RAPORT DE ACTIVITATE
COMISIA PENTRU VERIFICAREA NOTĂRII RITMICE A ELEVILOR
2017-2018
Pe parcursul anului școlar 2017-2018 ,membrii comisiei au urmărit realizarea
următoarelor obiective:
 Monitorizarea notării ritmice a elevilor;
 Monitorizarea numărului de note acordate fiecărui elev în concordanță cu
număruldeore alocat deisciplinei respective;
 Colaborarea cu diriginții pentru realizarea unei bune monitorizări;
 Realizarea unor scurte informări periodice privind ritmicitatea notării;
 Programarea corectă a lucrărilor de verificare semestrială pe clase,pentru a evita
aglomerarea elevilor;
 Constituirea legală a mediei semestriale și a celei anuale;
 Verificarea situaței de promovare, a celei de repetenție sau abandon școlar în cazul
fiecărui elev, înaintede prezentarea acestei situații,spre validare, în ședințe ale
consiliului profesoral;
 Verificarea periodică de către comisie a corectitudinii cu care se completează
cataloagele de către cadrele didactice;
 Verificarea completării proceselor verbale de la sârșitul cataloagelor;
 Realizarea unor rapoarte semestriale/anuale.
Activitățile desfășurate în cadrul comisiei pentru verificarea notării ritmice a elevilor, sau derulat conform planului operațional propus pentru anul școlar 2017-2018.
1. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE
Nume cadre
Nr.
Activități
didactice
Obs.
Crt.
implicate
Informarea cadrelor
didactice cu privire la
1.
Completarea cataloagelor
Diriginții
metodologia de
completare a
cataloagelor școlare
Elaborarea graficului privind
2.
notarea ritmică și numărul
Noaghiu Daniela
minim de note
Verifcarea cataloagelor și a
Informare privind
3.
ritmicității notarii
completarea cataloagelor
școlare și a ritmicității
3.1
Noaghiu Daniela
notarii elevilor în urma
3.2
Lazăr Carmen
verificărilor efectuate în
3.3
Drăgan Cristina
perioada
6.11.2017-10.11.2017
23.04.2018-27.04.2018
Verifcarea cataloagelor și a
4
ritmicității notarii
4.1
Noaghiu Daniela
Informare privind
completarea cataloagelor
școlare și a ritmicității
notarii elevilor în urma
verificărilor efectuate la
finalul semestrului I

4.2.
4.3
4.4

Noaghiu Daniela
Drăgan Cristina
Lazăr Carmen

Verificarea cataloagelor
la sfîrșitul anului școlar

Notarea elevilor se realizează conform prevederilor art.118, alin(4) și (5) din
Regulamentul/cadru de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar.
Completarea cataloagelor se realizează în conformitate cu ORDIN Nr. 3844/2016 din 24
mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al
documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar,art.27
În urma informării realizate in luna noiembrie a acestui an școlar majoritatea
diriginților au remediat lipsurile constate. La sârșitul semestrului I s-a constatat că toate
cadrele didactice au respectat acordarea numărul minim de note iar elevii aflați în sitație
de corigență au cel puțin o notă în plus, acordată de regulă, în ultimele două săptămâni.De
asemenea majoritatea diriginților au completat cataloagele cu toate înscrisurile necesare,
iar acolo unde s-au constatat încă lipsuri acestea au fost remediate.
Pe parcursul sem.II s-au verificat din nou cataloagele și ritmicitatea notării.S-a
respectat numarul minim de note la toate disciplinele. O atenție deosebită a fost acordată
elevilor aflați în situație de corigență precum și celor neîncheiați.
3.PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
În urma celor constatate se propun următoarele măsuri de îmbunătățire a activității
cadrelor didactice diriginți:
 informarea mai atentă a diriginților cu privire la modul de completare a
cataloagelor și supravegherea completării acestora:
 prelucarea la începutului anului școlar a metodologiei de completare a
cataloagelor și documentelor școlare.

Comisia pentru verificarea notării ritmice a elevilor:
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