
 

Recomandări consfătuire judeţeană la disciplina Educaţie fizică şi sport,  

an şcolar 2016-2017 

Nr. 

crt. 
Aspectele urmărite 

1. Existenţa procesului-verbal de control al bazei sportive, realizat de comisia de protecţia muncii din  şcoală, cu 

menţionarea tuturor defecţiunilor apărute până la începerea anului şcolar şi remedierea acestora, în cel mai scurt 

timp posibil;  

2. Evidenţa referatelor adresate de profesorii de educaţie fizică conducerilor de şcoli privind rezolvarea neregulilor 

apărute privind siguranţa elevilor pe baza sportivă 

3. Existenţa procesului -verbal privind prelucrarea normelor de protecţia muncii de către profesori în prima lecţie de 

educaţie fizică/antrenament sportiv şi semnarea acestuia de către toţi elevii, a PV de instruire a elevilor/părinţilor 

pentru participarea în la ore şi competiţii sportive, cerinţei ca elevii care simt deteriorări ale stării de sănătate pe 

parcursul lecţiei, de tipul: ameţeli, senzaţii de vomă, dureri acute, sufocări etc., să anunţe imediat profesorul.; 

4. Prezentarea avizului medical „Apt pentru efort fizic în anul școlar......” eliberat de cabinetele medicale 

şcolare/medicul de familie (OM 3462/2012, art 14, alin. 2); 

5. Evidenţa elevilor scutiţi medical temporar sau anual (înregistrarea certificatelor medicale, vizate de director, în 

caietul de evidenţă şi cataloage, păstrarea lor la secretariatul şcolii); 

6. Existenţa trusei medicale de prim ajutor şi materialelor sanitare necesare pentru primul-ajutor; 

7. Menţinerea igienii sălilor de sport, a anexelor şi grupurilor sanitare; 

8. Verificarea iluminatul sălilor de sport, protejarea becurilor, tuburilor, prizelor şi ferestrelor cu plase speciale; 

9. Verificarea fixării panourilor de baschet, porţilor de handbal şi fotbal, stâlpilor de volei, scărilor fixe, frâghii; 

10. Verificarea calităţii suprafeţei terenurilor,sălilor de sport şi materialelor sportive utilizate pentru lucrul în interior 

(saltele, capre, lăzi de gimnastică,cal, trambuline, banci de gimnastică etc.); 

11. Prezenţa la ore a profesorilor şi elevilor în echipament sportiv; 

12. Afişarea măsurilor de protecţia muncii, a calendarelor competiţionale la nivelul şcolii şi a celui judeţean la locuri 

vizibile, a sistemului de evaluare; 

13. Existenţa în dosarul comisiei metodice / mapa profesorului a programelor şcolare valabile aprobate prin OMECI nr. 

5097/9.09.2009 şi OMECI nr. 5099/9.09.2009, OM 3462/2012 privind Metodologia organizării şi desfăşurării 

activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar, regulamentele Olimpiadei Gimnaziilor și  

Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, Statutul Elevilor; 

14. Realizarea planificărilor calendaristice pe sem. I şi II, a proiectării pe unităţi de învăţare, în conformitate cu 

programele şcolare în vigoare şi recomandările ISJ; 
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15. Participarea elevilor la activităţile de educaţie fizică şi sport, funcţie de starea lor de sănătate şi condiţionarea 

prezentării avizului medical; 

16. Realizarea testărilor predictive şi stabilirea unui sistem de probe şi norme de control, specific fiecărei clase; 

17. Înfiinţarea Asociaţiilor Sportive Şcolare, acolo unde nu există; 

18. Existenţa la dosarul comisiei metodice a deciziei de constituire a comisiei metodice la nivelul şcolii; 

19. 

OM 3462/2012 Art.7, alin e 

Catedrele, comisiile metodice de educaţie fizică şi sport sau profesorii de educaţie fizică şi sport, împreună cu 

factorii responsabili ai asociaţiei sportive şcolare şi, după caz, ai Cercului olimpic, vor elabora, anual şi semestrial, 

calendarul activităţilor sportive extracurriculare, pe care îl vor supune aprobării conducerii unităţii de 

învăţământ. Calendarul activităţilor sportive extracurriculare va fi afişat, pentru elevi, la loc vizibil, de regulă la 

avizierul catedrei sau comisiei metodice de educaţie fizică şi sport; 

f)toate cadrele didactice care predau disciplina educaţie fizică şi sport au obligaţia de a sprijini acţiunile de 

selecţie iniţiate de unităţile de învăţământ cu program sportive integrat şi de unităţile de învăţământ cu 

program sportiv suplimentar și de a recomanda acestora elevii cu disponibilităţi de practicare a sportului de 

performanţă; 

g)catedrele, comisiile metodice de educaţie fizică şi sport ori profesorii de educaţie fizică şi sport vor afişa periodic, 

la loc vizibil, de regulă ia avizierul catedrei sau comisiei metodice de educaţie fizică şi sport, rezultatele obţinute 

de elevii unităţii de învăţământ în cadrul concursurilor ori competiţiilor la care au participat. 


