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ORDINEA DE ZI

� Adresă IȘJ Ageș;

� Prezentare activități educative – dna Roșu Adeluța;

� Analiza activităților în școală în perioada                      
01.09.2013 – 18.12.2013;

� Diverse;



Adresă IȘJ Ageș

� Scrisoare de mulțumire publică � Scrisoare de mulțumire publică 
I.Ș.G. Gardin Florin



Prezentare activități educative

� Programul Uniunii Europene pentru educatie, formare 
profesionala, tineret si sport 2014-2020   ERASMUS +

� JUNIOR ACHIEVEMENT ROMÂNIA PENTRU � JUNIOR ACHIEVEMENT ROMÂNIA PENTRU 
SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL 2014



Amintim

� Șefii de comisie:

- trebuie să completeze analizele SWOT;

- să depună rapoartele de activitate la finalul semestrului 
(termen 20.01.2014) și în format electronic (anunț);

- portofoliile vor fi verificate la finalul semestrului 
(structura dată la începutul anului școlar);

� Sunt solicitate tuturor comisiilor, departamentelor 
rapoarte de activitate pe semestrul I și în format 
electronic (termen 20.01.2014);



Analiza activităților în școală în perioada 01.09.2013 –
18.12.2013

� CDȘ - uri. 
� - Comisia de Curriculum, p.v. 1118/16.10.2013
� Adresa 1218/14.11.2013
Sunt înregistrate:
- Tabel centralizat pentru învățământul primar;
- Programă limba engleză cu programa (III-IV și VI-VIII);- Programă limba engleză cu programa (III-IV și VI-VIII);
- Programa limba germana (I-II);
- Programă Introducere în jurnalism (VII-VIII);
- Programă Atelier de teatru (V-VI);
- Tabel și programă Noi și mediul înconjurător (VIII);
- Argument extindere geografie (V,VI,VII);

Sunt oferte din partea a 3 comisii metodice.
Pe 15.01.2014 vom face public ă oferta și debuteaz ă procedura CD Ș.



Analiza activităților în școală în perioada 01.09.2013 –
18.12.2013

� ,,Săptămâna altfel,, - adrese amintite:

- Depuse prin adresa 1381/02.12.2013 de Comisia 
,,Om și societate,, - propunere 8 activități.

- Orientare profesională

- De verificat procesele verbale ale Comisiilor 
Metodice

- Procedură nouă doar în prima săptămână din 
ianuarie: fiecare cadru didactic va completa un 
tabel cu propuneri de activități conforme cu numărul 
de ore avut pe săptămână și grupul țintă.



Analiza activităților în școală în perioada 01.09.2013 –
18.12.2013

� Centralizare liste diriginți cu elevii care fac 
naveta

Adresa nr.1207/15.11.2013

Lista centralizată la personalul de pază.

Rezultat:

� Centralizare plan cadru pe clasă



Analiza activităților în școală în perioada 01.09.2013 –
18.12.2013

� Centralizarea absențelor lunar pe școală

Responsabil doamna Tătărușeanu (realizat, excepție 
clasa VII B);

� Listă (model) cu elevii care îndeplinesc condițiile 
necesare acordării bursei de meritnecesare acordării bursei de merit

Rezultat 13 dosare depuse la secretariat

� Adresă recomandări consiliere 

Rezultat: exista 5 din care 4 ce sunt completate greșit 
(motiv ,,cererea elevului,,....)



Analiza activităților în școală în perioada 01.09.2013 –
18.12.2013

� Comisia pentru olimpiade si concursuri – activitate 
lunara (centralizare si informare rezultate elevi)

� Ritmicitatea notarii (adresa 1155/29.10.2013) 

Rezultate: 4 p.v. (3 dupa model PC).

� Verificarea condicii de prezenta (adresa1179/30.10.2013) 

Rezultate: total 2 p.v. inv. primar si gimnazial;

� Centralizarea manualelor – Exista tabele, de verificat 
manualele de la biblioteca;

� CV si fotografie pt. site;



Analiza activităților în școală în perioada 01.09.2013 –
18.12.2013

� Activitatea de pregătire in scoală

În urma verificării tabelelor depuse se realizează activități astfel:

- Marti doamna Puican II C, doamna Peleasa V-VIII, doamna 
Parvulescu VIII A;

- Miercuri doamna Nitu VIII B, doamna Badescu VIII A;- Miercuri doamna Nitu VIII B, doamna Badescu VIII A;

- Joi doamna Parvulescu VIII B;

- Vineri doamna Badescu VIII A;

- Pentru olimpiade si concursuri program pregatire la religie, 
istorie, geografie (decembrie-martie)



Analiza activităților în școală în perioada 01.09.2013 –
18.12.2013

� Planse de specialitate – amenajare in depozitul de 
materiale didactice;

� Uniforma – solicitare Comisia de disciplină a 
elevilor;  

Tematica şi programul şedinţelor cu părinţii pe � Tematica şi programul şedinţelor cu părinţii pe 
fiecare clasă centralizata;

� Permisele de intrare-iesire;



Diverse
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• In prima zi din ianuarie, invatatorii de la clasele  a IV a sunt convocati la 
o intalnire pentru a definitiva graficul de activit ati saptamanal pentru 
activitatile didactice ale profesorilor la clasa;activitatile didactice ale profesorilor la clasa;
•Pana pe 15 ianuarie va avea loc o intalnire cu pari ntii ce doresc sa isi 
inscrie elevii la SDS  – responsabil Radu Oana;



Multumim pentru atentie!
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