
 

LICEUL TEORETIC “GAUDEAMUS” 

PLANUL DE ACTIVITĂŢI 
 

PRECONIZATE ÎN PERIOADA 

 17.04 – 23.04.2017 
 

 

 

REALIZAREA 
 

1. Bilunarul ecologic: martie-aprilie 2017 (resp. Scutaru., Motruc A., membrii Centrului Ecologic, elevii, 

profesorii) 

2. Concursurile municipale şi republicane la disciplinele şcolare, (Vezi orarul), (resp. Ponomari T., Ceban 

L., directorii adjuncţi, şefii comisiilor metodice, profesorii) 
3. Campania proiectelor economice (resp. Andoni V., membrii Centrului Economic) 
4. Concursul municipal „Diriginte drag părinte” (resp. Scutaru V., diriginţii) 

5. Concursul municipal al colectivelor teatrale „Trăiește-ți clipa” (resp. Scutaru V., Eni T., diriginţii) 

6. Concursul municipal pentru liceeni „Liceanul anului” (resp. Scutaru V., diriginţii) 

7. Campionatul liceului la baschet (resp. Scutaru V., Şendrea M.) 

8. Concursul naţional de creaţie literară „Scrisoare mamei” (resp. Scutaru V., profesorii de limba maternă, 

diriginţii) 

9. Lunarul Pro-Sănătate - aprilie (resp. Scutaru V., Kovalskaia E., diriginții)  
10. Decada comisiei metodice biologie/chimie 03-14.04.2017, (Vezi programul),  (resp. Ponomari T., Mîndru 

A., profesorii)  

11. Şedinţe tematice cu părinţii „Cunoaşterea ofertelor şcolare, oportunitate în planificarea carierei” 

(resp. Scutaru V., diriginţii) 

12. Lunarul cărţii – aprilie 2017, (resp. Ponomari T., Perţu V., diriginții), (Vezi programul) 

13. Curăţenie generală în sălile de clasă (resp. Scutaru V., Kovalskaia E., diriginții)  
14. Vacanţa de Paşti – 15.04-24.04.2017  

 

PREGĂTIREA 

 

1. Conferinţa ştiinţifico-practică a elevilor „Muncă, talent, cutezanţă”, ediţia 2017, 29.04.2017, (resp. 

Ponomari T., Ceban L., membrii comisiilor metodice, profesorii) 

2. Şedinţă operativă cu cadrele didactice – 27.04.2017, (resp. Gangan Z.) 

3. Consiliul profesoral de admitere a elevilor la tezele semestriale – 11.05.2017, (resp. Gangan Z.) 

  

CONTROL 

4. Evidenţa frecvenţei elevilor la ore (zilnic/raport în fiecare zi de joi), (resp. Scutaru V., administratorul de 

serviciu, dirigintele, profesorii) 

5. Rolul profesorului de limbă străină în procesul de formare a competenţei de exprimare culturală şi de 

conştientizare a valorilor autentice, martie 2017. (resp. Gangan Z.) 

6. Asigurarea unei educaţii de calitate în cadrul învăţământului complementar şi a orelor extracurriculare. 

(resp. Scutaru V.) 

7. Organizarea şi monitorizarea elevilor claselor a XII-a în pregătirea pentru susţinerea examenelor de BAC 

(resp. Gangan Z., Chiriac S.., profesorii, diriginţii) 

8. Monitorizarea activităţii cantinei şcolare (resp. Scutaru V., membrii comisiei de triere) 

9. Monitorizarea activităţii extracurriculare – lunar, (resp. Scutaru V.) 

10. Eficienţa  organizării lucrărilor de laborator şi practicumuri la fizică, martie - 2017, (resp. Chiriac S.) 



11. Orele de ştiinţe socio-umane câmp pentru formarea competenţei de exprimare culturala şi de 

conştientizare a valorilor culturale, în scopul dezvoltării personalităţii elevului în contextul valorilor 

naţionale şi universale, martie – 2017, (resp. Ponomari T.) 

12. Dezvoltarea abilităţilor practice în domeniul artistico-plastic, martie-aprilie 2017, (resp. Gangan Z.) 

13. Atestarea cadrelor didactice în anul de studiu 2016-2017 şi respectarea metodologiei cuantificării, 

acumulării şi recunoaşterii creditelor profesionale conform Hărţii creditare (resp. Gangan Z., Ponomari T., 

membrii comisiei de atestare) 

           
DATA 

 

 

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢILOR 

 

 

TIMPUL 

 

 

LOC 

 

RESPONSABIL 

17.04.2017 

Luni 
Administrator de serviciu – Chiriac S. 

 

Zi de odihnă 

 

   

18.04.2017 

Marţi 
Adminitrator de serviciu – Ponomari T. 

 
Cadrele didactice lucrează la: 

- perfectarea documentaţiei, 

- elaborarea rapoartelor, 

- scrierea articolelor pentru publicaţia liceului, 

- sistematizarea materialelor,  

- amenajarea cabinetelor 

 

   

19.04.2017 

Miercuri 
Administrator de serviciu – Gangan Z. 

 
Cadrele didactice lucrează la:- perfectarea documentaţiei, 

- elaborarea rapoartelor, 

- scrierea articolelor pentru publicaţia liceului, 

- sistematizarea materialelor,  

- amenajarea cabinetelor 
 

   

20.04.2017 

Joi 
Administrator de serviciu – Scutaru V. 

 
Cadrele didactice lucrează la:- perfectarea documentaţiei, 

- elaborarea rapoartelor, 

- scrierea articolelor pentru publicaţia liceului, 

- sistematizarea materialelor,  

- amenajarea cabinetelor 

 

   

21.04.2017 

Vineri 
Adminitrator de serviciu – Botezatu T. 

 
Cadrele didactice lucrează la: 

- perfectarea documentaţiei, 

- elaborarea rapoartelor, 

- scrierea articolelor pentru publicaţia liceului, 

- sistematizarea materialelor,  

- amenajarea cabinetelor. 

 

   

22.04.2017 

Sâmbătă 

 

Administrator de serviciu – Gangan Z. 

 

Ziua Mondială a Pămîntului 
Activităţi extraşcolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.2017 

Duminică 
Ziua mondială a cărții 

Zi de odihnă 

 

 

 

 

  

Directorul Liceului Teoretic „Gaudeamus”                                                  Z. GANGAN      


