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.Şedinţa Consiliului Raional
1. Cu privirc la organizarea odihnei şi întremării 
sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul cstival 
2018,
2. Cu privirc la pregălirea instituţiilor dc
învăţământ cătrc noul an şcolâr 2018 -2019._______
3. Cu privire la autorizarea casării hunurilor uzate 
la mijloace fixe (maşini şi utilage) allatc în 
administrarea Direcliei Ivducaţic.
4. Cu privirc la transmiterca activelor din 
proprictatea publică a Consiliului Raional ( Dirccţia 
Educaţie) în proprietatea publică l A I de nivelul I.

10.00 Sala CR VI. Calin

Şedinţa Consiliului de Administraţie
1 .Cu privirc la rezultatele verificării cataloagelor 

de clasă.
26.03 15.00 DE M. C'urciuc

2. Optimizarca. individualizarca şi diferenţierca 
activităţii didactice pentru formarea de compctenţc 
în eontextul demcrsului didaclic la malcmatică în
clasa a V-a.

S. /.agorudco

111 Consfătuirea directorilor din instituţiile deînvăţământ preuniversitar
1. Cu privire la rezultatclc concursului raional pc 27.03 9.30 LT " M. 1. Roşca
obiccte - Olimpiada 201 8. Eminescu"
2. Cu privirc la rezultatele chestionării clcvilor Vitu Victoria.
dcsprc ambianţa din instituţie şi eomporlamcntul 
clevilor.

viceprcşedinte 
CCL. I T N ,

3. Cu privire la rezultatele chcstionării clc\ ilor Casso"
desprc cducaţia civică şi aclix ismul ci\ ic al Pîntea
clcvilor. Daniela.
4. C.'u privirc la asigurarca unui climal pro-sicial în 
scopul prevcnirii violenţei în inslituţiile dc

secrctar CC 1 . 
I-T'A.

învăţământ gcneral.
5. Cu privire la pregălirea şi desfaşurarea 
cxamcnclor dc absolvire. sesiunca 2018.

t ; Agapie 
V. ( îolban
M. Curciuc

IV Consfătuirea directorilor adjuncţi pentru instruire din în\ ă ţ ă m â n t u 1 p re u n i vers i ta r
1. Cu pri\ irc la realizarca cerihţclor 16.03 9.30 LT"M . Eminescu" O. ( osic

curriculumului modcrnizat la informatică în cadrul
1.1 "Olimp" şi L4'"A. Agapic".
2.Cu privirc la procesul dc atcstare în baza noului 
Regulament.

V. (iolbau

V Consfătuirea directorilor adjuncţi penti u edueaţie din î n văţă mîn t u 1 p re u n i vc rs ita r
l.Cu privirc la asigurarca Drcpţurilor Copilului în 21.03 9.30 LT"M . Emincscu" 1. Roşca
cadrul gim.“ l. Ignatiuc". gim. "V.Mercniuc".

2,Cu privirc la rcalizarca curriculumului la 
dirigcnţic în cadrul instituţiilor dc învăţământ:

*■ ■

1. Ro.şca

1 f"A . Russo". gim."V. Alecsandri".
V I Consfătuirca eondueătorilor instituţiilor de învăţământ preşcol ar

l.Rolul managerului instituţiei preşcolare în crearea 
eondiţiilor de dczvoltarc fizică şi fortificarc a 
sănătăţii copiilor.

16.03 9.30 I .T 'M . Emincscu" ! Nicov



V II Aetivitatca managcrială tlc cvaluarc si control
1 * Insocctic frontală Pe parcursul 

Itmii.
Gim. ” V. Matci” 
Dumbrăviţa 
Cr/gr. Dumbrăviţa

M. Curciuc 
L. Nicov

Gim. ” 1. Boghiu" 
Cr/gr. Coşcodeni

M. Curciuc 
L. Nicov

2 •  1 n s D c c ţ i c  spccială
Monitori/arca procesukii de promovare a atestării 
cadrclor didactice şi managcriale în instituţiile 
preşcolare şi preunivcrsitarc.

Pe parcursul 
lunii.

In instituţii M. C.'alin 
1. Roşca 
V. Golban 
L. Nicov

*■>
J • I n s D c c ţ i c  dc SDCcialitatc Pe parcursul 

lunii.
In institnţii M. C urciuc

4 • InsDCcţii tcmaticc:

1 .Asigurarea continuităţii grădiniţă/şcoală în 
pregătirca copiilor pentru dchutul şcolar.

Pe parcursul 
lunii.

L. Nicov

2. Respcctarea Instrucţiunii privind complctarca 
catalogului şcolar.

M. Curcitic

V III Atclierul „Şcoala Managerului înccpător”
Organizarea şi dcsfaşurarca lucrului educativ la 
nivcl de instituţie.

29.03 10.00 LT ”  A. Agapie” 1. Roşca 
L. Rudci

IX Atc 1 icr (Ic fornîare continuă a angajaţi 1 or I) F,
Crearea bazci dc datc la nivcl dc instituţic. 26.03 15.00 DE O.Cosic

X Şcdinţă Consiliului profcsoral în instituţiilc prcşcolarc, preuniversitare şi complemcntare
1 .Cu privirc la conferirea / conllrmarca gradclor 
didactice şi manageriale în ba/.a ccrinţcior notilui 
Rcgulament.

19-23. 03 14.00 în institnţii D l. si
managcrn
instituţiilor

X I Atclierc dc formare continuă
1. Istoria românilor şi universală 20.03 10.00 1 .T" Olimp" M. C.'urciuc
2. Educalorii 30.03 10.00 Gr. Grigoresti 1... Nico\

X II Act ivi tăţ i ex t rac u rricu 1 a rc
1.Parliciparca cchipelor olimpice raionalc la etapa 
republicană la 8 disciplinc de sludii.

Conform 
ordinului DE

10.00 Mun. Chişinău 1. Roşca

2.Sărbătoarea "Mărţişor -201 8". Pc parcursul 
lunii

La nivel de 
instituţie şi 
primărie

Managcrii
şcolari

3.0rganizarca şi desfaşurarca activităţilor 
consacrale "Zilei Mcmorici".

02.03 La nivel de 
instifiiţic şi 
primărie

Managcrii 
şcolari. A P I.

d.Slagiul tlc formarc privind educaţia 1 lolocaust a 
cadrelor didacticc din instituţiilc de învăţământ 
gencral.

07.03 9.30 LT"Olimp" M. Calin 
M. Curciuc

S.Sărbătoarea naţională 8 Martic. 7-8. 03 La nivel dc 
instituţic şi 
primărie

Managcri i 
şcolari

b.f.tapa raională a concursului "l lorii -2018". 14.03 9.30 LT"M . Eminescu” V. Golban 
1. Roşca

7.1 tapa raională a concursului naţional "Limba 
noastră-i o comoară".

15.0.3 13.00 DE 1. Rosca

8.Turnamcntul raional în domcniul Drepturilor 
Copilului. lăapa raională. faza 1- studierca 
dosarelor.

20.03 13.30 DE V. Cîolban

9. Etapa locală a concursului "La Izvoarele 
Inţclcpciunii” .

Pînă la 23.03 In instituţii Managcrii 
şcolari. '
1. Roşca

lO.IOapa raională a concursului: "Securilatea la 
trafic înseamnă viaţă".

3 1.03 9.00 Gim. "A. Crihan" VI. C tirciuc 
I.. făruş

~)



Problcme de evaluarc permanentă
Pre/enlarea ofertelor şi creaţiilor copiilor pentru concursul raional ’Tlorii - 201 <S". până la I 2.03.201 S. 
dnei V. Golban.
Prezentarea ol'crtci dc participarc la etapa raională a concursului " La Izvoarcle Inţelepciunii". pân i i;i 
31.03 2018. dlui I. Roşca,
Prczentarca ofertei prcvcntiye pentrn participare la ctapa raională a olimpiadei la educaţia fizică. până ia 
19.03.2018. dlui 1. Roşca.
Prezentarea ofcrtei prevcntive pentru participare la clapa raională a concursului "Sccinitatca la tralle- 
înseamnă viaţă". până la 23.03.2018. dnei I.. Ţăruş.
Promovarea procesului dc diagnosticare a activ-ităţii cadrelor didactice, conform cerinţclor scrisorii 
instructiv- mctodicc. rcspcctarea întocmai a algoritmului proptis.
Perfectarca dosarelor şi prezentarca portofoliilor de atestare pentru confîrmarca / conferirca gr.didacti. 
şi managerial doi, conform ordinului Direcţici Bducaţie, aprobat ulterior.
Şcolarizarea clcvilor.
Alimentarea copiilor.
Delegarea cadrelor la cursurile de pcrfecţionare, conform ordinului DE nr. 72 I din 21.12.20 I 7. 
Promovarea lucrului cu tinerii specialişti la nivcl de instituţic. conform ordinului DE. Nr 510 
din 15.01.2018.

Promovarea activilăţilor rcferilor la viaţa şi securitatca elevilor.
Activitatca cadrclor didactice în cele 6 MCM în baza cclor 10 catedre, conform proiectelor 
claboralc.Evaluarca prczcnţei şi pregătirii şedinţelor.

Ex.: M. Curciuc. 2.31.06 
I. Roşca. 2.20.73.


