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pentru anul şcolar 2018 – 2019
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Convocarea noului Consiliu de administrație constituit în
conformitate cu legislația în vigoare și procedurile interne
Aprobarea orarului școlii
Analiza Raportului de autoevaluare internă pentru anul școlar
2017 - 2018 – coordonator CEAC
Aprobarea planului de îmbunătățiri pentru anul 2018 - 2019
Stabilirea responsabilităților membrilor CA
Informare/ aprobare proceduri și hotărâri CEAC
Avizarea
fișelor posturilor, completarea deciziilor și a
deciziilor privitoare la sarcinile personalului didactic,auxiliar
și nedidactic
Declanșarea procedurii de alegere a noului CA, 2018-2019
Aprobarea tematicii CA, 2018-2019
Aprobarea tematicii CP, 2018-2019
Validare taxe școlare
Drepturi salariale, revizuire.
Statul de funcții 2018-2019, revizuire
Aprobarea/dezabrobarea cererilor pentru cazarea în căminul
LTF
Aderarea la ACSI în anul școlar 2018-2019 (conferințe
leadership elevi, directori), Festivalul coral Soli Deo Gloria,
Campionatul național al liceelor evanghelice din România.
Avizarea perioadelor aferente desfășurării Școlii Altfel, pentru
ciclurile de înv. preșcolar, primar, gimnaziu și liceu.
Aprobarea Regulamentului intern
Aprobare transferuri elevi
Analiza rezultatelor obținute de elevi la testele ințiale-dezbatere
Aprobarea codului de etică profesională al personalului din
LTF elaborat de CP
Evaluarea situației formării continue a personalului școlii
Aprobarea programelor de formare continuă pentru anul școlar
în curs
Aprobarea programului de activități educative, inclusiv
aprobarea programului Școala Altfel. extracurriculare și
extrașcolare al LTF pentru 2018- 2019
Discutarea proiectului planului de școlarizare pentru anul
școlar 2019 - 2020.
Informare/ aprobare proceduri și hotărâri CEAC
Aprobarea/dezaprobarea înscrierii pentru susținerea gradelor
didactice, a inspecțiilor aferente acestora.

RESPONSABILI

PERIOADA

Membrii CA

Septembrie
2018

coordonator
CEAC,
prof. E.
Gherasim
Director,
prof. M.
Nichifor

Responsabil
Consiliu de
curriculum,
prof. M.
Nichifor
Responsabil
comisie
perfecționare,
prof.
N.Ștefănescu
Consilier
educativ,
prof.
M.Tudoreanu

Octombrie
2018
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RESPONSABILI

Măsuri pentru evaluarea și înregistrarea progresului școlar la
dișciplinele de examen ale elevilor.
Director,
Aprobarea Raportului privind starea învățămntului și prof. M.Nichifor
activitatea desfasurată în anul școlar 2017 - 2018
Aprobarea documentelor manageriale - PDI, planului prof.E. Gherasim
managerial al directorului.
Planului operațional de aplicare a PDI
Raport privind stadiul de planificare a activităților comisiilor
metodice și comisiilor de lucru.
Informare proceduri și hotărâri CEAC – coordonator CEAC,
prof. E.Gherasim
Informare privind situația aplicării pentru înscrierea
proiectelor educative ale școlii în CAEN
Aprobarea proiectului planului de școlarizare 2019 - 2020
CA
Informare/aprobare proceduri și hotărâri CEAC –coordonator
CEAC, prof.EGherasim
Coordonator
Strategii de implementare în școală a unor proiecte Europene,
proiecte
în speță Erasmus+
europene,
Raport privind implicarea elevilor la activitățile CSE în vederea
R. Boiciuc
creșterii capacității școlii de a răspunde nevoilor de formare a
Coordonator
tinerilor
CSE
Strategia de promovare a imaginii LTF la nivel Național
O. Crudu
Planificarea tezelor în semestrul I, 2018-2019.
Personalul didactic auxiliar și contributia sa la buna utilizare
resurselor materiale şi financiare.
Contabil
Analiza gradului de implicare a personalului didactic în
A.Pascal
programe de pregătire remedială și pentru obținerea
performanței cu elevii la olimpiadele școlare
Raport privind frecvența școlară 15 sept. - 15 nov.2018
Declanșarea procedurii de constituire a CDS pentru anul școlar
2018 - 2019 – elaborarea propunerilor de opționale de către
cadrele didactice
Analiza de nevoi financiare, adoptarea proiectului de buget
pentru anul școlar 2019 - 2020
Aprobare proceduri CEAC

PERIOADA

Octombrie
2018

Noiembrie
2018

Decembrie
2018
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Responsabili
Parteneriatul educativ școală - familie si rolul comisiei
comisie
diriginți,
dirigintilor de gimnaziu și de liceu, în buna desfășurare a
gimnaziu și liceu
acestuia
Aprobarea proiectului de activitate pentru Programul
membrii CA
Săptămâna Altfel, ciclul primar și preșcolar.
Aprobarea planului de școlarizare 2019-2020
Situație posturi- cadre didactice pentru anul școlar următor, Direcțiune LTF
discuții- transferuri, detașări.
Măsuri privind creșterea gradului de informare a părinților
asupra parcursului școlar și comportamental al elevilor.
Măsuri pentru organizarea simulării probelor scrise ale
examenului de EN și de Bacalaureat 2019
Elaborarea ofertei CDȘ în cadrul LTF.
Discutarea și aprobarea / respingerea cererilor de transfer
pentru clasele IX-XI, pentru semestrul al II-lea.
Evaluarea personalului nedidactic din LTF.

Ianuarie
2019
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Formulare de aprecieri sintetice asupra activității personalului
didactic și didactic auxiliar
Măsuri privind organizarea examenelor de simulare EN și de
Bacalaureat și aprobarea Comisiilor de organizare a acestor
simulări.
Evaluarea activității bibliotecii școlare
Evaluarea activității PSI
Evaluarea activității comisiei de sănătate și securitate în muncă
Evaluarea activității comisiei pentru protecție civilă și apărare
în caz de dezastre
Transferuri intersemestriale.
Aprobarea raportului general privind starea și calitatea
învățământului pe semestrul I al anului şcolar 2018–2019
Finalizarea și aprobarea ofertei de discipline opţionale pentru
anul școlar 2019/2020.
Validarea comisiilor pentru simulări EN și Bac, aprobarea
modificărilor de orar în perioada simulărilor.
Analiza rezultatelor la simulare EN și Bacalaureat
Informare privind programelor de prevenire a violenței în
mediul școlar, a delicvenței, a comportamentelor de risceducație rutieră, desfășurate în școală.
Înscrierea copiilor în învățământul preșcolar.
Planificarea tezelor în semestrul II, 2018-2019.
Analiza raportului privind desfășurarea activităților educative
în Săptămâna altfel – resp. Comisia metodică educatoare,
Comisia metodică învățătoare, Comisia diriginților, D. Lefter și
O. Crudu
Validarea comisiilor pentru EN 2,4,6.
Înscrierea copiilor în învățământul primar.
Participarea la târgul ofertelor educaționale din Suceava
Avizarea proiectului de program pentru Zilele LTF
Revizuirea planului de școlarizare 2019-2020.
Informare asupra stadiului de pregătire a elevilor în vederea
participării la examenul de bacalaureat 2019
Analiza rezultatelor obținute de elevii școlii la Olimpiade si
Concursuri școlare.
Propuneri privind premierea elevilor olimpici și care au obținut
rezultate la concursuri naționale și internaționale
Informare asupra implicării părinților în viața școlii
Măsuri pentru organizarea competențelor lingvistice și digitale
în cadrul examenului de
Bacalaureat 2019 și validarea comisiilor pentru competențeBac 2019.
Validarea comisiei pentru EN 2019.
Propuneri la nivelul comisiilor metodice de încadrare a
cadrelor didactice pe disipline pentru anul şcolar 2019–2020
Autoevaluarea activității cadrelor didactice și evaluarea în
cadrul comisiilor metodice
Validarea comisiilor de corigențe și diferențe, final an școlar
2018-2019.
Raport comisie de evaluare și asigurare a calității
Măsuri pentru pregătirea sfârşitului de an şcolar 2018-2019.

RESPONSABILI

PERIOADA

Manager,
I. Bădeliță

Februarie
2019

Manager,
I.Bădeliță

Martie
2019

Director,
M.Nichifor
Consilier
educativ,
M.Tudoreanu

Responsabili
comisie
educatoare
învățătoare
diriginți

Aprilie
2019

Manager,
I. Bădeliță

Mai
2019

Responsabili
catedre
Consilier
educativ,
M.Tudoreanu

Responsabili
catedre
Resp. consiliu
de
curriculum

Iunie
2019
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Discutarea componenței nominale a comisiilor metodice și
comisiilor de lucru din cadrul LTF pentru anul școlar
2019/2020.
Acordarea calificativelor anuale pentru personalul didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic
Aprobarea transferurilor X-XII
Discutarea proiectului de încadrare și a schemelor de personal
pentru anul școlar 2019 - 2020
Raport privind stadiul pregătirilor (curățenie, reparații) pentru
începerea noului an școlar
Desemnarea Comisiei de revizuire ROI pentru 2019-2020
Organizarea examenelor în LTF (sesiunea de încheiere situației
școlare a elevilor amânați, examene de corigență și de
diferențe)

RESPONSABILI

PERIOADA

Membrii CA,
manager I.
Bădeliță

August
2019

Director,
M. Nichifor
Resp. consiliu
de
curriculum
M. Nichifor

Președinte CA,
prof.dr.Ioan Băddeliță

Director,
Prof. Magdalena Gabriela Nichifor

