
Nr.    2198   /01.09.2022 

TEMATICA  ŞI  GRAFICUL   
ŞEDINŢELOR  CONSILIULUI  DE  ADMINISTRAŢIE 

ANUL  ŞCOLAR  2022– 2023 

Nr.  

crt. 
Tema Resurse Termen Responsabil 

1. • Aprobarea constituirii 

claselor, repartizarea 

diriginților; 

• Numirea responsabililor 

comisiilor metodice si a 

comisiilor pe probleme din 

școală; 

• Revizuirea Regulamentului 

de organizare și funcționare 

a C.A. 

• Definitivarea  şi  aprobarea  

tematicii  şi  a  graficului  

şedinţelor  C.A.pentru anul 

școlar 2022-2023,   propusă  

de  preşedinte . 

• Stabilirea calificativelor 

anuale pentru personalul 

didactic 2021-2022; 

• Aprobarea contractelor 

educaționale între  

școală și părinți 

 

• Desemnarea coordonatorului 

educativ pentru proiecte și 

programe; 

• Aprobarea orarului de 

desfășurare a cursurilor 

• Aprobarea cererilor de plată 

cu ora; 

• Aprobare Regulament de 

organizare și funcționare si 

aregulamentului intern 

,CEAC 

• Stabilirea  responsabilităţilor  

membrilor  C.A. 

• Aprobarea perioadelor 

pentru Săptămân altfel și 

săptămâna verde 

• Diverse 

Planul de 

școlarizare 2022-

2023 

 

Resurse umane  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel calificative 

cadre didactice 

2021-2022 

Diriginte clasa a 

IX a 

 

 

 

 

 

Orarul școlii 

 

 

 

R.I. si ROFUIP , 

CEAC 

1. Sept. 

2022 

Preşedinte  

C.A. 

 

 

Director/șefi 

comisii 

 

 

Director 

Grup de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

2. • Discutarea și validarea 

situației școlare pentru anul 

școlar 2021-2022 

 

 

 

 

 1 Sept. 

2022 

Preşedinte  

C.A. 



• Aprobarea fişelor de 

evaluare a cadrelor didactice 

pentru anul şcolar 2021-

2022 

• Aprobarea fișei postului; 

• Aprobare orar și a 

perioadelor de practică 

comasată; 

• Aprobarea decontării 

cheltuielilor aferente navetei 

cadrelor did.și did. auxiliare  

•  Aprobare transfer elevi; 

• Aprobarea Strategiei 

C.E.A.C. 

• Diverse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referate de 

solicitare 

 

3. • Avizarea  proiectului   

Planului  de  Acţiune  al  

unităţii  de  înv.  

• Aprobarea  Planului  

Managerial  pe  anul  şcolar  

2022 – 2023 . 

• Avizarea  programului  de  

activităţi  al  comisiilor  

metodice  şi  pe  probleme . 

• Validarea raportului privind 

starea şi calitatea 

învăţământului  în anul 

şcolar 2021-2022.  

• Avizarea  statului  de  funcţii  

pentru personalul didactic și 

did. auxiliar și supunere spre 

aprobare ISJ; 

• Aprobarea acordării 

burselor; 

• Aprobarea Plan operațional  

C.E.A.C. 

• Diverse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avizul Consiliului 

Profesoral 

 

 

 

 

 

 

 

Normativ de 

încadrare 

 

Oct.  2022 Preşedinte  

C.A. 

Secretar  C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de 

acordare a 

burselor 

4. • Analiza parcurgerii materiei 

și evaluări ritmice a elevilor 

comisia metodică Limbă și 

comunicare; 

• Aprobarea RAEI; 

• Avizare proiect plan de 

școlarizare pt. Anul școlar 

2022-2023 

• Aprobarea ofertei CDȘ 

• Diverse 

Rapoarte sintetice  

șefi CM 

Metodologia de 

aprobare a cifrei 

de 

școlarizare/Preved

eri ISJ 

Noiembrie  

2022 

Preşedinte 

C.A. 



5. • Avizarea  proiectului  de  

buget  anual  ce urmează  a  

fi  înaintat  spre  aprobare  

Consiliului  Local  al  

comunei  Baltesti. 

• Aprobarea  repartiţiei  

bugetului  anual  şi  

propunerea  de  modalităţi 

legale  de  majorare  a  

acestuia; 

• Analiza parcurgerii materiei 

și evaluării ritmice a 

elevilor(C.M.: matematică , 

tehnologii); 

• Aprobarea planificării anuale 

a concediilor de odihnă 

• Diverse 

Cereri, rapoarte 

depuse;Norme 

financiar 

contabile 

Legea bugetului 

Criterii 

individuale 

scrise/propuneri 

director 

Decembrie  

2022 

Director, 

administrator 

financiar 

 

 

 

 

Director 

6.  

• Situația inventarului 

școlii/Raportul comisiei de 

casare 

• Aprobarea repartiției 

bugetului 

• Aprobarea listei finale a 

CDȘ 

• Diverse  

Norme financiar 

contabile 

Ianuarie 

2023 

Administrator 

financiar 

7. • Avizarea încadrării titularilor 

în anul şcolar 2023-2024 şi a 

anexelor . 

• Aprobarea proiectului CDS 

pentru 2023-2024. 

• Aprobare transferuri elevi 

• Avizarea vacantării 

posturilor didactice 

• Diverse 

Metodologia 

mișcării 

personalului 

didactic 

 

 

 

ROFUIP 

Februarie 

2023 

Preşedinte 

C.A. 

8.  

• Aprobarea  Programului 

„Săptămâna altfel” 

• Raportul comisiei de 

curriculum privind opţiunile 

elevilor pentru CDŞ; 

 Martie 2023 Preşedinte 

C.A. 

Consilierul 

educativ 



 

• Diverse 

9. • Analiza rezultatelor obținute 

de elevii școlii la concursuri 

și olimpiade 

• Aprobarea  Programului 

„Săptămâna verde 

• Aprobarea Raportului 

privind modul de pregătire a 

elevilor claselor a VIII-a  în 

vederea susținerii 

examenelor naționale. 

• Analiza parcurgerii materiei 

și a evaluării ritmice a 

elevilor CM ”Om  si 

societate”, ”Tehnologii” 

• Diverse 

Rapoarte CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapoarte CM 

Aprilie  

2023 

Preşedinte 

C.A. 

10 • Raport privind evaluarea 

corectă, parțială și finală a 

activității fiecărui 

compartiment de muncă și a 

fiecărui angajat al școlii; 

• Avizarea programului de 

încheiere festivă a anului 

școlar 

• Diverse 

Fișa postului Mai 2023 Director 

11. • Hotărârea strategiei de 

efectuare a igienizării şcolii 

pentru începerea anului 

şcolar 2023-2024. 

• Diverse 

 Iulie 2023 Preşedinte 

C.A. 

12. • Analiza stadiului lucrărilor 

prioritare de la Scoala 

Profesionala ,com. Baltesti 

necesare începerii anului 

școlar 2023-2024, în bune 

condiții.; 

• Diverse 

 August 

2023 

Preşedinte 

C.A. 

 

                                                                          DIRECTOR ,  

Prof.  GHEORGHE ELENA DANIELA 



 

 

                                                                           

 


