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GRAFICUL SI TEMATICA 
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ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

  

DATA TEMA 

Septembrie 

2017 

1. Evaluarea anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar pentru anul școlar 

2016-2017 (stabilirea calificativului anual); 

2. Stabilirea componenței unor comisii de specialitate 

3. Discutarea transferurilor unor elevi 

4. Aprobarea orarului școlar 

5.Aprobarea procedurilor 

6. Probleme curente.                                     

Octombrie 

2017 

1. Prezentarea Raportului de activitate pentru anul școlar 2016-2017 

2. Aprobarea Planului managerial  pentru anul şcolar 2017-2018. 

3. Stabilirea componenței comisiilor metodice și a unor comisii de specialitate 

4. Discutarea şi aprobarea R.O.I. si regulament intern pentru anul școlar 2017-2018  

5. Aprobare RAEI 

6. Probleme curente. 

Noiembrie 

2017 

1.Aprobarea modului de recalculare burse şcolare pentru semestrul I 

2. Aprobarea criteriilor specifice de acordare burse pentru anul financiar 2018 

3. Aprobarea concediilor de odihnă 

4.Analiza ritmicităţii notării şi a absenteismului 

5.Aprobare proiect de buget 2018 

6. Probleme curente. 

Decembrie  

2017 

1.Aprobarea Proiectului Planului de Şcolarizare pentru anul școlar 2018-2019 

2. Probleme curente. 

Ianuarie 

2018 

1.Acordarea calificativelor anuale pentru personal nedidactic. 

2. Aprobarea proiectului de încadrare 2018-2019 

3. Discutarea și aprobarea bugetului pentru anul 2018 

4. Probleme curente. 

Februarie 

2018 

1. Aprobarea programului săptămânii ,,Să ştii mai multe ,să fii mai bun” 

2. Probleme curente. 

Martie 

2018 

1.Aprobarea Raportului privind analiza activității instructiv educative din semestrul I. 

2.Aprobarea planului operațional pentru semestrul al II-lea 

3.Analiza rezultatelor la olimpiade şi la simulările examenului de bacalaureat 

4.Discutarea şi aprobarea criteriilor de constituire a  claselor a IX-a pentru acelaşi profil 

5. Discutare rezultate chestionare 

6. Probleme curente. 

Aprilie 

2018 

1.Analiza activităţii din săptămâna ,,Să ştii mai multe ,să fii mai bun” 

2.Aprobare constituire comisii pentru examenele de competenţe-bacalureat şi atestat de 

informatică  

3. Probleme curente. 

Mai 
1.Aprobarea disciplinelor opţionale pentru anul școlar 2018-2019 

2.Calendarul activităţilor de promovare a şcolii 



2018 
3.Măsuri organizatorice pentru încheierea anului şcolar și desfășurarea examenului de 

bacalaureat 

4. Propuneri catre ISJ conferire premii si distinctii 

5. Probleme curente. 

Iunie 

2018 

 1.Analiza activităţii anului şcolar 2017-2018 

2. Aprobarea structurii fişelor de evaluare –autoevaluare pentru acordarea calificativului 

anual 

3. Discutarea și  aprobarea programului de vacanță. 

4. Probleme curente. 

Iulie 

2018 

 1.Discutarea şi aprobarea specializărilor(claselor) pentru clasa a IX-a 

2.Stabilirea lucrărilor de reparație și igienizare. 

3. Probleme curente. 

August 

2018 

1.Analiza stadiului lucrărilor prioritare din unitate necesare începerii anului școlar 2018-

2019, în bune condiții. 

2.Prezentarea activităţilor desfăşurate în vacanţa de vară 

3. Probleme curente. 
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