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GRAFICUL / TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018
Nr

UNITATEA DE CONŢINUT

RESURSE

TERMEN

RESPONSABIL

Septembrie

Director
Director
Comisia pentru
curriculum
Directori/CEAC
Director
Grup de lucru

Cr
t
1

- Aprobarea calificativelor cadrelor didactice pentru anul
şcolar
2016/2017.
- Măsuri pentru deschiderea noului an şcolar.
- Aprobarea unor transferuri de elevi.

Raportul comisiei de
examene
Resurse umane
ROFUIP
Optiunile
elevilor/Scheme orare

2017

- Aprobarea dirigenţiilor pentru anul şcolar 2017/2018
- Aprobarea Comisiilor metodice care vor funcţiona în anul
şcolar
2017 – 2018.
- Aprobarea Programului de funcţionare al şcolii în anul
2017 – 2018.
- Stabilirea secretarului C.A.
Prezentarea Fişei postului şi a Fişei de evaluare a cadrelor
didactice
- Aprobarea orarului şcolii pentru anul 2017 – 2018.
-Aprobarea Regulamentului Intern.
2

- Prezentarea raportului privind starea învăţământului la
nivelul şcolii în anul şcolar 2017/2018.
- Prezentarea Proiectului Planului Managerial pe anul şcolar
2017 – 2018.
- Prezentarea Proiectului Planului Managerial pe semestrul I,
an şcolar 2017 – 2018.
- Prezentarea Planului Managerial al activităţilor educative
pentru anul şcolar 2017 – 2018.
- Calendarul activităţilor educative pe semestrul I, an şcolar
2017 – 2018.

Rapoarte responsabili Octombrie
comisii metodice si
2017
compartimente
functionale
Proiectul de dezvoltare
institutională
Regulamentul Intern
Metodologiile de
examen
ORDIN
nr.5132/10/09/2009
privind activitătile

Director
Consilier educativ /
C.Ş.E.
Responsabil P.M. şi
P.S.I.

specifice functiei de
diriginte
Programul activitătilor
educative scolare si
extrascolare
3
-Informare privind situația evaluării, notării ritmice și
frecvențe i;
-Discutarea și aprobarea bugetului Șc olii gimnaziale Mircea
Voda Calarasi pentru 2017;
-Discutarea stadiului de derulare a proiectelor în care este
implicată școala
-Discutarea și aprobarea burselor sau alte forme de sprijin;

Rapoarte intermediare
CEAC
Programul de
interventie privind
îmbunătătirea
situatiei disciplinare si
a situatiei la învătătură

Noiembrie
2017

Director/C. pt
curriculum
CEAC
Dirigintii

Cataloage scolare
Raportul contabilului
sef

-Probleme curente

4

-Aprobarea evaluărilor la personalul nedidactic;
-Discutarea și aprobarea proiectului planului de șc olarizare
pentru 2017-2018;
Probleme curente

Criterii elaborate CA
Metodologia de
evaluare a
personalului
nedidactic
în învătământul
preuniversitar

Decembrie
2017

Directori/Responsabil
i CM
CP

Cereri/Rapoarte
depuse
Programul CM
Programul activitătilor
educative
5

-Analiza activități i compartimentului contabilitate;
-Aprobarea încheierii situației ș c olare pe sem I
-Dezbaterea și aprobarea raportului de activitate pe semestrul
I;
-Prezenatarea planului managerial pe sem II
-Elaborarea fisei postului si a criteriilor de evaluare a
personalului didactic, auxiliar si nedidactic;
-Dezbatere privind stadiul de organizare și desfășurare a
concursurilor pe discipline;
-Aprobarea concediilor de odihnă a personalului nedidactic si
didactic auxiliar;
-Probleme curente

ROFUIP
Raport privind starea
si calitatea
învătământului –
semestrul
PDI
Metodologia de
acordare a distinctiilor
si
premiilor

Ianuarie
2018

Directori /
responsabili CM
CP
Consilier Educativ /
Comisia
activităti educative

6

-Analiza activități i comisiilor metodice: ”Limbă și
comunicare”, ”Matematică și Științe ”
-Aprobarea proiectului de încadrare

7

8

9

Metodologia privind
aprobarea cifrei de
Scolarizare
Analiza activitatii
comisiilor metodice
Dosarul comisiilor
metodice

Februarie
2018

Director
Consiliul pentru
curriculum

Analiza activitatii Comisiei Stiinte – pe perioada 16.09.2017– Analiza activitatii
martie 2018
comisiilor metodice
- Discutii.
Dosarul comisiilor
metodice

Martie

-Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor
-Analiza stării disciplinare

Raport CEAC
Programul pentru
reducerea
absenteismului si
a abandonului scolar

Aprilie
2018

CEAC
Comisia pt.
monitorizarea
disciplinei scolare

-Masuri privind incheierea in bune conditii a anului scolar
2017 – 2018.
- Masuri pentru realizarea de reparatii si intretinere a claselor
pe perioada vacanţei de vară
-. Discutii.

Metodologia privind
aprobarea cifrei de
scolarizare

Mai

Director/

2018

Diriginti

2018

Consiliul pentru
Curriculum
Director
Directori /
Responsabili CM

V-VIII

10

-Validarea situatiei scolară la sfârsitul semestrului al II-lea
prezentată de fiecare învătător/diriginte si a situatiei scolare
anuale
-Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum si
calificativelor la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele
I-IV
-Probleme organizatorice Evaluare Nationala, admitere în
liceu 2014,corigente.

Iunie
Situatiile prezentate de 2018
diriginti / învătători la
sfârsitul semestrului al
II-lea

Preşedinte,
Prof. Lotrea Alina

Director
Consiliul Clasei
Consilier educativ

