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ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

Nr. ! UNITATEA DE CONTINUT RESURSE I TERMEN RESPONSABIL

1 crt
I

1. PREGATIRI PENTRU DESCHIDEREA Raportul comisiei de Director
ANULUI SCOLAR examene

I
Director

I Structura anului scolar 2018-2019 RecL:~"e umane Comisia pentru
Validarea situatie: scolare după ROFUIP curriculum
încheierea sesiuni; de SEPTEMBRIE 2018
corigente/diferente Director/CEAC
Adoptarea de măsuri pentru
Începerea anului şcolar 2018-2019 Metodologie CA Director
(repartizarea sălilor de clasă, a
diriginţilor, distribuirea manulelor, Grup de lucru
organizarea primei zile de şcoală)
Aprobarea componentei nominale
a comisiilor metodice/de lucru din

I unitatea de Învătământ
Alegerea Consiliului de

I Administraţie

I Desemnarea secretarului c.P. II Validarea fi şei de evaluare pentru
personalul didactic in anul şcolar

-
12018-2019



Aprobarea graficului / tematicii I
Consiliului Profesoral pentru anul

Işcolar 2018 - 2019

2. Planificarea desfăşurării activităţii Director
didactice instructiv - eaucative

"NU UITA CĂ EŞTI ROMÂN" Activitate dedeicată DIRECTOR-
Centenarului Marii

Aprobarea Raportului general Uniri
privind starea si calitatea Vizionare film/audiţie Consilier educativ
Învătământului in anul scolar 2017- muzicală I
2018 IAprobarea Planului Managerial
anual

IAvizarea Regulamentullntern/RI al
LTIA Rapoarte responsabili
Instruirea personalului didactic si comisii metodice si
didactic auxiliar PM / PSI compartimente OCTOMBRIE 2018

IPrezentarea Metodologiei pentru functionale
examenele nationale: Bacalaureat Proiectul de Responsabil P.M. şi
(evaluarea dezvoltare P.S.I.
competenţelor lingvistice de institutională
comunicare orală În limba Regulamentul Intern
română, evaluarea competenţelor
lingvistice Într-o Director
limbă de circulaţie internaţională,
evaluarea Metodologiile de
competenţelor digitale şi evaluarea examen
competenţelor formate pe durata
Învăţământului liceal- probe
scrise),examenele de certificare a
competenţelor profesionale,
olimpiade şi concursuri şcolare Pahonţu Carmen-
Activitatea educativă scolară si coordinator CEAC
extrascolară (legislatia În vigoare

Discutarea RAEI
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Dezbateri asupra programului de I Coordonat~r I
activităţi al Comisiei de evaluare şi programe Si
asigurare a calităţii proiecte
Diverse: completare documente
scolare, disciplina, absenteism Programul activitătiior

educative scolare si IAcordarea recomandărilor pentru extrascolare Pahonţu Carmen-
Înscrierea la grade didactice Coordonator

RAEI C. E.A.C.

Plan Operational

3. Managementul educaţional În
perspectiva europeană

Analiza rezultatelor testelor Prof. Vîrlan Ramona
iniţiale şi stabilirea planului de Referat Prof. Ghiorghe
acţiune care conduce la Gratiela
imbunatatirea rezultatelor şcolare Rapoarte NOIEMBRIE Responsabili comisii

intermediare 2018 metodice
CEAC

Analiza parcurgerii materiei si
evaluării ritmice a elevilor

Comisia de lucru
ISprijinirea elevilor cu dificultăti de Raport de activitate

Învătare / risc de abandon scolar,
prin programe speciale de Programul de Dirigintii claselor

recuperare - prezentarea situatiei interventie privind
îrn bunătăti rea

de către diriginti
situatiei disciplinare si
a situatiei la
învătătură



Comisia pentru
Prezentarea Planului de Acţiune al P.A.S. revizuirea PAS
Şcolii revizuit

4. Dimensiunea umană a calităţii
învăţământului - cadrele didactice DECEMBRIE Referat "Noi solutii

2018 pentru
Ritmicitatea notării perfectionarea
Monitorizarea prezenţei la şcoală a cadrelor didactice.,
elevilor - corectarea şi prevenirea

prof. ENACHE
absenteismului Raport comisie
Propuneri privind planul de RAMONA, MERDUŞ

şcolarizare pentru anul CLAUDIA

şcolar 2018-2019
Cristea Elena -
director adjunct
Constantinescu

Dezbateri asupra programului de Raport de activitate Florica

activităţi extracurriculare Nicolaescu Ileana

Badea Camelia
Program de vacanta

Prezentarea programului pentru
vacanţă de iarnă a
elevilor

5. Calitatea În educaţie-premisă a
Îmbunătăţirii rezultatelor şcolare IANUARIE 2019 lugulescu Laurentiu
Dezbateri asupra programului de
activităţi al Comisiei pentru Raport comisie

Iperfectionare şi formare continua
Analiza privind eventualele acte de
violenţă manifestate În mediul
şcolar şi adoptarea unor măsuri Raportul Comisiei
eiciente care sa aibă drept pentru prevenirea şi Cristea Elena
rezultate eliminarea unor combaterea violenţei lodănescu Mihai
asemenea acte În mediul şcolar
Proiectul de incadrare pentru anul Nicolaescu Ileana
scolar 2019-2020 I I
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6.

Director
Director adjunct
Cadre didactice

IValidarea rezultatelor la
Învăţătură pe sernestrul I.

Validarea situatiei scolara pe
semestrul I
Validarea notelor la purtare mai
mici de 7
Validarea raportului privind
situatia scolară la sfârsitul

semestrului prezentată de fiecare
diriginte

I Referatele dirigintilor FEBRUARIE 2019

Raport de activitate al
profesorilor diriginti

Notă: - Prezentul grafic poate fi modificat În funcţie de oportunitătile/conjuncturile apărute pe
parcursul anului şcolar

DIRECTOR,
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