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TEMATICA ŞI GRAFICUL ŞEDINTELOR
CONSILULUI DE ADMINISTRAŢIE
- SEMESTRUL I - 2016-2017
1. LUNA SEPTEMBRIE 2016
-

2.

Aprobarea transferurilor elevilor în anul şcolar 2016-2017.
Aprobarea Regulamentului CA, CEAC, stabilirea atribuţiilor membrilor CA.
Stabilirea temelor şedinţelor CA.
Validarea consilierului educativ.
Validarea Regulamentului de ordine interioară.
Validarea încadrărilor profesorilor în regim de plată cu ora.
Acordarea suplinirilor prin continuitate a orelor vacante/rezervate.
Stabilirea secretarului CA.
Responsabili: CA, CEAC, Director

LUNA OCTOMBRIE 2016
Aprobarea proiectului de buget 2017.
Validarea RAEI.
Aprobarea Planului operaţional CEAC.
Prezentarea raportului privind starea învăţământului la nivelul şcolii în anul şcolar
2015-2016.
- Prezentarea Proiectului Planului Managerial pe anul şcolar 2016 - 2017.
- Prezentarea Planului Managerial al activităţilor educative pentru anul şcolar 2016
- 2017.
- Graficul activităţilor educative pe semestrul I, an şcolar 2016 - 2017.
Responsabili: Director, contabil şef, secretariat, consilier educativ
-

3. LUNA NOIEMBRIE 2016
- Aprobarea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2017-2018.
- Proiectul Planului de venituri şi cheltuieli precum şi procurarea de bunuri de
inventar pe anul 2016.
- Avizarea tematicii proiectelor şi opţiunilor elevilor pentru examenul de certificare
a competenţelor profesionale.

- Stabilirea îndrumătorilor de proiect pentru examenul de certificare a
competenţelor profesionale.
- Discutarea situaţiei inventarierii şi casării pentru anul 2016.
Responsabili: CA, consilier educativ, contabil şef, secretariat
4. LUNA DECEMBRIE 2016
Aprobarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018.
Stabilirea permanenţei pe perioada vacanţei de iarnă.
Avizarea temelor de proiect pentru şcoala profesională (nivel 3).
Stabilirea componenţei Comisiei de diferenţe pentru clasa a-XI-a Seral semestrul
2 şi a calendarului examenelor de diferenţe.
- Programarea şi aprobarea concediilor de odihnă pentru personalul didactic auxiliar
şi nedidactic.
-

Responsabili: Director, CA
5. LUNA IANUARIE 2017
Analiza activităţii desfaşurată în semestrul I, an şcolar 2016-2017
Aprobarea concediilor de odihna pentru anul scolar 2016-2017.
Analiza activităţii comisiilor metodice şi a comisiilor permanente de lucru.
Prezentarea metodologiilor examenelor de bacalaureat 2017, certificare a
calificărilor profesionale nivel 3.
- Aprobarea componenţei comisiilor pentru examenele de diferenţe şi stabilirea
calendarului de examene.
- Aprobarea componenţei comisiilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare.
Responsabili: Director, CA, consilier educativ
-
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TEMATICA ŞEDINTELOR
CONSILULUI DE ADMINISTRAŢIE AN ŞCOLAR 2016 – 2017
semestrul II

1. LUNA FEBRUARIE 2017
- Validarea documentelor manageriale:
- Raportul privind starea invatamantului la nivelul Liceului Tehnologic „Ion I.C.
Brătianu” in semestrul I, an scolar 2016-2017.
- Raportul de activitate pe semestrul I, anul şcolar 2016-2017 al consilierului
educativ
- Planul managerial pe semestrul II, an scolar 2016-2017.
- Graficul activităţilor educative pentru semestrul II, an şcolar 2016-2017.
- Planul managerial pe semestrul II, an şcolar 2016-2017 al consilierului educativ.
- Stabilirea tematicilor şedinţelor pentru CA semestrul II, an şcolar 2016-2017.
- Aprobarea proiectelor şi programelor derulate pe parcursul săptămânii 10-14
aprilie 2017 " Să ştii mai multe, să fii mai bun".
- Aprobarea încadrărilor cadrelor didactice pentru anul şcolar 2017-2018.
- Acordarea completărilor de norme didactice pentru titulari.
- Aprobarea suplinirilor prin continuitate.
- Aprobarea unor transferuri ale elevilor.
- Stabilirea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2016-2017.
- Plan de măsuri privind reactualizare cunoştintelor elevilor în vederea susţinerii
simulării pentru probele de bacalaureat 2016.
Responsabili: Director, CEAC, Consilier educativ
2. LUNA MARTIE 2017
- Acordarea pretransferurilor pentru anul şcolar 2017-2018.
- Aprobarea CDL-urilor şi CDŞ-urilor pentru anul şcolar 2017-2018.
- Aprobarea cererilor cadrelor didactice de a aprticipa la examenele naţionale.
- Analiza în urma simulării pentru probele de bacalaureat 2017.

- Plan de măsuri pentru pregătirea suplimentară în vederea creşterii promovabilităţii
la examenul de bacalaureat 2017.
Responsabili: Director, CA
3. LUNA APRILIE 2017
- Validarea comisiilor de organizarea şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea
posturilor didactice vacante/rezervate pentru anul şcolar 2017-2018.
- Aprobarea cererilor de pensionare.
- Aprobarea cererilor cadrelor didactice de a participa la examenele naţionale.
- Analiza activităţilor din săptămâna" Să ştii mai multe, să fii mai bun".
Responsabili: Director, Consilier educativ
4. LUNA MAI 2017
- Aprobarea componenţei comisiei pentru susţinerea competenţelor lingvistice şi
digitale din cadrul examenului de bacalaureat 2017.
- Măsuri privind încheierea în bune condiţii a anului şcolar 2016-2017.
- Stabilirea planului de măsuri privind organizarea probelor de competenţe
profesionale, sesiunea iunie 2017 pentru nivelul 3.
- Aprobarea cererilor cadrelor didactice de a participa la examenele naţionale.
Responsabili: Director, CA, administrator
5. LUNA IUNIE 2017
- Analiza modului în care s-au desfăşurat competenţele lingvistice şi digitale din
cadrul examenului de bacalaureat 2017
- Stabilirea comisiilor pentru examenul de corigenţă şi situaţii neîncheiate.
- Repartizarea membrilor Consiliului de Administraţie ca înlocuitor al directorului
pe perioada vacanţei de vară.
- Aprobarea concediilor de odihnă ale cadrelor didactice pe perioada vacanţei de
vară.
- Măsuri ce se impun pentru realizarea reparaţiilor şi igienizării localului de şcoală
în perioada vacanţei.
Responsabili: Director, CA, consilier educativ, administrator
6. LUNA IULIE 2017
- Aprobarea cererilor de transfer ale elevilor.
- Prezentarea fişelor de evaluare pentru anul şcolar 2016-2017.
Responsabili: Director, CA
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