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                           GRAFICUL ȘI ORDINEA DE ZI A  ȘEDINȚELOR ORDINARE 

ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

SEMESTRUL I 

 

Nr. 

crt. 

Tematica Luna și anul Responsabili 

Invitați 

 
1. 

o Evaluarea activităţii cadrelor didactice pentru anul şcolar 

2020-2021 şi acordarea calificativelor pentru personalul 

didactic și didactic auxiliar 

o Revizuirea şi aprobarea fişei individuale a postului pentru 

personalul didactic și didactic auxiliar 

o Particularizarea contractului educaţional-tip  în care sunt 

înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale şcolii şi 

părinţilor elevilor din clasele: I, a V-a  respectiv a celor veniţi 

prin transfer. 

o Aprobarea CDŞ, a organigramei, a încadrării, a orarului, a 

programului de funcţionare a școlii, a graficului de serviciu pe 

școală, a profesorilor diriginți, a repartizării personalului 

didactic de predare pentru învățământul preșcolar și primar 

pentru anul 2020-2021 

o Aprobarea responsabililor de comisii, a componenţei 

nominale și a atribuțiilor comisiilor  

o Validarea statului de personal pentru toate categoriile de 

personal din unitate 

o Aspecte organizatorice (transferuri elevi, constituirea 

formațiunilor de studiu etc.) 

Septembrie   
 

 

 
 

 

2. o Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  

o Aprobarea Regulamentului intern  

o Analiza și aprobarea regulamentului CEAC 

o Aprobarea/revizuirea procedurilor elaborate la nivelul 

unității de învățământ 

o Organizarea activității CA: repartizarea responsabilităților 

membrilor CA, stabilirea tematicii. 

o Validarea raportului de evaluare internă (RAEI) pentru anul 

școlar trecut. 

o Aprobarea calendarului activităților educative școlare și 

extrașcolare 

o Aprobarea acordării burselor școlare 

Octombrie 
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o Aprobarea PDI/PAS (sau ale modificărilor acestuia) 

o Aprobarea planului managerial al directorului și directorului 

adjunct 

o Aprobarea perioadelor de efectuare a concediului de 

odihnă  

o Aprobarea perioadei și a programului ”Școala altfel: Să 

știi mai mult, să fii mai bun!”  

3. o Analiza activității departamentului administrativ 

o Analiza nevoilor de formare ale personalului didactic al 

unității 

o Aprobarea proiectului de buget al unității pentru anul 2022 

o Avizarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023 

Noiembrie 
 

 

4. o Aprobarea ofertei CDȘ pentru anul școlar 2022-2023 

o Analiza desfăsurării pregătirii elevilor pentru  olimpiade și 

concursuri școlare 

o Încheierea situației școlare pe sem I 

Decembrie 
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