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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
GRAFICUL ȘI ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚELOR ORDINARE 

 
 SEMESTRUL I 

 an şcolar 2020-2021  

 
 

Nr. 

Crt

. 

Denumirea activităţii Termen Responsabil 

1. Analiza de nevoi. Proiecte pentru anul şcolar 2020-

2021; Propuneri pentru şedinţele consiliului de 

administraţie; 

Informare privind execuția bugetară. Propuneri 

pentru trimestrul IV; 

Aprobarea fișei postului pentru personalul didactic 

Evaluarea anuală a personalului didactic; 

Aprobarea încadrării, a cererilor cadrelor didactice 

care au solicitat plata cu ora în anul şcolar 2020-2021, 

a schemei de personal nedidactic; 

Stabilirea componenței nominale a formațiunilor de 

studiu și a diriginților; 

Aprobarea cererilor de transfer; 

Aprobarea responsabilităţilor pentru anul şcolar        

2020-2021 (componenţa, responsabilii, atribuţiile 

responsabililor colectivelor de lucru) și a 

coordonatorului pentru proiecte și programe; 

Stabilirea responsabilităților membrilor C.A.; 

Aprobarea organigramei; 

Stabilirea metodiștilor și a coordonatorilor practicii 

pedagogice; 

Aprobarea Programului ȘDȘ pentru anul școlar 2020-

2021; 

Aprobarea orarului și a graficului practicii 

pedagogice. 

Septembrie 

2020 
director 

2. Validarea Raportului privind starea și calitatea 

învățământului la C.N.C.C; 

Octombrie 

2020 

director 
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Actualizarea și aprobarea R.O.F.; 

Propuneri ale profesorului coordonator de proiecte și 

programe educative cu privire la activităţile pentru 

anul 2020-2021. Aprobarea Graficului activităților 

educative; 

Validarea raportului de evaluare internă (anexa 5); 

Aprobarea Planului de Dezvoltarea Instituțională 

revizuit şi a Planului managerial pentru anul 2020-

2021;  

Validarea înscrierilor la grade didactice; 

Validarea statului de funcții pentru anul şcolar 2020-

2021 și a statului de personal; 

Aprobarea cheltuielilor aferente decontării navetei 

cadrelor didactice; 

Stabilirea perioadelor de concediu de odihnă pentru 

anul școlar 2020-2021. 

consilier 

educativ 

 

responsabil  

CEAC 

4. Analiza activităţii desfăşurate până în prezent: 

- parcurgerea materiei  

- verificarea activităţii comisiilor metodice 

- verificarea activităţii comisiilor pe probleme 

- activităţi educative desfăşurate; 

Aprobarea cererilor pentru rechizite, burse şcolare, 

bani de liceu; 

Evaluarea ritmică a elevilor; 

Informare privind frecvenţa şi măsurile luate pentru 

îmbunătăţirea acesteia; 

Elaborarea fişelor şi criteriilor de evaluare a 

personalului nedidactic şi didactic auxiliar; 

Aprobarea Proiectului Planului de şcolarizare pentru 

anul şcolar 2021-2021; 

Validarea statului de personal; 

Aprobarea cheltuielilor aferente decontării navetei 

cadrelor didactice.  

Noiembrie 

2020 

director adj. 

 

responsabilii 

com. met. 

cons. ed. 

5. Discutarea şi avizarea planului de cheltuieli pentru 

anul 2021; 

Monitorizarea realizării obiectivelor din  planul 

operaţional; 

Aprobarea înscrierilor pentru obținerea gradaţiei de 

merit; 

Activităţi educative pentru vacanţa de iarnă; 

Validarea statului de personal; 

Aprobarea cheltuielilor aferente decontării navetei 

cadrelor didactice. 

Decembrie 

2020 

director 

 

 

responsabilii 

com. met. 

cons. ed. 

6. Analiza activităţii desfăşurate pe sem. I; 

Realizarea analizei de nevoi pentru realizarea 

Programului ȘDȘ în anul școlar 2021-2021; 

Ianuarie 2021 
directori 

cons. ed.  



Aprobarea Proiectului de încadrare pentru anul şcolar 

2021-2021; 

Completarea fişei postului de către personalul 

nedidactic pentru anul  2021; 

Acordarea calificativelor pentru personalul 

nedidactic şi didactic auxiliar; 

Aprobarea Proiectului de buget pentru anul 2021; 

Sugestii pentru activitatea CA din semestrul al II-lea; 

Aprobarea burselor de merit pentru semestrul I; 

Aprobarea cererilor privind transferul elevilor; 

Validarea statului de personal; 

Aprobarea cheltuielilor aferente decontării navetei 

cadrelor didactice. 

 

 

   Președinte C.A. 

Director, 

   Prof. Mareş Silvia 
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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
GRAFICUL ȘEDINȚELOR ORDINARE – SEMESTRUL AL II-LEA 

an şcolar 2020-2021 
 

Nr. 

Crt

. 

Denumirea activităţii Termen Responsabil 

1. Prezentarea Raportului cu privire la activitatea 

desfăşurată în sem.I al anului şcolar 2020 - 2021 

Prezentarea şi aprobarea graficului activităţilor 

CA – semestrul al II-lea; 

Prezentarea concluziilor desprinse în urma 

inspecţiilor efectuate în şcoală. Măsuri; 

Analiza activitaţii educative şi propuneri pentru 

luna martie; 

Aprobarea Programului ȘDȘ 2021-2021. 

februarie 

2021 

C.A. 

Director 

 

 

CA 

 

 

cons. educativ 

2. Aprobarea burselor şcolare pe semestrul al II-lea  

Informare privind parcurgerea materiei la 

disciplinele de învăţământ; 

Analiza activităţii educative şi propuneri pentru 

luna aprilie; 

Analiza solicitărilor și comunicarea hotărârii cu 

privire la acordarea/ neacordarea acordurilor 

pentru transfer. 

martie 

2021 

C.A. 

 

 

cons. educativ 

3. Stadiul de pregătire a elevilor din clasele a II-a, 

a IV-a, a VI-a, a VIII-a pentru evaluarea 

naţională din anul şcolar 2020 – 2021; 

Stadiul de pregătire a elevilor din clasele a XII-a 

pentru examenul de bacalaureat; 

Analiza activităţii educative şi propuneri pentru 

luna mai; 

Analiza solicitărilor și comunicarea hotărârii cu 

privire la acordarea/ neacordarea acordurilor 

pentru pretransfer. 

aprilie 

2021 

 

C.A. 

 

responsabil 

com. examene 

cons. Educativ 

 

Director  
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4. Evaluarea ritmică a elevilor; 

Informare privind frecvenţa şi măsurile luate 

pentru îmbunătăţirea acesteia; 

Analiza activităţii educative şi propuneri pentru 

luna iunie. 

mai  

2021 

CA 

responsabil 

com. cu 

monitorizarea 

notării 

5. Evaluarea proiectelor care s-au derulat la nivelul 

şcolii; 

Stabilirea componenţei comisiilor de corigenţă, 

a perioadei de încheiere a situaţiei la învăţătură a 

elevilor amânaţi pe sem. al II-lea sau/şi anual; 

Analiza activităţii educative şi propuneri pentru 

vacanţă; 

Stabilirea concediului de odihnă pentru perioada 

vacanţei de vară. 

iunie  

2021 

C.A. 

 

C.A. 

director 

 

C.A. 

6. Acordarea calificativelor anuale pentru întregul 

personal didactic. 

septembri

e 2021 

C.A. 

director 

 

 

 

   Director, 

   Prof. Mareş Silvia 

 

 

 
 


