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GRAFICUL / TEMATICA 

  ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE  COROIENI 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

Nr 

crt 

      UNITATEA DE CONŢINUT       RESURSE TERMEN RESPONSABIL 

1    
 
 Aprobarea constituirii claselor, 

repartizarea diriginţilor / 

învăţătorilor 

  Numirea responsabililor 

comisiilor metodice  

 Aprobarea planului operaţional 

2018-2019 

 Aprobarea tematicii şedinţelor  

Consiliului de administraţie şi 

stabilirea tematicii pentru 

Consiliul Profesoral pentru anul 

şcolar 2018– 2019 

 Aprobarea planului managerial 

anual si pentru semestrul I pe 

anul şcolar 2018– 2019 

 Constituirea CA al şcolii pentru 

anul şcolar 2018 -2019 

 Stabilirea componentei şi 

atribuţiilor comisiilor de lucru 

din scoală  

 Evaluarea personalului didactic 

 
 Planul de şcolarizare 

2018-2019;  

ROI şcoala 

 PDI 

 Planul managerial 2018-

2018 

ROF al CA al şcolii 

Proiect propuneri 

 Fişele postului şi fişele 

de evaluare  
 

Sept.-  

   2018 

Director 
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si didactic auxiliar  

 Aprobarea încadrărilor prin 

PCO  

 Aprobarea fiselor postului şi a 

fişelor de evaluare  

 Aprobarea organigramei şcolii  

 
 

2   

 Aprobarea transferurilor elevilor  

 Revizuirea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a 

Consiliului de Administraţie  

 

 Avizarea statului de funcţii 

pentru personalul didactic si 

didactic auxiliar şi supunerea 

spre aprobare ISJ  

 Avizarea statului de funcţii 

pentru personalul nedidactic si 

supunerea spre aprobare 

ordonatorului principal de 

credite  

 
 Normativ de încadrare  

Cereri de transfer 

Regulamentul  

Raport generat de 

aplicaţie  
 

Octombrie  

   2018 

Director  

Secretar 

CEAC 

3    Analiza parcurgerii materiei şi 

evaluării ritmice a elevilor  

 Avizarea proiectului planului de 

şcolarizare pentru anul şcolar 

2019 – 2020 

Raport CEAC  

Rapoarte sintetice şefi  

comisii metodice  

Metodologia de aprobare a 

cifrei de şcolarizare  

Noiembrie  

   2018 

Director 

C. pentru 

curriculum 

CEAC 

Diriginții 

  
 Raportul privind modul de 

utilizare a fondurilor financiare 

alocate in anul bugetar  2018 

 Avizarea proiectului de buget 

Cereri 

Rapoarte depuse Norme 

financiar-contabile  

Legea Bugetului  

Criterii individuale scrise / 

Decembrie 

2018 

Director 

CP  

Administrator 

financiar  
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anual, a planului anual de achiziţii 

şi  înaintarea spre aprobare 

Consiliului Local 

 Aprobarea planificării anuale a 

concediilor de odihnă  

 Aprobarea transferurilor elevilor  

propuneri director  

Cereri transfer  

  

 Situaţia  inventarului şcolii 

  Raportul comisiei de casare  

 Aprobarea repartiţiei bugetului 

anual  

 Aprobarea planului de achiziţii  

 Evaluarea personalului nedidactic  

 Aprobarea programului pentru 

săptămâna „Să  ştii mai multe, să 

fii mai bun”  

Norme financiar-contabile  

Buget 2019 

Planul de achiziţii 2019 

Fisele de evaluare personal 

nedidactic  
 

Ianuarie  

   2019 

Administrator 

financiar 

Administrator de 

patrimoniu,  

Director 

 

  Validarea Raportului privind 

starea şi calitatea educaţiei – 

semestrul I  

 Aprobarea planului managerial pe 

semestrul II  

 Aprobarea proiectului de 

încadrare pentru anul şcolar 2019-

2020 

 Avizarea vacantării  posturilor 

didactice     

 Aprobarea transferurilor elevilor  

Raport privind starea si 

calitatea educaţiei – 

Semestrul I  

PDI  

Metodologia mişcării 

personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar  

Februarie 

 2019 

Director 

Consiliul de 

Administraţie  

  

 Aprobarea ofertei de discipline 

opţionale pentru anul şcolar 2019-

2020 

Procese verbale  

propuneri discipline 

opţionale de la CP, 

 şedinţe cu părinţii pe clasă,  

Martie 

2019 

Consiliul pentru 

Curriculum 

Director 
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 Aprobarea transferului elevilor  

 

şedinţe cu elevii   

  Raport privind evaluarea corecta, 

parţială şi finală a activităţii 

fiecărui compartiment de muncă 

şi a fiecărui angajat al şcolii  

 Aprobarea disciplinelor opţionale 

pentru anul şcolar 2019-2020 

 Aprobarea ofertei educaţionale a 

şcolii pentru anul şcolar 2019-

2020 

Fisa postului  

Lista disciplinelor opţionale  

Chestionarele aplicate 

Oferta educaţională 2019-

2020 
 

Mai 

 2019 

Director  

Responsabil 

comisie 

curriculum  

 

  Aprobarea concediilor de odihnă 

pentru vacanţa de vară  

 Stabilirea obiectivelor planului 

managerial pentru vacanţa de vară 

 

Program activităţi 

administrativ  

Planul managerial  

 

Iunie 

2019 

Director 

Consiliul de 

Administraţie 

 

Director:  

Lazar  Liana 
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