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Nr 

crt 

Luna                               Tematica Observatii 

1. septembrie -Validarea situatiei la invatatura si disciplina la 

finalul anului scolar 2011-2012,dupa incheierea 

examenelor de corigenta din sesiunea august- 

septembrie 2012; 

-Adoptarea de masuri pentru inceperea anului 

scolar(repartizarea salilor de clasa,a 

dirigintiilor,distribuirea manualelor,organizarea 

primei zile de scoala); 

-Validarea ofertei de discipline optionale pentru 

anul scolar 2012-2103; 

-Prezentarea Raportului privind starea 

invatamantului in anul scolar 2011-2012; 

-Prezentarea Raportului privind gradul de realizare 

al Planului de reparatie,curatenie si igienizare al 

unitatilor scolare in vederea inceperii noului an 

scolar; 

-Alegerea  membrilor Consiliului de Administratie; 

-Alegerea membrilor Comisiei de Evaluare si 

Asigurare a Calitatii; 

-Alegerea membrilor comisiilor metodice; 

-Aprobarea tematicii Consiliului Profesoral pentru 

anul 2012-2103. 

 

 

2. Octombrie-

noiembrie 

-Prezentarea  rezultatelor obtinute de elevi la testele 

de evaluare initiala; 

-Prezentarea Planului Managerial si a Directiilor de 

Actiune pentru anul scolar 2012-2013; 

-Prezentarea Regulamentului de Ordine Interioara  

-Prezentarea Metodologiei pentru examenele 

nationale:EN,admitere; 

-Avizarea incadrarii personalului didactic in anul 

 



scolar 2012-2013; 

-Stabilirea unor masuri de optimizare a  actului 

didactic; 

-Proiectarea si realizarea evaluarii scolare prin 

metode alternative; 

-Recomandari asupra activitatii desfasurate  de 

cadrele didactice in vederea inscrierii acestora la 

grade didactice; 

-Analiza si dezbaterea Raportului de evaluare 

interna privind calitate educatiei. 

 

3 Decembrie -Validarea notelor la purtare mai mici de 7,precum 

si a calificativelor mai mici de ,,Bine’’ pentru clasele 

I-IV,an scolar 2011-2012; 

-Validarea raportului privind situatia scolara la 

sfarsitul semestrului I prezentata de fiecare 

invatator/diriginte; 

-Prezentarea Raportului privind monitorizarea 

absentelor ,prevenirea si reducerea absenteismului, 

notarea ritmica; 

-Prezentarea proiectelor in vederea obtinerii 

gradatiilor de merit si aprecierea sintetica asupra 

activitatii candidatilor; 

-Prezentarea cererilor pentru concediul de odihna 

in anul 2012-2013; 

 

 

4 Ianuarie -Validarea Raportului privind starea si calitatea 

invatamantului in semestrul I; 

-Evaluarea si eleborarea concluziilor asistentelor la 

ore a directorilor si sefilor de catedre; 

-Masuri pentru optimizarea activitatii instructiv-

educative in semestrul al-II-lea; 

 

 

5 Februarie-

Martie 

-Avizarea Planului de Scolarizare pentru anul 2013-

2014; 

-Adoptarea proiectului curricular pentru anul 

2013-2014; 

-Pregatirea examenelor . 

 

 

6 Aprilie-

Mai 

-Analiza parcurgerii materiei si evaluarii ritmice a 

elevilor; 

-Analiza starii disciplinare .Raportul comisiilor de 

disciplina ,de prevenire si combatere a violentei; 

-Stabilirea programului de incheiere festiva a 

anului scolar. 

 

 



7 Iunie -Validarea situatiei scolare la sfarsitul sem II/an 

scolar prezentata de fiecare inv/prof dirginte; 

--Validarea notelor la purtare mai mici de 7,precum 

si a calificativelor mai mici de ,,Bine’’ pentru clasele 

I-IV,an scolar 2011-2012; 

-Probleme organizatorice la EN;admitere in 

liceu,corigente. 
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