
      

 

 

  

  

 

TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

Nr. 

crt. 

UNITATEA DE CONȚINUT RESURSE RESPONSABIL TERMEN 

1.  Aprobarea constituirii claselor, repartizarea 

diriginților 

 Numirea responsabililor comisiilor metodice şi 

de lucru și aprobarea componenței acestora 

 Aprobarea transferurilor elevilor de la o școală 

la alta, respectiv dintr-o clasă în alta 

 Aprobarea tematicii ședințelor Consiliului de 

administrație și stabilirea tematicii pentru 

Consiliul Profesoral pentru anul școlar 2017– 

2018 

 Aprobarea planurilor manageriale anual și 

semestrial pentru anul școlar 2017-2018 

  Stabilirea atribuțiilor membrilor Consiliului de 

Administrație 

 Aprobarea Regulamentului Intern de Organizare 

şi Funcţionare 

 Aprobarea raportului general privind starea şi 

Legea nr.1/2011 – Legea 

Educației Naționale 

ROFUIP / RIOF 

Planul de școlarizare 2017- 

2018 

Resurse umane 

(continuitate/competență) 

Cereri transfer 

Planul managerial 2017-2018 

Fișa postului  

Comisii metodice 

Rezultate obținute în anul școlar 

2016-2017 

Avizul Consiliul Profesoral 

Fișele de evaluare și 

portofolii profesionale 

Metodologii și proceduri 

specifice 

Directori 

 

Membri CA 

 

Responsabil CEAC 

 

Responsabili comisii metodice 

 

Septembrie- 

octombrie 

2017 

 

Liceul Teoretic „Callatis” 

Str. Rozelor nr. 42, Mangalia, 905500,  

Jud. Constanţa, Tel./Fax: +40-241-754000 

E-mail: teoretic_callatis@yahoo.com, www.callatis.ro 

mailto:teoretic_callatis@yahoo.com


calitatea învăţământului în anul școlar 2016-2017 

 Evaluarea personalului didactic și didactic 

auxiliar 

 Aprobarea fișelor postului  

 Verificarea și actualizarea fișei de evaluare 

 

2.  Avizarea statului de funcții pentru personalul 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic  

 Aprobarea acordării burselor școlare 

 Aprobarea graficului activităților educative 

extrașcolare 

  Revizuirea și aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului de 

Administrație – stabilirea atribuţiilor 

 Aprobarea RAEI 2016-2017 

 

Normativ de încadrare 

Dosare burse 

Proces verbal de ședință 

 

Metodologia de organizare şi 

funcţionare CA 

Planul managerial educativ 

2017-2018 

Directori 

Membri CA  

Secretar 

CPPE 

Comisia acordare burse 

Responsabil CEAC 

 

Octombrie 

2017 

3.  Analiza parcurgerii materiei și evaluării ritmice 

a elevilor  

 Aprobarea PDI  

 Aprobarea planificării anuale a concediilor de 

odihnă 

 

Raport CEAC / Rapoarte 

sintetice responsabili comisii 

metodice 

PDI 

Planificarea concediului de odihnă 

 

Directori 

Comisia de curriculum 

Comisia de elaborare/revizuire 

PDI 

 

Noiembrie 

2017 

4.  Raportul privind modul de utilizare a fondurilor 

financiare alocate în anul bugetar 2017 

 Avizarea proiectului planului de școlarizare 

pentru anul școlar 2018-2019 

 Avizarea proiectului de buget anual, a planului 

anual de achiziții și înaintarea spre aprobare 

Consiliului Local 

 Inventarierea anuală / Raportul comisiei de 

inventariere 

 Evaluarea personalului nedidactic 

 

Cereri/Rapoarte depuse 

Norme financiar-contabile 

Proiectul planului de şcolarizare 

Proiectul de buget/ Planul de achiziții 

2018 

Raport inventariere 

Fișele de evaluare personal 

nedidactic 

Directori 

Membri CA 

Administrator financiar 

Administrator de patrimoniu 

Responsabil comisia de 

inventariere anuală 

 

Decembrie 

2017 

Ianuarie 

2018 



5.  Aprobarea raportului privind starea și calitatea 

învățământului – semestrul I  

 Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul 

școlar 2018-2019/ Stabilirea condiţiilor specifice 

pentru pretransfer 

 Avizarea vacantării posturilor didactice 

 Aprobarea transferurilor elevilor 

Raport semestrul I 

Metodologia mișcării 

personalului didactic  

Legea 1/2011 

Cereri de transfer 

 

Directori 

Membri CA 

Secretar 

Februarie 

2018 

6.  Aprobarea graficului de activități și a 

instrumentelor de evaluare pentru activitățile din 

săptămâna „Şcoala altfel” 

 Analiza activităţilor de pregătire în vederea 

participării la examenele naţionale 

Grafice activităţi 

Procese verbale 

Directori 

Membri CA 

CPPE 

Responsabili comisii metodice 

Martie-aprilie 

2018 

7.  Organizarea activităţii pentru Târgul Ofertelor 

Educaţionale 

 Raport privind activitatea de promovare a ofertei 

educaţionale şi a imaginii şcolii 

 Organizarea cursului festiv pentru clasele de 

sfârşit de ciclu 

 

Chestionarele aplicate 

Oferta educaţională 2018- 

2019 

Directori 

Membri CA 

Comisia de promovare a ofertei 

educaţionale şi a imaginii şcolii 

 

Mai 2018 

 

8.  Analiza activităţii comisiilor metodice şi de 

lucru 

 Organizarea festivităţii de încheiere a anului 

şcolar / Gala Olimpicilor Callatieni/premierea 

elevilor 

 Aprobarea concediilor de odihnă pentru vacanţa 

de vară 

 

Program activităţi comisii 

Rapoarte de activitate comisii 

Cereri concedii de odihnă 

Directori 

Membri CA 

Responsabili comisii metodice 

şi de lucru 

Iunie 2018 

 

Director, 

Prof. Corina Mihalache 


