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        ●Aprobat în Consiliul profesoral din   

                                                                                                 Director:  

PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DIRIGINŢILOR 
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ACŢIUNI PRELIMINARE DE PROIECTARE ŞI ORGANIZARE 

 

Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABILI 

1. 
Stabilirea şi numirea diriginţilor în funcţie de posibilităţile socio-afective 

 

01-04 

sept. 
Direcţiunea 

2. 

Prezentarea regulamentului de organizare şi funcţionare a 

învăţământului preuniversitar şi a regulamentului de ordine interioară / 

norme PSI şi PM elevilor /cadre didactice, Metodologii burse. 

10 sept. Diriginţii 

3. 

Studierea programelor şcolare pentru Consiliere şi Orientare şi 

Elaborarea unui sistem comun de întocmire a planificărilor 

calendaristice ale orelor de Dirigenţie 

10 sept. 
Responsabilul Comisiei 

Diriginţilor şi diriginţii 

 

 

4. 

Stabilirea şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de Părinţi la 

fiecare clasă 
28 sept. 

Conducerea şcolii şi 

responsabilul Comisiei diriginţilor, 

Diriginţii 

5. Întocmirea planificării calendaristice ale orelor de Dirigenţie 28 sept. 
Responsabilul Comisiei 

Diriginţilor 

6. Stabilirea Lectoratelor cu părinţii şi a tematicii acestora 30 sept. 
Conducerea şcolii şi 

responsabilul Comisiei diriginţilor 

7. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de Dirigenţie 19 oct. 
Responsabilul Comisiei 

Diriginţilor, Diriginţii 
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8. 
Identificarea copiilor cu probleme psiho-comportamentale şi cu situaţii 

deosebite în familie 
permanent Psiho-pedagogul şcolii şi diriginţii 

9. 
Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor în vederea orientării 

socio-profesionale şi integrării sociale 
permanent Diriginţii 

 

 

ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE 

 

 

Şedinţa Comisiei diriginţilor în vederea identificării eventualelor probleme 

întâmpinate în buna desfăşurare a activităţilor; depistarea copiilor cu probleme 

psiho-comportamentale şi elaborarea unui plan de măsuri de remediere 

 

semestrial 
Responsabilul Comisiei 

diriginţilor 

Menţinerea legăturii cu familiile elevilor prin programarea de consultaţii cu 

părinţii 

 

săptămânal Diriginţii 

Mobilizarea diriginţilor în vederea organizării şi desfăşurării unor activităţi 

prilejuite de Sărbătorile de Iarnă 
Dec. 2020 Diriginţii 

Aplicarea de chestionare care să vizeze oferta de timp liber a elevilor – 

preocupări, opţiuni, idealuri şi măsura în care se consideră posibilă implicarea 

şcolii 

permanent 

Psiho-pedagogul şcolii şi 

responsabilul comisiei 

diriginţilor 

Prezentarea opţiunilor elevilor din clasele a XII-a liceu în privinţa materiilor de 

examene şi a orientării post-liceale 

Ianuarie 

2021 
Diriginţii claselor a XII-a 

Lecţii deschise la Consiliere şi Orientare 
Conform 

graficului 

Responsabilul Comisiei 

Diriginţilor şi Director 
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ASPECTE CE PRIVESC CONTROLUL ŞI EVALUAREA 

 

 

 
Analiza în Consiliul Profesoral a progresului şcolar şi stării 
disciplinare, cu accent pe situaţia copiilor aflaţi în dificultate 

Semestrial 
Psiho-pedagogul şcolii şi 
responsabilul Comisiei 

Diriginţilor 

 
Asistenţă şi monitorizare la orele de Consiliere şi Orientare 

 
Permanent 

Responsabilul Comisiei 
Diriginţilor 

 
Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor obţinute de elevi la 
activităţile educative în procesul de evaluare internă a calităţii 

 

Semestrial 
Comisia de Asigurare a 

Calităţii 

 

 

Intocmit, 

Consilier educativ 

Prof. Zavera Delia 


