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TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
 AN ȘCOLAR 2020 – 2021 

SEMESTRUL I 
 

NR 
CRT 

TEMATICA ŞEDINŢEI RESPONSABILI TERMEN MODALITATE 
DE REALIZARE 

1. 1. Stabilirea calificativelor personalului didactic și didactic auxiliar pe baza fișelor de 
autoevaluare și a raportului de activitate  
2. Validarea următoarelor documente: 
- rapoartele de activitate ale comisiilor; 
- raportul de activitate pentru anul școlar 2019 – 2020; 
3. Avizarea proiectului bazei de date 2020 – 2021; 
4. Aprobarea orelor în regim de plata cu ora; 
5. Aprobă desemnarea în funcția de CPPEȘE (coordonator pentru proiecte și 
programe educative școlare și extrașcolare – consilier educativ) 
6. Aprobarea  componenței Comisiei de elaborare/completare a Planul de 
Dezvoltarea Instituțională, dezbatută în consiliul profesoral 
7. Aprobarea tematicii și graficului ședințelor consiliului de administrație 
8. Aprobă componența și atribuțiile comisiilor de lucru ce vor funcționa în școală și 
validează responsabilii/coordonatorii acestora  
9. Aprobarea repartizării  învățătorilor și diriginților la grupe/clase 
10. Aprobarea schemei orare pentru anul școlar 2020 – 2021 
11. Validarea tematicii și graficului ședințelor consiliului profesoral 
12. Aprobarea proiectului de încadrare cu personal didactic, didactic auxiliar și 
nedidactic 
13. Aprobarea organigramei unităţii 
14. Aprobă Curiculum la decizia școlii pentru anul școlar în curs 
15. Diverse 

 
Director 

septembrie 
2020 

Şedinţă de 
analiză şi 
propuneri 

2. 1. Aprobă actualizarea componenței CA, desemnarea secretarului CA, stabilirea 
atribuțiilor membrilor CA și stabilirea modalității de convocare la ședințe  

Director 1-15 
Octombrie 

Şedinţă de 
analiză şi 



 

2. Aprobarea modificărilor aduse Regulamentului intern și Regulamentului de 
organizare și funcționare a unității 
3. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii pentru anul şcolar 2020 – 2021 
4. Analizarea și evaluarea activităților de îmbunătățire și/sau evaluare internă a 
calității educației (prevăzute în RAEI), dezbaterea și revizuirea RAEI pentru anul 
școlar 2019 – 2020 
5. Discutarea și aprobarea recomandărilor propuse de CEAC, privind activitățile de 
îmbunătățire și de evaluare pentru anul școlar 2020– 2021 
6. Aprobarea fișei de identitate a unității de învățământ preuniversitar 2020 – 2021 
7. Analizarea și  aprobarea documentelor manageriale pentru anul şcolar 2020 – 
2021:  
- planul managerial anual; 
- programul de activități extrașcolare și extracurriculare; 
- graficul de monitorizare și control.   
8. Validează statul de funcţii al unităţii 
9. Aprobarea perioadei și echipei de coordonare din cadrul Programului național 
„Școala Altfel“ 
10. Avizarea procedurii pentru desfășurarea Programului național „Școala altfel“ 
11. Recunoașterea și echivalarea creditelor profesionale transferabile 
12. Avizarea drepturilor salariale ale personalului din unitate 
13. Aprobarea  Planului de Dezvoltarea Instituțională, după dezbatere și avizare în 
consiliul profesoral 
14. Aprobarea criteriilor de bursă 
13. Diverse 

2020 propuneri 

3. 1. Finalizarea și aprobarea raportului anual de evaluare internă (RAEI 2018 – 
2019) 
2. Elaborarea programul de perfecționare și formare continuă pentru anul școlar 
2020– 2021 
3. Validarea înscrierilor cadrelor didactice pentru la definitivat și gradele didactice I 
și II 
4. Validarea CEAC și a coordonatorului ei 
5. Elaborarea/revizuirea fișelor de autoevaluare/evaluare, în vederea acordării 
calificativelor cadrelor didactice, la sfarsitul anului scolar 
6. Prezentarea ofertei educațioonale 

Director 16-30 
octombrie 
2020 

Şedinţă de 
analiză şi 
propuneri 



 

7. Diverse 

4. 
 

1. Aprobarea Proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2021 – 2022  
2. Pregătirea sărbătorilor de Crăciun, stabilirea programului şi a responsabililor 
3. Prezentarea informării transmisă de Consiliul Profesoral, privind testele inițiale, 
respectiv recuperarea materiei din perioada martie-iunie 2020 
4. Aprobarea perioadelor concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise 
ale personalului angajat 
4. Diverse 

Director 
 

noiembrie 
2020 

Analize 
punctuale, 
discuţii, 
propuneri 

5. 1. Analiza ritmicităţii notării şi a frecvenţei elevilor la ore; analiza desfășurării orelor 
în online; 
2. Elaborarea și aprobarea Proiectului de buget pentru anul calendaristic următor 
3. Depistarea elevilor cu probleme la învățătură – măsuri de remediere a situației 
4. Diverse 

Director  decembrie 
2020 

Discuţii, 
Analize, 
Propuneri 

6. 1. Avizarea Proiectului planului de încadrare pentru anul şcolar 2021 – 2022 și 
aprobarea vacantării posturilor 
2. Acordarea calificativelor pentru personalul nedidactic din şcoală și acordarea 
avizului acolo unde este cazul 
3. Aprobarea criteriilor specifice pentru înscrierile la învățământul primar 
4. Discutarea, prezentarea și aprobarea ofertei de curriculum la decizia școlii 
pentru anul școlar 2021 – 2022, care urmează să fie propusă elevilor și părinților 
5. Aprobarea execuției bugetare (pentru fondurile primite de la bugetul de stat) 
6. Diverse 

Director ianuarie 
2021 

Discuţii  
Analize 

 
 
SEMESTRUL AL II - LEA 
 

NR 
CRT 

TEMATICA ŞEDINŢELOR RESPONSABILI TERMEN EVALUARE 

1. 1. Dezbaterea şi aprobarea Raportului activităţii desfăşurate în semestrul I, anul 
şcolar 2020 – 2021 
2. Aprobarea  instrumentelor/criteriilor de evaluare, programului și a modalităților 
de organizare a activităților în săptămâna “Școala altfel” 
3. Aprobarea  curriculumului la decizia școlii pentru anul școlar 2021 – 2022 și 
ofertei educaționale a școlii pentru anul școlar 2021 – 2022 
4. Diverse 

Director  
 

februarie 
2021 

Program 
Discuţii 
Consultări 



 

 
 
Aprobat în consiliul de administraţie din 09.09.2020 
 
 

Director, 
Prof. Luca Otilia-Stela 

 

2. 1. Revizuirea/aprobarea fişei individuale a postului, care constituie anexă la 
contractul individual de muncă pentru fiecare categorie de personal, pentru anul 
școlar 2021 – 2022  
2. Prezentarea documentelor manageriale pentru semestrul al II - lea al anului 
școlar 2020 – 2021 
3. Analizarea activităţii cadrelor didactice nou angajate în unitate și acordarea 
avizului cadrelor didactice care urmează să participe la etapele mișcării 
personalului didactic. 
4. Diverse 

Director 
Şefii comisiilor 
metodice 
 

martie 2021 Raport, Analiză 

3. 1. Dezbaterea raportului privind rezultatele simulării Evaluării Naționale  
2. Acordarea calificativelor parțiale cadrelor didactice înscrise în calendarul mișcării 
personalului didactic 
4. Diverse 

Director  aprilie 2021 Consultări, 
Analize de oferte 
 

4. 1. Discutarea unor aspecte organizatorice  cu privire la examenele de evaluare 
națională și admiterea în liceu, corigențe 
2. Analiza privind amenajarea spaţiilor educaţionale pentru anul şcolar următor 
3. Aprobarea contractului educațional pentru anul școlar următor 
4. Prezentarea execuției financiare pentru anul 2020 

5. Diverse 

 

Director mai 
2021 

Consultaţii, 
Discuţii, 
Analize 

5. 1. Aprobarea concediului de odihnă pentru personalul școlii în vacanţa de vară. 
2. Prezentarea raportului privind rezultatele obținute de elevii școlii la EN 2021.  
 
3. Diverse 

Director Iunie 2021  


