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TEMATICA SI GRAFICUL ÎNTÂLNIRILOR COMISIEI DE  

MONITORIZARE A PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII LTF 

Plan de activitate 

2021-2022 
 

Nr. 

crt. 
Temă propusă Perioadă Responsabilități 

1.  
Organizarea Comisiei. Desemnarea reprezentanților în comisia de 
lucru, stabilirea atribuțiilor și responsabilităților 
Desemnarea reprezentantului părinților elevilor pe clase.  

SEPTEMBRIE Director 

2. 

Prezentarea/propunerea activităților extrașcolare și stabilirea mo-
dalităților de îndeplinire a acestora. Propuneri activități extracurricu-
lare 
Desemnarea reprezentantului părinților la nivelul școlii (un re-
prezentant și doi membri în comisie) 

OCTOMBRIE 
Membrii 
comisiei 

3. 
Chestionar privind satisfacția părinților cu privire la actul edu-
cațional LTF. Discuții în vederea îmbunătățirii punctelor slabe. 

NOIEMBRIE 
Membrii 
comisiei 

4. 
Întâlnire de lucru: situații specifice, implicarea părinților în activi-
tățile extrașcolare și extracuriculare specifice Crăciunului, motivarea 
implicării părinților în viața elevlui și în viața școlii 

DECEMBRIE 
Membrii 
comisiei 

5. 
Analiza implicării activității părinților pentru creșterea calității edu-
cației școlare. Raport chestionar lectorate. Alegerea celor mai po-
trivite teme pentru lectoratele cu părinții 

IANUARIE 
Membrii 
comisiei 

6. 

Alegerea opționalelor. Feedback din partea părinților cu privire la 
opționalele din anii trecuți și propuneri pentru anul școlar următor 
(2022-2023) Sprijinirea conducerii şcolii în vederea promovării 
ofertei educaţionale.  

FEBRUARIE 
Membrii 
comisiei 

7. Organizarea unui lectorat cu toți părinții LTF MARTIE 
Membrii 
comisiei 

8. 
Sprijinirea cadrelor didactice în organizarea activităților specifice 
Paștelui/ activităților extracurriculare 

APRILIE 
Membrii 
comisiei 

10. Raportul Comisiei asupra activității desfășurate IUNIE 
Membrii 
comisiei 

11. 

Sprijinirea desfăşurării activităţilor extracurriculare și extrașcolare: 
voluntariat, excursii, vizite, concursuri, parteneriate 
Sprijinirea parteneriatelor educaționale dintre școală și instituțiile cu 
rol educativ în plan local (parteneriat şcoalăfamilie-biserică)  
Sprijinirea conducerii şcolii în vederea promovării imaginii şcolii  
Susținerea școlii în derularea programelor de prevenire și de com-
batere a abandonului școlar  

Permanent/ 
oridecâteori 
este nevoie 

Consilier școlar. 
Membrii 
comisiei 

 
Director,      Comisie Monitorizare a parteneriatului cu părinții,  

prof. Nichifor Magdalena Gabriela       prof.  Marici Carmen 


