIESTI
PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DE INTEGRITATE
SEM al II-lea, an scolar 2013-2014
Nr.
Obiectiv
crt
1.2. Cresterea
transparentei
institutionale
prin
sporirea
gradului de disponibilitate a
datelor publice deschise puse la
dispozitie de catre institutiile din
sectorul educational.
1.3 Consolidarea
integritatii
personalului
din
sectorul
educational prin promovarea
standardelor etice profesionale si
prin stimularea comportamentului
etic, a profesionalismului si a
rezultatelor obtinute

1.4

Activitati/Actiuni

Responsabili

Termen

Intretinerea permanenta si
functionarea activa a site-ului
web al scolii

Catedra de
informatica

Permanent

Elaborarea Codului etic al Comisia pentru
profesorilor din CNJM
elaborarea Codului
etic

Analizarea
si
aprobarea
codului etic in Consiliul
Profesoral
Diseminarea exemplelor ce
contravin
Codului
etic;
diseminarea exemplelor de
bune practici. Studiu de caz.
Promovarea unui sistem intern
de management si asigurare a
calitatii la nivelul unitatii de
invatamant care sa asigure
transparenta
si
responsabilitatea institutionala
cu privire la aspectele legate de
etica profesionala si de
performantele profesionale
Cresterea eficientei mecanismelor Asigurarea
transparentei
de prevenire a coruptiei in resurselor
bugetare
si
materia achizitiilor publice si a extrabugetare prin publicarea

Mod de evaluare/ Indicatori de
realizare
Existenta unui site functional al
scolii

Februarie
2014

Existenta Codului etic

Conducerea unitatii:
Director, Director
adjunct, (CA), CP
Comisia de integritate

Februarie
2014

Aprobarea Codului etic in
Consiliul Profesoral

Iunie 2014

Actiuni de diseminare: procese
verbale, planul activitatii.

Responsabilii de
comisii si
departamente
Conducerea unitatii:
Director, Director
adjunct, CA

Martie 2014

Contabilitate
Conducerea unitatii:
Director, Director

Trimestrial

Existenta si implementarea
procedurilor privind:
-Solutionarea petitiilor din partea
parintilor/elevilor cu privire la
potentiale incalcari ale eticii
profesionale
-Identificarea performantelor
profesionale si popularizarea
acestora
Existenta rapoartelor publicate

2.2

2.3

utilizarii fondurilor publice in
general, la nivelul sectorului
educational
Cresterea gradului de educatie
anticoruptie

Cresterea gradului de informare a
publicului cu privire la impactul
fenomenului de coruptie si a
gradului de implicare a factorilor
cointeresati si societatii civile in
demersurile de prevenire si
combatere a coruptiei

anuala a informatiilor la adjunct, CA
avizierul scolii/ site-ul web al Comisia de achizitii
unitatii de invatamant
Introducerea
tematicii Comisia dirigintilor
anticoruptie in cadrul orelor de
Consiliere si orientare

Monitorizarea video
a Comisia de examen,
concursurilor si examenelor Conducerea scolii:
nationale organizate in scoala
Director, Director
adjunct, CA
Derularea de programe si Responsabil cu munca
campanii de informare si educativa
responsabilizare a elevilor cu Comisia dirigintilor privire
la
riscurile
si gimnaziu
consecintele
negative
ale
coruptiei
Responsabil cu munca
educativa
Comisia dirigintilor liceu
Elaborarea unui Cod etic al Comisia dirigintilor/
elevilor, raportat la Codul etic Responsabil educativ
pentru
invatamantul Consiliul elevilor din
preuniversitar
CNJM
Organizarea unor dezbateri Comisia dirigintilor
publice
anticoruptie,
cu Gimnaziu/liceu
participarea
factorilor Responsabil educativ
cointeresati de la nivelul Comitetul de parinti
sectorului educational la care
sa se prezinte programele
anticoruptie
„Un om informat este un om
responsabil”
„Spune STOP coruptiei!”

23-29 Aprilie
2014

Permanent

23-29 Aprilie
2014

5-9 Mai 2014

Februarie
2014

19-23 Mai
2014

Existenta tematicii anticoruptie in
planificarea orelor de Consiliere
si orientare
Proiecte de activitate cu tematica
anticoruptie
Procese verbale de la orele de
Consiliere si orientare
CD-urile cu imaginile captate in
timpul examenelor

Existenta programelor:
-„Un om informat este un om
responsabil”
-Procese verbale de la intalnirile
cu elevii
-„Spune STOP coruptiei!”
-Procese verbale de la intalnirile
cu elevii
Existenta Codului etic al elevilor

Procese verbale de la sedintele cu
parintii
Procesul verbal de la Consiliul
Profesoral la care s-a facut
informarea

