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                       UNITATEA DE CONŢINUT TERMEN RESPONSABIL OBSERVATII 

1.  Alegerea secretarului CP si CA. 
 Validarea situatiei scolare dupa examenul de corigente. 
 Prezentarea incadrarii pentru anul scolar 2019-2020. 
 Anuntarea dirigentiilor. 
 Anuntarea calificativelor pentru anul scolar 2018-2019. 
 Alegerea reprezentantilor cadrelor didactice in CA. 
 Prezentarea organigramei scolii. 
 Prezentarea si dezbaterea Regulamentului de organizare si 

functionare a Scolii gimnaziale Strunga. 
 Prezentarea ofertei educationale a unitatii scolare. 
 Prezentarea si dezbaterea ROI. 
 Prezentarea si dezbaterea Contractului educational. 
 Stabilirea comisiilor. 
 Probleme de etapa. 

Septembrie 
2019 

Directorii 

Secretar 

 



2.  
 Prezentarea Raportului privind starea si calitatea  

învătământului din Scoala Strunga in anul scolar 2018-2019 
 Prezentarea si discutarea planului managerial pentru anul scolar 

2019-2020. 
 Prezentarea si discutarea planului operational. 
 Instruirea personalului didactic si didactic auxiliar  PM / PSI. 
 Discutarea si aprobarea burselor scolare. 

Octombrie 
2019 

Directori 
Responsabil 
P.M. şi P.S.I. 

 

3.  Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor. 
 Procedura operationala de gestionare a situatiilor de urgenta 

 Procedura operationala privind prevenirea si combaterea 
violentei 

Noiembrie 
2019 

Directori 
Comisia  
ptr.curriculum 
CEAC 
Dirigintii 

 

4.  
 Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum si 

calificativelor la purtare mai mici de „bine” pentru cls.I-IV . 
 Validarea raportului privind situatia scolară la sfârsitul 

semestrului I prezentată de fiecare învătător/diriginte . 
 Stabilirea concediilor de odihna. 

  

Decembrie 
2019 

Directori 

Dirigintii 

 

 

5.  
 Discutarea repartitiei bugetului anual. 
 Prezentarea Raportului privind starea si calitatea învătământului 

în semestrul I 2019-2020. 
 Aprobarea planului operational pe semestrul II. 

 

 
Ianuarie 2020 

Directori 

 

  

6.  Prezentarea proiectului Planului de scolarizare. 
 OMEN, privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale 

pentru clasa a VIII a in anul scolar 2019/2020. 
 Informare privind parteneriatele si proiectele existente 

Februarie 2020 Directori 

Secretar 

 



7.  Discutarea si definitivarea programului ,,Sa stii mai multe,sa fii 
mai bun”. 

 Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor. 
 Analiza stării disciplinare. 

Martie 2020 Consilieri 
educativi 

CEAC 

  

8.  Raport al comisiilor metodice si CEAC. 

 Raport ,,Scoala altfel” 

Aprilie 2020 Responsabili 
comisii 

Consilieri 
educativi 

 

9.  Raport al activitatii educative. 
 Raportul Consiliului reprezentativ al parintilor. 

Mai 2020 Consilieri 
educativi 

 

10.  Validarea situatiei scolare la sfârsitul semestrului al II-lea 
prezentată de fiecare învătător/diriginte si a situatiei scolare 
anuale. 

 Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum si 
calificativelor la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele I-IV. 

 Probleme organizatorice, Evaluare Nationala, admitere în liceu 
2020. 

Iunie 2020 Invatatori 
Diriginti 

Directori 

 

 

Director, 

Prof. Sarafincianu Gheorghe 


