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GRAFICUL ȘI ORDINEA DE ZI A  ȘEDINȚELOR ORDINARE  

ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

Nr. 

crt. 

Tematica Luna și anul Responsabili 

Invitați 

 

1. 
o Evaluarea activităţii cadrelor didactice pentru anul şcolar 

2020-2021 şi acordarea calificativelor pentru personalul 

didactic și didactic auxiliar 

o Revizuirea şi aprobarea fişei individuale a postului pentru 

personalul didactic și didactic auxiliar 

o Particularizarea contractului educaţional-tip  în care sunt 

înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale şcolii şi 

părinţilor elevilor din clasele: Iși a V-a respectiv a celor veniţi 

prin transfer 

o Desemnarea coordonatorului pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare 

o Aprobarea CDŞ, a organigramei, a încadrării, a orarului, a 

programului de funcţionare a școlii, a graficului de serviciu pe 

școală, a profesorilor diriginți, a repartizării personalului 

didactic de predare pentru învățământul preșcolar și primar 

pentru anul 2021-2022 

o Aprobarea componenţei nominale și a atribuțiilor comisiilor 

metodice și pe probleme, a şefilor de catedră/responsabili de 

comisii 

o Validarea statului de personal pentru toate categoriile de 

personal din unitate 

o Analizarea și aprobarea regulamentului CEAC 
o Aspecte organizatorice (transferuri elevi, constituirea 

formațiunilor de studiu etc.) 

o Aprobarea/revizuirea procedurilor elaborate la nivelul unității 

de învățământ 

Septembrie 

2021 

 

 

 

 

 

 

2. o Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  

o Aprobarea Regulamentului intern  

o Organizarea activității CA: repartizarea responsabilităților 

membrilor CA, stabilirea tematicii, adoptarea Regulamentului 

de funcționare a CA   

o Validarea rapoartelor semestriale și anuale de activitate  

o Validarea raportului de evaluare internă (RAEI) pentru anul 

școlar 2020-2021 

o Aprobarea calendarului activităților educative școlare și 

extrașcolare 

o Aprobarea acordării burselor școlare 

o Aprobarea/RevizuireaPDI/PAS pentru perioada 2019-2023 

(sau ale modificărilor acestuia) 

Octombrie 

2021 

 



o Aprobarea planului managerial al directorului și directorului 

adjunct 

o Aprobarea perioadelor de efectuare a concediului de odihnă 

(conf. Art. 6 (2) al OMECTS 5559/7.10.2011) 
3. o Analiza activității departamentului administrativ 

o Analiza nevoilor de formare ale personalului didactic al 

unității 

o Aprobarea proiectului de buget al unității pentru anul 2022 

o Avizarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023 

Noiembrie 

2021 

 

4. o Aprobarea ofertei CDȘ pentru anul școlar 2022-2023 

o Analiza desfăsurării pregătirii elevilor pentru  olimpiade și 

concursuri școlare 

 

Decembrie 

2021 

 

5. o Evaluarea activităţii personalului nedidactic pentru anul 

2021 

o Revizuirea și aprobarea fișelor individuale de post pentru 

personalul nedidactic 

o Avizarea execuției bugetare 

o Aprobarea schemei de personal didactic auxiliar și 

nedidactic 

o Aprobarea proiectului de încadrare cu personal didactic de 

predare 

o Controlul parcurgerii materiei și a evaluării ritmice a 

elevilor 

 

Ianuarie 

2022 

 

6. o Analizarea și soluționarea cererilor de transfer ale elevilor 

o Aprobarea Proiectului de încadrare pentru anul școlar 2022-

2023 

o Validarea Raportului privind starea și calitatea învățământului 

pe semestrul I 

Februarie 

2022 

 

 

 

 

 

 

7. o Informare privind frecvența și starea disciplinară în rândul 

elevilor 

Martie 

2022 

 

 o Informare privind parcurgerea materiei și notarea ritmică 

o Analiza şi aprobarea cererilor privind continuitatea în 

unitatea noastră şcolară. 

Aprilie  

2022 

 

 o Elaborea şi aprobarea planului de igienizare a spaţiilor, 

reparaţii curente 

o Informare privind activitatea comisiei de organizare a 

serviciului pe şcoală. 

o Informare privind pregătirea elevilor pentru susţinerea 

examenelor ,,Evaluarea  Nationala ’’  de la clasele a-VIII-

a  

o Probleme curente 

Mai 

2022 

 

 o Activitatea de  consiliere şi O.Ş.P, rolul dirigintelui în 

încheierea în bune condiţii a anului şcolar de către elevii 

din clasa a VIII-a 

o Aprobarea Programului privind serbarea de sfârşit de an 

şcolar; 

o Organizarea admiterii în liceu; 

Iunie 

2022 

 



o Aprobarea concediilor de odihnă; 

o Stabilirea măsurilor administrativ - gospodăresti pentru 

vacanta de vara 

o Stabilirea obiectivelor planului managerial pentru vacanta 

de vara 

 

Aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din 09.09.2021 

 

DIRECTOR,  

 Prof. Marica Elena 
 


