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Nr.

din

TEMATICA ŞI
GRAFICUL
DESFĂŞURĂRII
ȘEDINȚELOR
CONSILIULUI
DE ADMINISTRAŢIE
ANUL ŞCOLAR
2017 - 2018

GRAFICUL ŞI TEMATICA DESFĂŞURĂRII ŞEDINŢELOR
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AN ŞCOLAR 2017 - 2018
NR.
CRT.
1.

2.

3.

4.

TEMA
 Stabilirea calificativelor personalului didactic şi
didactic auxiliar pentru anul şcolar 2016 - 2017 ;
 Stabilirea componenței nominale a comisiilor
metodice, permanente şi de lucru pentru anul şcolar
2017 - 2018;
 Aprobarea constituirii claselor;
 Aprobarea diriginților și învățătorilor;
 Aprobarea încadrare an școlar 2017 - 2018
 Măsuri privind organizare activităţii la începutul
anului şcolar 2017 - 2018
 Validarea Raportului anual de evaluare internă
 Validarea raportului privind starea învăţământului în
anul școlar 2016 - 2017
 Validarea raportului privind activitatea educativă
școlară și în anul școlar 2016 - 2017
 Aprobarea planului managerial pentru anul școlar
2017 - 2018
 Aprobarea planificării concediilor de odihnă a
cadrelor didactice
 Avizarea statului de funcții și a schemelor orare
 Aprobarea Proiectului de dezvoltare instituțională
pentru perioada 2017 – 2022 și a planului operațional
 Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei
cadrelor didactice
 Aprobarea orarului pentru programul Școala Altfel
 Stabilirea sarcinilor membrilor Consiliului de
Administraţie;
 Aprobarea procedurii de acordare a burselor şcolare
 Discutarea rapoartelor comisiilor de ritmicitate a
notării, comisiei de monitorizare a frecvenţei elevilor şi
monitorizare a violenţei şcolare
 Adoptarea proiectului anual de buget pentru anul
2018 ;
 Discutarea şi aprobarea planului de achiziţii publice
pentru anul 2018
 Avizarea proiectului planului de şcolarizare
pentru anul şcolar 2018 - 2019

DATA

CINE RĂSPUNDE

Septembrie

Dir. prof. Moraru
Dumitru

Octombrie
Dir. prof. Moraru
Dumitru
Dir. adj. prof. Alexa
Raluca

Noiembrie

Decembrie

Dir.prof. Moraru
Dumitru
Dir. adj. prof. Alexa
Raluca

Dir.prof. Moraru
Dumitru

 Prezentarea raportului privind activităţile de
control intern
 Discutarea raportului privind desfăşurarea
activităţilor în cadrul programului național ”Școala
Altfel”
5.

 Aprobarea planului de măsuri pentru finalizarea
semestrului I
 Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul şcolar
2018 - 2019
 Stabilirea calificativelor pentru personalul nedidactic
 Aprobarea fișelor de evaluare a personalului didactic
și didactic auxiliar în anul școlar 2017 - 2018

6.

 Aprobarea ofertei curriculumului la decizia școlii
pentru anul școlar 2018 - 2019
 Validarea raportului privind starea învăţământului în
semestrul I al anului şcolar 2017 - 2018
 Validarea raportului privind activitatea educativă
școlară și în anul școlar 2017 - 2018
 Avizarea execuției bugetare pentru anul 2017

Organizarea simulării examenului de Evaluare
naţională pentru elevii clasei a VIII-a

7.

 Aprobarea măsurilor de optimizare a procesului
didactic
 Aprobarea planul de măsuri pentru desfăşurarea
Evaluării naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a
 Aprobarea planului de măsuri pentru înscrierea
copiilor în clasa pregătitoare

8.

9.

10.

 Aprobarea activității Comisiei de mobilitate
 Dezbaterea raportului privind notarea ritmică şi
monitorizarea frecvenţei
 Aprobarea planului de măsuri pentru desfăşurarea
admiterii în liceu și școlile profesionale de stat
 Aprobarea planului de măsuri privind desfăşurarea
Evaluării naţionale la clasa a VIII-a
 Discutarea rezultatelor obţinute la olimpiade,
concursuri şcolare și evaluările naționale la clasele a IIa, a IV-a și a VI-a
 Stabilirea măsurilor administrativ - gospodăreşti
pentru vacanţa de vara
 Aprobarea planului de investiții și reparații

Dir. adj. prof. Alexa
Raluca
Prof. Radu Carmen

Ianuarie

Dir.prof. Moraru
Dumitru
Dir. adj. prof. Alexa
Raluca

Dir. adj. prof. Alexa
Raluca
Dir.prof. Moraru
Februarie Dumitru
Membrii Consiliului
de Administraţie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

DIRECTOR,
Prof. Moraru Dumitru

Dir.prof. Moraru
Dumitru
Membrii Consiliului
de Administraţie
Dir. adj. prof.
Alexa Raluca

Dir.prof. Moraru
Dumitru
Dir. adj. prof. Alexa
Raluca

Dir.prof. Moraru
Dumitru

