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Listă de difuzare 

Scopul difuzării 
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nr. 
Compartiment Funcţia Nume şi prenume Semnătura 

Aplicare/Informare 1 Conducere director Pîrvu Ionel  

Evidenţă 2 Comisie CEAC responsabil CEAC  Stoicescu Anca  

Aplicare/Informare 3 Cadre didactice consilier educativ Radu Viorica  

Informare 4 Afişare  site-ul şcolii 
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Verificat Coodronator structură: Ungureanu Elena  
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SCOPUL PROCEDURII : 

Implicarea cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi 

preocupărilor diverse ale elevilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în 

diferite domenii, nu neaparat în cele prezente în Curriculum-ul naţional, şi să stimuleze 

participarea lor la acţiuni variate, în contexte non-formale. 

 ARIA DE CUPRINDERE :  

Prezenta procedură se aplică tuturor cadrelor didactice, preşcolarilor şi elevilor din 

această unitate şcolară. 

RESPONSABILITĂŢI : Responsabili de procedură: Director prof. Pîrvu Ionel, în 
colaborare cu consilierul educativ – Radu Viorica. 

 

CONŢINUTUL PROCEDURII : 

� În vederea elaborării programului de activități, în timpul primului semestru, se vor 
solicita propuneri elevilor, la orele de dirigenție, și cadrelor didactice, în cadrul 
şedinţelor comisiilor metodice, părinţilor, în cadrul şedinţelor cu părinţii, precum şi 
reprezentaţilor autorităţilor administraţiei publice locale/ai comunităţii, în cadrul 
şedinţelor consiliului de administraţie pentru săptămâna: „Şcoala altfel: Să ştii mai 
multe, să fii mai bun!”; 

� După colectarea propunerilor se vor desfășura dezbateri în colectivele de elevi, în 
consiliul elevilor, în consiliul profesoral și în comitetul reprezentativ al părinților, în 
vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice; 

� Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată, durata acestora, 
modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc în Consiliul Profesoral și se 
aprobă de către consiliul de administrație al unității de învățământ, până la data de 13 
februarie 2015; 

� Consilierul educativ din unitatea de învățământ centralizează propunerile agreate, 
în vederea includerii acestora în Calendarul Activităților Educative al unității de 
învățământ, ca domeniu distinct: programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai 
bun!”; 

� Cadrele didactice vor transmite părinţilor programul pentru săptămâna „Şcoala 
altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” pe zile şi ore de desfăşurare a activităţilor; 

� Prof. înv. primar Popesu Raluca va posta pe site-ul şcolii programul „Şcoala altfel: 
Să ştii mai multe, să fii mai bun!”; 
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� Activităţile la care participă elevii să fie coordonate de un număr corespunzător  de 
cadre didactice; 

� Cadrele didactice vor întocmi Rapoarte de activitate, însoţite de dovezi ale 
activităţilor, la finalizarea programului „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai 
bun!”. 
 

 

DOCUMENTE: ANEXA la ordinul MEN nr. 3637 / 19.06.2014 privind structura anului 

școlar 2014-2015. 
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