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Nr.
crt.

I

Activităţi Data Ora

Consiliului Consultativ al DE
Aprobarea planului de activitate a Consiliului 
Consultativ pentru anul de studii 2017-2018.
Cu privire la respectarea cadrului legal 
privind la instituţionalizarea copiilor de 5-6 
(7) ani şi de 7-18 ani în anul şcolar 2017-

28. 9.00

Locul
desfăşurării

LT”M.
Eminescu”

Responsabil

M. Curciuc

S. Zagorudco 
L. Nicov

4

2018. ____  _______ _  _____
Cu privire la respectarea metodologiei de 
înscriere a copiilor în clasa l-a, pentru anul 
şcolar 2017-2018 _
Asigurarea instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar cu cadre didactice pentru anul 
de studii 2017-2018.

M. Albu

M. Parnov

II __________  _______ Consiliul de administraţie al DE
1 Cu privire la elaborarea proiectului de buget 

pentru anul 2018.
27.1 1 15.00 DE

C. Cebotari

2 Cu privire la elaborarea şi implementarea 
curriculumului adaptat/modificat pentru 
elevii cu CES la disciplinele şcolare.

M. Banaru

in Consfătuirea directorilor instituţii lor dc învăţăm;' nt preuniversitar
i Formarea competenţelor de comunicare 21.11 9.30 Sala CR M. Calin

orală în treapta gimnazială în cadrul lecţiilor 
de limba străină.

)

2 Cu privire la rezultatele concursului ”Cel mai 
bun teren de sport".

1. Roşea

3 Rezultatele implementării schemelor de 
închiriere a manualelor.

V. Mîndrilă

/i Cu privire la organizarea sesiunii de iarnă. f ; v M. Curciuc
25=^ Cu privire la rezultatele organizării şi 

desfăşurării primului consiliu profesoral.
S. Zagorudco

6 Cu privire la proiectarea bugetului pentru 
anul 2018.

C. Cebotari

7 Cu privire la completarea bazei dc date 
(SIME).

O. Cosic

IV Consfătuirea directorilor adjuncţi din învăţămînt preuniversitar
1 Cu privire la calitatea educaţiei incluzive în 17.1 1 10.00 LT”M. M. Banaru

instituţiile preuniversitare din raion. Eminescu”
1 Cu privire la asigurarea implementării 

metodologiei de proiectare şi organizarea 
învăţării prin cooperare la disciplinele 
şcolare din aria "Arte şi Tehnologii”:
LT”A. Agapie”, gim. "V. Mereniuc”, gim. "I. 
Ignatiuc” Prepeliţa.

L. Ţăruş

J Monitorizarea implementării instrucţiunii 
privind evaluarea şi dezvoltarea 
comportamentului elevului din învăţământul 
preuniversitar.

V. Golban



n Consfătuirea organizatorilo ■ şcolari
Cu privire la realizarea lucrului educativ pe 
parcursul anului de studii 2016-2017 în 
cadrul LT”P. Halippa” Cubolta şi LT"A. 
Agapie” Pepeni.

22.1 1 9.30 LT”M.
Eminescu”

1. Roşea

2/ Rolul echipei manageriale în asigurarea unui 
climat prosocial în scopul prevenirii 
violenţei în instituţiile de învăţământ.

V. Golban

VI Consfătuirea conducătorilor instituţiilor de învăţământ preşcolar
I Cu privire la respectarea în instituţiile 

preşcolare a normelor financiare aprobate de 
Guvern privind alimentarea copiilor.

30.1 1 9.30 Cr/gr nr. 6 
Sângerei

L. Nicov

VII Activitatea managerială de evaluare si control
1 • Inspecţie frontală Pe parcursul Gim. Bălăşeşti M. Curciuc

lunii. Gr. s. Bălăşeşti L. Nicov
2 • Inspecţie specială

Monitorizarea procesului de promovare a 
atestării cadrelor didactice şi manageriale.

Pe parcursul 
lunii.

Conform
programu
lui
elaborat

In instituţiile 
raionului

M.Curciuc „ /  
V. Golban 
1. Roşea
0A S o ( i ^~)j • Inspecţii tematice:

1 .Asigurarea implementării metodologiei de 
proiectare şi organizare a învăţării prin 
cooperare la disciplinele şcolare din aria 
"Arte şi Tehnologii: LT ”A. Agapie” Pepeni, 
gim. V. Mereniuc” Bilicenii Vechi, gim. ”1. 
Ignatiuc” Prepeliţa.

Pe parcursul 
lunii.

în instituţiile 
raionului

L. Ţăruş

2.Dezvoltarea aptitudinilor creative ale 
elevilor în cadrul orelor din aria curruculară 
”Arte şi Tehnologii”: gim. "N. Dabija”
I leciul Vechi.

3.Cu privire la respectarea normelor 
financiare aprobate de Guvern privind 
alimentarea copiilor.

eşantion L. Nicov

4. Aprovizionarea cu produse alimentare de 
calitate în conformitate cu prevederile legale 
şi ale contractelor încheiate cu agenţii 
economici.

în instituţiile 
raionului M. Albu

VIII Atelierul ”{
---------- ------ x---------

>coala Managerului Inccpă or”
1 Proiectarea activităţii instituţiei 

( strategică, anuală, lunară, săptămânală).
28.1 1 9.30 LT”I. Creangă” 1. Roşea

IX Atelier permanent de formare continuă a angajaţilor DE
1 Managementul psihopedagogie al instituţiei 

incluzive.
27.11 15.00 DE M. Banaru

X Activităţi extracurriculare
Concursul muzeelor şcolare 21-24.1 1 în instituţiile 

raionului
M. Curciuc

L XI Ateliere de formare continuă
Religia 23.11 10.00 Gim. "S. 

Rădăuţan” 
lezărenii Vechi

M. Albu

Informatica 24.1 1 9.30 LT”M.
Eminescu”

O. Cosic

Educatori preşcolari 21.11. 10.00 Gr. Mărineşti L. Nicov
23.1 1 10.00 Gr. Pepeni 

( filiala Răzălăi)
L. Nicov



t _____ ______________ Chestiuni pentru evaluare permanentă __ ______
Şcolarizarea elevilor.
Alimentarea copiilor în instituţiile preşcolare şi preuniversitare.
Delegarea cadrelor la cursurile de perfecţionare, conform cerinţelor ordinului.

- Promovarea lucrului cu tinerii specialişti la nivel de instituţie.
Promovarea activităţilor privitor la viaţa şi securitatea elevilor.
Activitatea cadrelor didactice în cele 6 MCM în cadrul celor 10 catedre.
Proiectarea bugetului instituţiei pentru anul 2018.
Abonarea CD şi instituţiilor pentru anul 2018.
Promovarea procesului de atestare, conform programelor instituţionale şi raional.
Asigurarea ermetizării energiei termice.
Prezentarea ofertelor de perfecţionare pentru anul 201-8 dlui I. Roşea, 27-30.1 1.2017.
Prezentarea ofertelor şi programului de participare la concursul raional "Obiceiuri, Tradiţii şi Datini 
de Crăciun şi Anul Nou" dini I. Roşea, 27-30.1 1.2017.
Prezentarea ofertelor de participare la Concursul raional al muzeelor şcolare -  până la 10.11.2017, 
dlui 1. Roşea. _ __ ___ _ ____ _ _  ___

Ex.: M. Curciuc, 2-31 -06.

I. Roşea, 2-20-73.

t

/ ;/I


