SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TURLUIANU
COM. BERESTI-TAZLAU, JUD. BACAU
TEL/FAX: 0234/353366

COMISIA PRIVIND ELABORAREA ȘI MODIFICAREA ORARULUI
RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII ÎN ANUL ȘCOLAR 2014-2015, SEMESTRUL I

1. SCURTĂ PREZENTARE DESCRIPTIVĂ A ACTIVITĂȚII
a. Se constituie si funcționează în baza Regulamentului de organizare si funcționare a unităților
de învățământ preuniversitar;
b. Comisia privind elaborarea si modificarea orarului are ca responsabil prof. Bobeica-Diaconu
Maria;
c. Comisia privind elaborarea si modificarea orarului are următoarele atribuții:
Membrii comisiei verifica incadrarile tuturor cadrelor didactice titulare/suplinitoare cu
continuitate/posturile vacante pe baza planului cadru stabilit de lege;
Se completeaza incadrarile profesorale pentru fiecare clasa;
Membrii comisiei conlucreaza cu alte unitati scolare pentru intocmirea schemelor orare ale
cadrelor didactice care predau in mai multe unitati scolare;
Se alcatuieste schema orara pe profesor si pe clase pentru anul scolar urmator;
Se realizeaza repartizarea claselor in sali de curs, cabinete si laboratoare , informand cadrele
didactice despre respectarea aceteia;
Membrii comisiei predau orarul directorului scolii pentru aprobare;
Monitorizarea desfasurarii orelor in salile repartizate;
Se opereaza modificari in orar in cazuri obiective.
2. LISTA ACTIVITATILOR DESFASURATE IN CADRUL COMISIEI PRIVIND
ELABORAREA SI MODIFICAREA ORARULUI- SEMESTRUL I
3.
a. La prima intrunire a comisiei, din data de 05.09.2014, incheiata prin semnarea unui proces
verbal s-au stabilit sarcinile fiecarui membru, s-a stabilit planul de activitate impreuna cu
procedura de elaborare a orarului;
b. Comisia s-a intrunit in cadrul unei sedinte la care au participat toti profesorii unitatii scolare si
s-au analizat programul fiecaruia in functie de alte scoli la care acestia predau; s-a propus un
orar provizoriu urmand ca dupa o saptamana sa se discute aprobarea definitiva a acestuia.
c. Orarul definitiv a fost prezentat doamnei directoare ca re la aprobat pe 26 septembrie 2014 avand nr. de
inregistrare 765.
4. ANALIZA ACTIVITATII



a. Puncte tari:
Cunoașterea si respectarea orarului;
Elevii au un program flexibil in care disciplinele alternează astfel încât să se poată pregăti cu
ușurință de la o zi la alta.



b. Puncte slabe:
Din cauza distantelor mari la care stau copii fata de scoala unii dintre elevi intarzie la ore in mod
frecvent.

Întocmit,
Responsabil Comisia privind elaborarea si modificarea orarului,
Bobeica-Diaconu Maria

