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GRAFICUL / TEMATICA
ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ÎN ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022
Nr.
crt.
1

2

Unitatea de conținut

Resurse

Termen

Aprobarea constituirii claselor, repartizarea diriginților/
învățătorilor
Numirea responsabililor ariilor curriculare
Aprobarea transferurilor de elevi
Propunerea unităților de conținut pentru planul managerial
al Consiliului de administrație și stabilirea tematicii pentru
Consiliile Profesorale pentru anul școlar 2021 – 2022
Aprobarea unităților de conținut pentru Planul managerial
unic pe anul scolar 2021 – 2022
Stabilirea componenței și atribuțiilor comisiilor de lucru din
școală

Planul de şcolarizare 2021 – 2022
Resurse umane
(continuitate/competenţă)
ROFUIP/ RI/ cereri transfer
Proiectul de dezvoltare
instituţională
Planul managerial 2021 – 2022

Septembrie
2021

Aprobare tematica CA şi CP

Aprobarea planului de dezvoltare a școlii
Aprobarea planului managerial și de îmbunătățire
Aprobarea Regulamentul Intern (revizuie)
Aprobarea graficului de asistențe
Aprobarea planificării perioadelor de concediu pentru
cadrele didactice, personal didactic auxiliar, personal
nedidactic, directori
Validarea Raportului general privind analiza activității

Director
Grup de lucru

Director/
responsabili arii
curriculare

Legea nr. 1/2011– Legea
Educaţiei Naţionale
Rezultate
obţinute în anul şcolar trecut
Avizul Consiliul Profesoral
Normativ de încadrare
Rapoarte de activitate/ Fişa
postului/Fişe
autoevaluare-evaluare
Legislaţia în vigoare
PDI
ROFUIP
Regulamentul Intern

Responsabil

Director/
Coordonator CEAC
Coordonator
proiecte programe
Octombrie
2021

Director/ Secretar

instructiv-educative în anul școlar 2020 – 2021
Validarea Raportului privind starea învățământului în anul
școlar 2020 – 2021

Stabilirea atribuțiilor membrilor Consiliului de
Administrație
Aprobarea acordării burselor şcolare
Avizarea statului de functii pentru personalul didactic si
didactic auxiliar si supunerea spre aprobare ISJ
Avizarea statului de functii pentru personalul nedidactic si
supunerea spre aprobare ordonatorului principal de credite
Analiza parcurgerii materiei şi evaluării ritmice a elevilor
Avizarea proiectului planului de scolarizare pentru anul
şcolar 2021 – 2022
Prezentarea concluziilor în urma asistențelor la lecții
Raportul privind modul de utilizare a fondurilor financiare
alocate în anul bugetar 2020 – 2021
Avizarea proiectului de buget anual şi înaintarea spre
aprobare Consiliului Local

Raport CEAC /
Rapoarte sintetice arii curriculare
Metodologia de aprobare a cifrei
de şcolarizare
Prevederi ISJ

Noiembrie
2021

Director
Director/ Comisia
pentru curriculum
Comisia de acordare
a burselor

Cereri/Rapoarte depuse
Norme financiar-contabile
Legea Bugetului
Criterii individuale
scrise/propuneri director

Decembrie
2021

Director/CP
Director/
Administrator
financiar
Director

5

Situaţia inventarului şcolii / Raportul comisiei de casare
Aprobarea repartiţiei bugetului anual
Aprobarea transferurilor elevilor de la o şcoală la alta,
respectiv dintr-o clasă în alta pentru semestrul al II-lea

Norme financiar-contabile

Ianuarie
2022

Administrator
financiar

6

Validarea Raportului privind starea şi calitatea educaţiei –
semestrul I
Aprobarea planului managerial pe semestrul al II-lea
Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2022
- 2023
Avizarea vacantării posturilor didactice

ROFUIP
Raport privind starea şi calitatea
educaţiei – Semestrul I
PDI
Metodologia mişcării personalului
didactic din
învăţământul preuniversitar
Procese-verbale de la şedintele cu
părinţii şi tabelele cu opţiunile
elevilor şi ale părinţilor

Februarie
2022

Director

3

4

7

Aprobarea disciplinelor opţionale pentru anul scolar 2022 2023

Director / secretar

Martie
2022

Comisia pentru
curriculum

8

Analiza parcurgerii materiei şi evaluării ritmice a elevilor
Analiza stării disciplinare
Prezentarea concluziilor în urma asistențelor la lecții

9

Raport privind evaluarea corectă, parţială şi finală a
activităţii fiecărui compartiment de muncă şi a fiecărui
angajat al şcolii
Avizarea programului de încheire festivă a anului şcolar
2021 – 2022
Stabilirea măsurilor administrativ - gospodăreşti pentru
vacanţa de vară
Stabilirea obiectivelor planului managerial pentru vacanţa
de vară

10

Director,
prof. Greabu Maria

Raport CEAC
Programul pentru reducerea
absenteismului şi
a abandonului şcolar
Fișa postului

Program activităţi administrativ
Planul managerial

Aprilie
2022

CEAC
Comisia pentru
monitorizarea
disciplinei şcolare

Mai
2022

Director
Responsabili CM

Iunie
2022

Director

