
 
Consiliul de Administrație a DÎ a CR Ocnița 

din 23.06.2021 

Ordinea de zi: 

1. Cu privire la situaţia la învăţătură, mişcarea şi starea disciplinară a elevilor la sfârşitul anului de 

studii 2020-2021 

Raportor  Toncoglaz Alla 
2. Aprobarea Planului de acţiuni a Direcţiei Învăţământ pentru anul de studii 2021-2022  

Raportor  Toncoglaz Alla 

3. Cu privire la activitatea Consiliului de etică în instituţiile de învăţământ general 

Raportor  Lazari Vera 

4. Cu privire la necesarul de cadre în instituţiile de învățământ pentru noul an de studii 

Raportor  Blajin Vitalie 
5. Cu privire la monitorizarea organizării şi desfăşurării probelor finale de evaluare în învăţământul 

primar  

                                                                                                               Raportor  Guţan Natalia 
6. Cu privire la totalurile organizării Concursurilor la funcția de director 

                                                                                                                Raportor  Blajin Vitalie 
7. Cu privire la evaluarea şi aprecierea progresului copilului către debutul şcolar. 

                                                                                                 Raportor  Guţan Natalia 
8. Cu  privire la realizarea conţinuturilor curriculare şi a prevederilor Planului-cadru la disciplinele de 

studiu la finalul anului de studii 2020-2021. 

                                                                                                              Raportori  Specialiştii DÎ Ocniţa 

 

Decizia Consiliului de Administraţie: 

1. Se aprobă Planul de acţiuni al Direcţiei Învăţământ referitor la profilaxia absenteismului şi 

abandonului şcolar pentru anul de studii 2021-2022. 

2. Organizarea instruirilor  entru cadrele didactice, elevi, părinți privind implementarea Codului de 

Etică al cadrului didactic. 

3. Managerii instituţiilor, unde au fost înregistrate încălcări ale Codului de etică a cadrului didactic, să 

ia decizii în conformitate cu prevederile Codului de etică. 

4. Managerii instituţiilor cu deficit de cadre didactice vor recruta absolvenţi ai instituţiilor superioare 

de învăţământ. 

5. Managerii instituţiilor să monitorizeze procesul de implementare a curriculumului școlar și 

calitatea realizării  conţinuturilor curriculare; 

6. Specialiștii DÎ Ocnița să monitorizeze realizarea conținuturilor curriculare şi a prevederilor 

Planului-cadru. 

7. Cadrele didactice să continue activitatea cu elevii dotaţi în scopul obţinerii performanțelor școlare. 

8. În gimnaziul Naslavcea, să se elaboreze, la începutul anului de studii 2021-2022, un orar de 

recuperare a orelor nerealizate de limba engleză. 

 

 

Ex. Nina Vacari 
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