
 MINISTERUL EDUCAŢIEI 

LICEUL TEHNOLOGIC  „ION I.C. BRĂTIANU” 

Str Popa Lazăr nr 8 sector 2  Bucureşti       cod Sirues 780650 

Tel-Fax: 0310699449 /   0310699448           CIF 4266332 

            E-mail: licbratianu@yahoo.ro                www.liceulbratianu.ro             web: 

www.mecanica-fina.ro 

 

 

 

 

                                                                                                           Nr. 16 din 01.09.2022 

 

TEMATICA ȘI GRAFICUL ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2022 - 2023 
 

 

Nr. 

Crt. 

Unitatea de conținut Termen 

1. Constituirea Consiliului de administraţie 

Realizarea programului privind deschiderea noului an școlar 

Validarea punctajelor fişelor de evaluare anuală; 

Aprobare PAS ŞI RI 

Aprobarea tematicii Consiliului de administraţie  

Aprobarea orarului unității pentru noul an școlar 

Validarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative 

Validarea diriginților şi a sălilor ce revin fiecărei clase 

Validarea comisiilor de lucru pentru anul şcolar curent  

Aprobare catedre rămase  neocupate 

Prezentarea și validarea Raportului de  analiză a activităţii didactice pe anul şcolar trecut 

Modul 1 



Aprobare organigrama 

Diverse 

2. Stabilirea responsabilităţilor membrilor Consiliului de administrație 

Prezentarea raportului de activitate al CA privind starea învățământului în  Liceul Tehnologic ”Ion 

I.C. Brătianu” în anul anterior 

Aprobarea Planului managerial pentru anul școlar curent 

Aprobare contracte de închiriere spații  

Aprobarea Planului de măsuri pentru asigurarea siguranţei şi protecţiei elevilor şi cadrelor didactice 

Definitivarea şi aprobarea burselor  

Discutare și supunere aprobării a cererilor diverse 

Modul 1 

3. Aprobarea concediilor de odihnă 

Analiza planurilor de activităţi ale comisiilor de  lucru 

Aprobarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul curent 

Discutarea și aprobarea burselor sau alte forme de sprijin 

Diverse 

Modul 2 

4. Aprobarea tematicii activităților extrașcolare 

Prezentarea şi aprobarea proiectului de buget  

Analiza economico-financiară a sectoarelor autofinanţate (aprobarea planului de venituri şi cheltuieli) 

Aprobarea evaluărilor la personalul didactic auxiliar și nedidactic 

Diverse 

Modul 2 

5. Validarea raportului de analiză a situaţiei la învăţătură şi disciplină Modul 3 



Analiza activităţilor desfăşurate în compartimentul nedidactic  

Evaluarea personalului nedidactic  

Diverse 

6. Aprobarea planului de încadrare pentru anul școlar următor 

Informare cu privire la proiectele naţionale şi internaționale derulate în unitate 

Diverse 

Modul 3 

7. Aprobarea dosarelor Gradaţiei de merit; 

Validarea programului „Școala altfel” și ”Săptămâna verde” 

Diverse 

Modul 4 

8. Analiza şi aprobarea ofertei școlare; 

Aprobarea calificativelor parțiale pentru cadrele didactice suplinitoare 

Aprobarea strategiei de dezvoltare profesionala a personalului didactic 

Analiza rapoartelor privind parcurgerea materiei și evaluarea ritmică 

Diverse 

Modul 4 

9. Aprobarea continuității pentru cadrele didactice suplinitoare 

Prezentarea metodologiei de organizare a examenelor, evaluărilor, etc 

Prezentarea ofertei școlare pentru anul școlar viitor 

Diverse 

Modul 5 



10. Stabilirea şi aprobarea măsurilor organizatorice pentru încheierea anului şcolar 

Stabilirea obiectivelor principale ale lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pe timp de vară 

Aprobarea concediilor de odihnă a personalului didactic 

Diverse 

Modul 5 

11. Stabilirea graficului examenelor de corigenţă 

Stabilirea comisiilor de examen la corigenţe 

Validarea raportului la învățătură şi disciplină  

Diverse 

Iulie 

12. Analiza stadiului pregătirilor pentru noul an şcolar; 

Verificarea bazei materiale pentru anul școlar viitor 

Evaluarea personalului didactic 

Diverse 

August 
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