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GRAFICUL/TEMATICA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017

NR.
CRT.

TEMATICA






1.











2.




Aprobarea constituirii claselor,
repartizarea profesorilor diriginți
Numirea responsabililor comisiilor
metodice
Aprobarea transferurilor elevilor
Aprobarea Regulamentul Intern
Stabilirea componenței și atribuțiilor
comisiilor de lucru din școală
Validarea raportului general privind
analiza activității instructiv-educative
în anul școlar 2015-2016
Evaluarea personalului didactic și
didactic auxiliar
Aprobarea orarului unității
Organizarea Concursului de ocupare
a catedrei de limba latină
Probleme curente
Aprobarea tematicii ședințelor CA
Stabilirea responsabilităților
membrilor CA
Aprobarea fișei postului pentru toate
categoriile de personal din unitate
Aprobarea fișei de evaluare în
vederea stabilirii calificativului anual
Validarea rezultatelor Concursului
de ocupare a catedrei de limba
latină
Aprobarea Planului managerial
pentru anul școlar 2016-2017, a
Proiectului de dezvoltare
instituțională 2016-2020 și a

TERMEN

RESPONSABIL

Director
Director adjunct
Membrii CA
Comisia de
organizare a
concursului
SEPTEMBRIE
2016

OCTOMBRIE 2016

Director
Director adjunct
Membrii CA
Comisia de
organizare a
concursului
Secretar
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Graficului unic de monitorizare și
control
Aprobarea procedurilor CEAC
Avizarea statului de funcții pentru
personalul didactic și didactic
auxiliar și
supunerea spre aprobare ISJ
Probleme curente
Proiectul de buget pentru anul 2017
Avizarea proiectului planului de
școlarizare pentru anul școlar 2017
– 2018
Analiza parcurgerii materiei,
evaluării elevilor şi evidenţei
absenţelor
Probleme curente
Raportul serviciului contabilitate
privind modul de utilizare a fondurilor
financiare alocate în anul 2016
Avizarea proiectului de buget anual,
a planului anual de achiziții și
înaintarea spre aprobare Consiliului
Local
Revizuirea fişelor de evaluare pentru
personalul nedidactic în vederea
acordării calificativelor anuale
Planificarea colectivă/individuală a
concediilor de odihnă pentru anul
calendaristic următor
Probleme curente
Situația inventarului școlii / Raportul
comisiei de casare
Evaluarea activităţii personalului
nedidactic pe anul calendaristic
anterior
Analiza activității pe semestrul I
pentru fiecare compartiment și
comisie
Probleme curente
Trasferuri intersemestriale
Analiza stadiului de pregătire a
elevilor pentru examenul de
bacalaureat
Validarea Raportului de activitate
pentru semestrul I
Aprobarea Planului operațional
pentru semestrul al II-lea
Aprobarea proiectului de încadrare
pentru anul școlar 2017-2018

NOIEMBRIE 2016

DECEMBRIE 2016

IANUARIE 2017

FEBRUARIE 2017

Director
Director adjunct
Responsabil
Comisie frecvență
și notare ritmică
Secretar
Contabil

Director
Director adjunct
Secretar
Contabil
Membrii CA

Director
Director adjunct
Responsabili
comisii și
compartimente
Membrii CA

Director
Director adjunct
Responsabili
comisii și
compartimente
Membrii CA
Secretar
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Avizarea vacantării posturilor
didactice
Probleme curente
Aprobarea Programului „Să știi mai
multe, să fii mai bun!”
Aprobarea cererilor pentru gradația
de merit;
Raportul comisiei de curriculum
privind opţiunile elevilor pentru CDŞ;
Aprobarea proiectului CDȘ pentru
anul școlar 2016-2017
Analiza activităţii comisiei pentru
activităţi extracurriculare şi
extraşcolare
Probleme curente
Evaluarea parcurgerii programelor
şcolare şi a realizării programului de
pregătire suplimentară a elevilor din
clasele terminale
Aprobarea raportului de activitate
privind Programul „Să știi mai multe,
să fii mai bun!”
Aprobarea programului pentru Ziua
liceului
Program pentru popularizarea ofertei
educaţionale: târg al ofertelor,
caravană, pliante.
Raportul comisiei pentru analiza
frecvenţei şi ritmicităţii notării
Probleme curente
Analiza parcurgerii materiei,
evaluării elevilor şi evidenţei
absenţelor
Analiza rezultatelor obţinute de elevi
la olimpiadele și concursurile pe
discipline și stabilirea criteriilor
pentru premierea acestora
Mişcarea cadrelor didactice.
Acordarea continuităţii prin detaşare
şi suplinire. Acordarea calificativului
parţial
Stadiul pregătirii pentru examenul de
bacalaureat
Pregătirea festivității de absolvire
Probleme curente
Discutarea și aprobarea
programului de vacanță
Aprobarea planificării concediului de
odihnă

MARTIE 2017

APRILIE 2017

MAI 2017

IUNIE 2017

Director
Director adjunct
Responsabili
comisii și
compartimente
Membrii CA

Director
Director adjunct
Coordonator de
proiecte și
programe
educative școlare
și extrașcolare
Membrii CA
Responsabil
Comisie
promovare a
imaginii
Responsabil
Comisie frecvență
și notare ritmică

Director
Director adjunct
Responsabili
comisii și
compartimente
Membrii CA

Director
Director adjunct










Stabilirea obiectivelor planului
managerial pentru vacanța de vară
Organizarea festivităţii de încheiere
an şcolar
Analiza activităţii financiar-contabile
Discutarea şi aprobarea programului
de igienizare a spaţiilor şcolare din
toate corpurile de clădire ale şcolii
Probleme curente
Analiza stadiului lucrărilor prioritare
de la colegiu necesare începerii
anului școlar 2017-2018, în bune
condiții
Probleme curente

Responsabili
comisii și
compartimente
Membrii CA

IULIE-AUGUST
2017

Director
Director adjunct
Administrator
Membrii CA

În raport cu această planificare, Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este
necesar în ședințe extraordinare pentru decizii din domeniul de competență, conform legislației
în vigoare.

DIRECTOR,
PROF. CARMEN ANTOHE

