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  LUNA                     TEMATICA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
 

 

 
 
Septembrie 

 

� Probleme legate de deschiderea anului școlar 2017-2018 
� Acordarea calificativelor anuale ale cadrelor didactice pentru anul școlar 2016-2017 
� Validarea  noului  Consiliului de Administrație  pentru anul școlar 2017-2018 
� Validarea Coordonatorului de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, a 

coordonatorului C.E.A.C., a responsabilului Comisiei S.S.M. 
� Aprobarea Regulamentului de Organizare Internă  al școlii  
� Aprobarea Regulamentului Intern  al școlii 
� Aprobarea organigramei școlii pentru anul școlar 2017-2018 
� Aprobarea ofertei educaționale a unității de învățământ pentru anul școlar 2017-2018      
� Stabilirea programului de funcționare la nivelul unității de învățământ pentru anul școlar 

2017-2018       
� Constituirea Comisiilor  metodice pt. anul școlar 2017-2018 și  validarea responsabililor  
� Numirea educatorilor, învățătorilor și diriginților   
� Analiza lucrărilor efectuate la școli în timpul verii 
� Probleme curente  

 
Octombrie 

� Avizarea R.A.E.I. pentru anul școlar 2016-2017 la propunerea coordonatorului C.E.A.C.  
� Avizarea  Regulamentului de funcționare al CEAC și a strategiei de evaluare internă a 

calității educației pentru anul școlar 2017-2018 
� Validarea Raportului de activitate privind starea și calitatea  învățământului în anul școlar 

2016-2017 
� Dezbaterea și aprobarea  Raportului consilierului educativ pentru anul 2016-2017 

� Dezbaterea și aprobarea  Raportului de activitate al CSSM   pentru anul 2016-2017 
� Dezbaterea și aprobarea  Raportului de activitate al CTPSI pentru anul 2016-2017 

� Aprobarea programului de măsuri pentru protecția muncii în anul școlar 2017-2018 
� Validarea  Calendarului  activităților școlare și extrașcolare  pentru  anul școlar 2017-2018 

� Avizarea Planului managerial și a planului operațional pentru sem. I al  anului  școlar 
2017-2018 

� Recomandări pentru cadrele didactice care se înscriu la gradul didactic II sau la gradul 
didactic I 

� Execuția bugetară pe trim. III 

� Probleme curente 

 
Noiembrie 

� Informare privind școlarizarea și frecvența 
� Informare privind parcurgerea materiei și ritmicitatea notării 
� Avizarea Proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 

� Aprobarea Planului operațional din cadrul  P.D.I. pentru anul școlar 2017-2018 
� Proiect de hotărâre privind organizarea Zilei Școlii pentru data de 6 decembrie 
� Informare privind pregătirea spațiilor de învățământ pentru iarnă 
� Probleme curente 

 
Decembrie 

� Informare privind școlarizarea și frecvența 
� Avizarea Planului de achiziții pentru anul financiar 2018 

� Informare privind  situația școlară a elevilor cu cerințe educaționale speciale 



 
Februarie 

� Validarea situaţiei la învăţătură la sfârşitul sem . I  
� Validarea Raportului privind starea şi calitatea învăţământului pe semestrul I 
� Validarea Raportului privind activitatea instructiv educativă pe sem. I 
� Avizarea Planului Managerial şi a planului operaţional pe sem. II 
� Stabilirea criteriilor în vederea elaborării miniprogramelor de opţional pt. anul şcolar 2018-

2019 
� Prezentarea şi avizarea Proiectului planului de încadrare pentru anul şcolar 2018-2019 
� Analiza pregatirii elevilor clasei a VIII-a în vederea susţinerii examenului de simulare a 

Evaluării Naţionale 
� Prezentarea și avizarea bugetului pentru anul financiar 2018 
� Avizarea planificării activităţilor din săptămâna ,,Să ştii mai multe, să fii mai  bun,, 
� Probleme curente 

 
Martie 

� Dezbaterea Metodologiei privind Evaluarea Naţională la clasele II, IV, VI 
�  Parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică 
� Informare privind şcolarizarea şi frecvenţa 
� Probleme curente 

 
Aprilie 

� Informare privind şcolarizarea  şi  frecvenţa 
� Dezbaterea Metodologiei de înscriere a copiilor în clasă pregătitoare 
� Analiza rezultatelor la examenul de simulare a Evaluării Naționale – cl. a VIII-a 
� Execuția bugetară pentru trim. I  
� Probleme curente 

 
Mai 

� Prezentarea Raportului privind desfăşurarea activităţilor din săptămâna ,,Să ştii mai multe 
să fii mai bun,, 

� Analiza rezultatelor obţinute la Olimpiadele  şi Concursurile şcolare 
� Acordarea calificativelor parţiale pentru personalul didactic care participă la mişcarea de 

personal  (pretransfer, transfer, detaşare, etc) 
� Probleme curente 

 
Iunie 

� Pregatirea examenului de Evaluare Naţională la clasa a VIII-a 
� Validarea criteriilor de evaluare şi a indicatorilor de performanţă din fişa de evaluare a 

cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru anul şcolar 2017-2018 
� Informare privind activitatea compartimentelor secretariat, contabilitate și bibliotecă pentru 

sem. II  al anului școlar 2017-2018 
� Execuţia bugetară pe trimestrul  II 
� Organizarea activităţii pe perioada vacanţei de vară 
� Probleme curente 

 
 

DIRECTOR, 
Prof. Potlog Maria-Roxana 

 

� Aprobarea cererilor de concediu ale salariaților școlii pentru anul școlar 2017-2018 
� Dezbaterea și aprobarea planului de apărare împotriva incendiilor pentru anul școlar 2017-

2018 
� Execuția bugetară pentru trim. IV  
� Probleme curente 

 
Ianuarie 

� Acordarea calificativelor anuale pentru personalul nedidactic  
� Informare privind activitatea compartimentelor secretariat, contabilitate și bibliotecă 

pentru sem. I al anului școlar 2017-2018     
� Aprobarea propunerilor Comisiei pentru  casarea obiectelor de inventar și a mijloacelor 

fixe  
� Discutarea şi aprobarea cererilor de reîntregire de normă/ menţinerea ca titular peste 

vârsta de pensionare, potrivit Metodologiei de mobilitate pentru anul şcolar 2018-2019 
� Probleme curente 

 


