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GRAFICUL SI ORDINEA DE ZI A SEDINTELOR ORDINARE ALE CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE SEMESTRUL I AN SCOLAR 2017-2018
Nr.
crt.
1.

2.

Tematica

Luna si anul

Septembrie 2017
o Evaluarea activitãþii cadrelor didactice pentru anul
scolar 2016-2017 si acordarea calificativelor pentru
personalul didactic si didactic auxiliar
o Revizuirea si aprobarea fisei individuale a postului
pentru personalul didactic si didactic auxiliar
o Particularizarea fisei-cadru a postului de director
adjunct
o Particularizarea contractului educational-tip în care
sunt înscrise drepturile si obligatiile reciproce ale
scolii si pãrinþilor elevilor din clasele: I, a V-a si a IXa, respectiv a celor veniti prin transfer
o Desemnarea coordonatorului pentru proiecte si
programe educative scolare si extrascolare
o Aprobarea CDS, a organigramei, a încadrãrii, a
orarului, a programului de functionare a scolii, a
graficului de serviciu pe scoalã, a profesorilor
diriginti, a repartizãrii personalului didactic de
predare pentru învãþãmântul prescolar si primar
pentru anul 2016-2017
o Aprobarea componenþei nominale si a atribuþiilor
comisiilor metodice si pe probleme, a sefilor de
catedrã/responsabili de comisii
o Validarea statului de personal pentru toate categoriile
de personal din unitate
o Analizarea si aprobarea regulamentului CEAC
o Aspecte organizatorice (transferuri elevi, constituirea
formatiunilor de studiu etc)
o Aprobarea procedurilor elaborate la nivelul unitãtii de
învãtãmânt
o Aprobarea regulamentului de organizare si
Octombrie
functionare
2017
o Aprobarea Regulamentului intern
o Organizarea activitãtii CA: repartizarea
responsabilitãþilor membrilor CA, stabilirea tematicii,
adoptarea Regulamentului de functionare a CA

Responsabili

3.

4.

5.

6.

o Validarea raportului general privind starea si calitatea
învãtãmântului
o Validarea raportului de evaluare internã (RAEI)
pentru anul scolar 2016-2017
o Aprobarea calendarului activitãtilor educative scolare
si extrascolare
o Aprobarea acordãrii burselor scolare
o Aprobarea PDI (sau ale modificãrilor acestuia)
o Aprobarea planului managerial al directorului
o Avizarea planului de implementare/planului
operațional PDI pentru anul școlar 2017-2018
o Aprobarea perioadelor de efectuare a concediului de
odihnã (conf. Art. 6 (2) al OMECTS 5559/7.10.2011)
o Analiza activitãtii departamentului administrativ
o Analiza nevoilor de formare ale personalului didactic
al unitãtii
o Aprobarea proiectului de buget al unitãþii pentru anul
2018
o Avizarea planului de scolarizare pentru anul scolar
2018-2019
o Aprobarea ofertei CDS pentru anul scolar 2018-2019
o Analiza desfãsurãrii pregãtirii elevilor pentru
olimpiade si concursuri scolare
o
o Evaluarea activitãþii personalului nedidactic pentru
anul 2016
o Revizuirea si aprobarea fiselor individuale de post
pentru personalul nedidactic
o Avizarea executiei bugetare
o Aprobarea schemei de personal didactic auxiliar si
nedidactic
o Aprobarea proiectului de încadrare cu personal
didactic de predare
o Controlul parcurgerii materiei si a evaluãrii ritmice a
elevilor
o Analizarea si solutionarea cererilor de transfer ale
elevilor
o Aprobarea programului ”scoala altfel: Sa fii mai
multe, sa fii mai bun!"

Noiembrie
2017

Decembrie
2017

Ianuarie
2018

Februarie 2018

