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Tematica sedintelor Consiliului de Administratie 

in anul scolar 2012-2013 

 

 

  

 

N r 

crt 

Tematica Data 

1 1)Acordarea calificativelor cadrelor didactice de 

predare pentru anul scolar 2011-2012; 

2)Aprobarea orarului scolii; 

3)Evaluarea stadiului de realizare a programului 

privind comanda ,achizitionarea si distribuirea 

manualelor scolare; 

4)Aprobarea transferului elevilor de la o scoala la 

alta,respectiv de la o clasa la alta. 

 

 

 

 

      SEPTEMBRIE 

2 1)Analiza si aprobarea incadrarilor si repartitiei 

dirigintilor; 

2)Aprobarea Regulamentului Intern; 

3)Discutarea si aprobarea organizarii comisiilor 

metodice; 

4)Prezentarea Proiectului Managerial pentru anul 

2012-2013; 

5)Elaborarea fiselor si criteriilor de evaluare 

pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic ,in 

vederea acordarii calificativelor pentru anul 2012. 

 

 

 

 

 

        OCTOMBRIE 

3 1)Informare privind situatia evaluarii si notarii; 

2)Avizarea Proiectului Planului de scolarizare 

pentru anul scol;ar 2013-2014; 

3)Discutarea si aprobarea burselor. 

 

 

        NOIEMBRIE 

4 1)Aprobarea cererilor de concediu pentru 

personalul didactic in anul scolar 2012-2013; 

2)Aprobarea evaluarilor la personalul didactic 

auxiliar si nedidactic pe anul 2012; 

3)Raportul privind modul de utilizare a fondurilor 

financiare alocate in anul 2012; 

4)Avizarea Proiectului de buget pentru anul 2013 si 

inaintarea spre aprobare catre Consiliul Local. 

 

 

 

 

         DECEMBRIE 



5 1)Aprobarea repartitiei bugetului anual; 

2)Situatia inventarului scolii(Raportul comisiei de 

casare); 

3)Analiza compartimentului contabilitate; 

4)Dezbaterea si aprobarea Raportului de activitate 

pe semestrul I; 

5)Elaborarea fiseri postului sia  criteriilor de 

evaluare a personalului didactic ,didactic auxiliar si 

nedidactic; 

6)Aprobarea concediilor de odihna pentru 

personalul didacyic auxiliar si nedidactic. 

 

 

 

 

         IANUARIE 

6 1)Analiza comisiilor metodice ,,Om si 

societate’’,,,Sport ‘’ ,,Arte’’ ,,Tehnologii’’ 

2)Aprobarea programului ,,Scoala Altfel’’ 

3)Analiza starii disciplinare in randul elevilor; 

4)Informare privind utilizarea laboratoarelor; 

5)Aprobarea disciplinelor optionale pentru anul 

scolar 2013-2014; 

6)Avizarea vacantarii posturilor didacticepentru 

anul scolar 2013-2014. 

 

 

 

          FEBRUARIE- 

             MARTIE 

7 1)Analiza rapoartelor comisiilor metodice privind 

parcurgerea materiei si notarea ritmica; 

2)Aprobarea cererilor pentru participarea in 

comisii de examene; 

3)Aprobarea continuitatii pentru cadrele didactice 

suplinitoare. 

 

 

             APRILIE 

8 1)Analiza stadiului de pregatire a elevilor in 

vederea sustinerii examenelor de Evaluare 

Nationala; 

2)Realizarea cadrului organizatoric pentru 

examenul de Evaluare Nationala; 

3)Avizarea programului de incheiere festiva in anul 

scolar 2012-2013. 

 

 

 

                MAI 

9 Elaborarea si aprobarea unui plan de masuri 

privind lucrarile de reparatii  si igienizare a 

spatiilor de invatamant. 

               IUNIE 

 

 

 

      Intocmit, 

      Director, 

      Popa Dorel Constantin 


