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Procedura privind evidenta  

activitatilor extracurriculare 

 

 

1.Domeniul de aplicare: 

 întreg colectivul de cadre didactice si elevii scolii noastre. 

2.Scopul procedurii: 

 se refera la tinerea evidentei activitatilor extracurriculare care se vor 

desfasura in anul scolar 2014-2015 

3.Documente de referinta: 

 dosarul responsabilului educativ al scolii, dosarele dirigintilor, dosarul 

centralizator al activitatilor extracurriculare in care toate cadrele didactice 

ale scolii vor consemna orice activitate extracurriculara pe care o 

efectueaza. 

4.Responsabilitati si autoritate: 

implementarea procedurii revine coordonatorului educativ,reponsabil cu 

evidenta activitatilor extracurriculare,precum si a unui cadru didactic desemnat 
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sa urmareasca modul in care se va consenma in dosarul specificat activitatile 

extracurriculare efectuate.Intreaga activitate va fi monitorizata de d-na prof. 

Simonca Anca 

5.Descrierea activitatilor,termene: 

-prin decizie a fost desemnat responsabilul cu activitatile extracurriculare d-na 

prof.Simonca Anca 

-a fost infiintat un –dosar centralizator, in care fiecare cadru didactic va 

consemna activitati extracurriculare desfasurate in anul scolar in curs. 

-printr-un comunicat d-na director  a anuntat existenta acestui dosar si 

obligativitatea completării fişei activitatilor extracurriculare, pentru o mai buna 

si fidela evidenta a acestora. 

-alte materiale,poze, CD-uri etc. vor fi predate d-nei coordonator al activitatilor 

educative. 

-fiecare prof.diriginte/invatator are un grafic al activitatilor extracurriculare in 

care va consemna de asemenea activitatile propuse pentru anul scolar in curs; 

În programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, elaborat și 

organizat de fiecare unitate de învățământ, vor fi incluși toți copiii  

preșcolari/elevii și toate cadrele didactice care nu participă la etapele  

naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare.  

-la sfarsitul saptamanii „Școala altfel:    Şă ştii mai multe, să fii mai bun!"  
6-10 aprilie 2015 
 se va intocmi un raport privind activitatile extracurriculare- precizand: 

        -ce tipuri de cativitati s-au desfasurat; 

        -initiatori si participanti; 

         -locul de desfasurare; 

         -data/timpul alocat; 

        -modalitati de evaluare. 

http://sae.edu.ro/
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Activitatile extracurriculare se dovedesc a fi o modaliate de implicare a 

elevilor si profesorilor in diverse activitati care sa le dezvolte creativitatea, sa le 

imbogateasca cunostintele, sa realizeze vizite,excursii si alte tipuri de modalitati 

de a petrece timpul in compania cadrelor didactice si a colegilor de clasa. 

 

 

Elaborat: Roatis Rodica 

Aprobat: director prof. Salagean Mariana 


