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SEMESTRUL I 

 

I. LUNA SEPTEMBRIE: 

Validarea raportului privind situaţia şcolară, după încheierea sesiunii de amânări şi corigenţe, 

prezentat de fiecare învăţător şi diriginte, pentru anului şcolar 2013-2014;  

Analiza şi dezbaterea Raportului de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi Raportului 

privind starea şi calitatea învăţământului pentru anul şcolar 2013-2014; 

Constituirea Consiliului de administraţie; Constituirea Comisiilor/Catedrelor metodice, 

aprobarea componenţei acestora; 

Discutarea fişei postului şi împărţirea responsabilităţilor; 

Dezbaterea şi aprobarea Planului Managerial; 

Dezbaterea şi avizarea Planului de Dezvoltare al Şcolii; 

Dezbaterea şi aprobarea rapoartelor de activitate ale catedrelor/comisiilor metodice, ale 

C.E.A.C.; 

 Dezbaterea, aprobarea şi avizarea programelor de activităţi, graficului şi tematicii ale 

comisiilor/catedrelor metodice, ale C.E.A.C.; 

Avizarea programelor de activităţi,  graficului şi tematicii ale comisiilor de lucru; 

Dezbaterea şi avizarea Regulamentul Intern al unităţii, al Comisiei CEAC; 

 

 

II. LUNA OCTOMBRIE: 

Prezentarea  Ordinului şi  Metodologiei de organizare a Evaluării elevilor la finalul clasei a II-a, 

a IV-a, a VI-a, a Ordinului, Calendarului şi Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării 

naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Admiterii 

în licee; Calendarului şi Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat 

2015 

III. LUNA NOIEMBRIE 

Avizarea Proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2015-2016; 

Prezentarea situaţiei privind parcurgerea ritmică şi evaluarea  materiei;  

Aprecierea activităţii didactice, în vederea obţinerii gradaţiei de merit. 
 

 

 

IV. LUNA DECEMBRIE 

Stabilirea perioadelor concediului de odihnă, pe baza cererilor; 

Dezbaterea şi analizarea Proiectului de buget pe anul 2015; 
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Prezentarea Metodologiei şi criteriilor de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul 

preuniversitar; 

 

SEMESTRUL II 
 

 

V. LUNA IANUARIE: 

Validarea raportului privind situaţia şcolară semestrială prezentată de fiecare învăţător/ diriginte; 

Prezentarea raportului de activitate a fiecărui cadru didactic pe semestrul I; 

Validarea notelor mai mici de 7 la purtare, precum şi a calificativelor mai mici de „bine”, pentru 

cls. I-IV;  

Analiza Proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2015-2016; 

 

 

VI.   LUNA FEBRUARIE: 

Analizarea şi dezbaterea  raportului de activitate pe unitate semestru -I ;  

Dezbaterea şi aprobarea rapoartelor de activitate ale catedrelor/ comisiilor metodice –sem. I ; 

Prezentarea metodologiei şi a calendarului privind mişcarea personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar; 

Dezbaterea propunerilor şi stabilirea Planificării programului „Să ştii mai multe, să  fii mai bun!” 

Avizarea Ofertei educaţionale – Discipline opţionale pentru anul şcolar următor 

 

 

VII.  LUNA MARTIE 

Dezbaterea problemelor legate de conţinut sau organizarea activităţii instructiv-educative din 

unitate. 

 

VIII. LUNA APRILIE: 

Analiza activităţilor desfăşurate în cadrul programului „Să ştii mai multe, să  fii mai bun!”; 

 

 

IX. LUNA IUNIE: 

Validarea raportului privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare 

învăţător/diriginte; Prezentarea raportului de activitate a fiecărui cadru didactic pe semestrul I; 

Validarea notelor mai mici de 7 la purtare, precum şi a calificativelor mai mici de „bine”, pentru 

cls. I-IV 

Dezbaterea şi aprobarea raportului de activitate pe unitate semestru -II ;  

Dezbaterea şi aprobarea rapoartelor de activitate ale catedrelor/ comisiilor metodice - semestrul 

II ; 

Stabilirea modului de desfăşurare a festivităţii, de acordare a premiilor şi încheierea cursurilor 

şcolare în acest an; 

Precizarea serviciului pe şcoală în perioada vacanţei de vară şi stabilirea responsabilităţilor pe 

această perioadă. 

 
 

 

 



X. PERMANENT 

Dezbaterea problemelor legate de conţinutul sau organizare activităţii instructive-educative din 

unitate; 

Constituirea  Comisiilor de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de 

personalul salariat al unităţii; Stabilirea sancţiunilor disciplinare, pe baza raportului Comisiei de 

cercetare, conform prevederilor legale, ale ROFUIP şi ale Regulamentului intern; Stabilirea 

tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, la propunerea Consiliului 

clasei; 

Stabilirea acordării recompenselor pentru elevii, la propunerea Consiliului clasei 
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