ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ŞTEFAN CEL MARE”
Str. Ştefan cel Mare Nr. 12, Focşani, Jud. Vrancea
E-mail: scm_school@yahoo.com
http://scoalastefancelmarefocsani.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
GRAFICUL ŞEDINŢELOR
AN ȘCOLAR 2016-2017
NR.
TEMA
crt.
1.  Aprobarea membrilor CA si a responsabilităților acestora pe anul școlar 2016 2017;
 Numirea secretarului CA pe anul școlar 2016 - 2017;
 Aprobarea tematicii și a graficului ședințelor CA pe anul școlar 2016 - 2017;
 Aprobarea constituirii claselor, repartizarea dirigintilor/învatatorilor
 Aprobarea orarului din unitatea de învățământ pe anul școlar 2016 - 2017;
 Aprobarea componenței și atribuțiilor Comisiilor pe domenii de activitate, precum
și a coordonatorilor de proiecte și programe educative din unitatea de învățământ pe
anul școlar 2016 - 2017; aprobarea graficului de sedinte si a tematicii pentru CP
 Aprobarea orelor suplimentare pentru cadrele didactice pe anul scolar
 Aprobarea cererilor cadrelor didactice de trecere la alta transa de salarizare si alt
grad didactic
 Aprobarea transferurilor elevilor de la o scoala la alta, respectiv dintr-o clasa în alta
 Aprobarea documentelor Comisiei Tehnice pentru Situatii de Urgenta
 Aprobarea documentelor Comisiei pentru Sanatate in Munca
 Aprobarea fișei individuale a postului - personalul didactic si nedidactic pe anul
școlar 2016 – 2017;
 Acordarea punctajelor anuale si a calificativelor / aprobarea fișei de evaluare
anuală, pentru personalul didactic și personalul didactic auxiliar pentru anul școlar
2015 – 2016 (…)
 Discutii despre Acordului de parteneriat (Contract) școală – elev – părinte pe anul
școlar 2016 - 2017;
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Aprobat in CA din 26 sept. 2016

RESURSE

DATA

- Planul de scolarizare 2015-2016
- Resurse umane (continuitate /
competenta)
- ROFUIP / RI /
- Cereri transfer
- Proiectul de dezvoltare
Septembrie
institutionala
2016
- Regulamentul Intern
- Fisa postului / Analiza resp. CM
- Rezultate obtinute în anul scolar
2015-2016
- Referatele de solicitare
- Orarul scolii

RESPONSABILI

Director
Grup de lucru
Coord. CM
Coord. CEAC
Coord. proiecte
programe

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ŞTEFAN CEL MARE”
Str. Ştefan cel Mare Nr. 12, Focşani, Jud. Vrancea
E-mail: scm_school@yahoo.com
http://scoalastefancelmarefocsani.ro
 Probleme curente

2.

 Elaborarea /Aprobarea Indicatorilor de performanta / Alocarea punctajului aferent
fiecarui criteriu din Fisa de evaluare a personalului didactic pentru anul scolar 20152016
 Elaborarea fiselor si criteriilor de evaluare specifice pentru personalul didacticauxiliar, în vederea acordarii calificativelor pentru anul 2016-2017
 Aprobarea acordarii burselor scolare
 Avizarea statului de functii pentru personalul didactic si didactic auxiliar si
supunerea spre aprobare ISJ
 Avizarea statului de functii pentru personalul nedidactic si supunerea spre
aprobare ordonatorului principal de credite
 Validarea raportului general privind analiza activitatii instructiv-educative in anul
scolar 2015-2016
 RAEI
 Aprobarea ROI pentru anul scolar 2016-2017
 Validare cereri pentru programarea Inspecției curente I în vederea obținerii
dreptului de înscriere la:
Gradul did. II;
Gradul did. I ;
 Verificarea si aprobarea documentelor de proiectare
- Planului de dezvoltare institutionala a scolii
- Planul managerial anual
- Oferta educationala a scolii
 Propunere casare mijloace fixe – din scindare
 Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice pe luna
septembrie 2016;
 Raportul de activitate
 Probleme curente
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- Normativ de încadrare
- Rapoarte de activitate / Fisa
postului / Fise evaluare
- Legislatia în vigoare
- PDI
- Avizul CP
- Planul managerial 2015-2016
- ROFUIP / RI

Octombrie
2016

Director
Dir. adj.
Secretar
Comisia
acordare burse
Coord. CEAC
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3.

4.

5.

6.

 Analiza parcurgerii materiei si evaluarii ritmice a elevilor (Catedrele din aria
curriculara Limba si Comunicare)
 Verificarea si aprobarea documentelor de proiectare
 Probleme curente
 Raportul privind modul de utilizare a fondurilor financiare alocate in anul bugetar
2016
 Avizarea proiectului de buget anual si înaintarea spre aprobare Consiliului local
 Aprobarea planificarii anuale a concediilor de odihna
 Analiza parcurgerii materiei si evaluarii ritmice a elevilor (Catedra de Matematica)
 Lucrari necesare pentru intretinerea si imbunatatirea bazei materiale scolare
 Decontarea transportului
 Avizarea proiectului planului de scolarizare pentru anul scolar 2017-2018
 Probleme curente
 Situatia inventarului scolii / Raportul comisiei de casare
 Aprobarea repartitiei bugetului anual
 Aprobarea transferurile elevilor de la o scoala la alta, respectiv dintr-o clasa în alta
in timpul vacantei intersemestriale
 Aprobarea situatiei la invatatura la sfarsitul sem I, an scolar 2016-2017
 Aprobarea proiectului de incadrare pentru anul scolar 2017-2018
 Proiectul de buget pentru anul bugetar 2017
 Programul anual de achizitii publice
 Decontarea transportului
 Alte probleme administrative
 Probleme curente
 Aprobarea transferurilor elevilor de la o scoala la alta, respectiv dintr-o clasa în
alta pentru semestrul II
 Programul anual de achizitii publice pe anul financiar 2016
 Validarea Raportului privind starea si calitatea educatiei – semestrul I
 Aprobarea planului managerial pe semestrul II
 Avizarea vacantarii posturilor didactice
 Probleme curente
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- Rapoarte sintetice coord. CM
- Metodologia de aprobare a cifrei Noiembrie
de scolarizare
2016
- Prevederi ISJ
- Cereri/Rapoarte depuse
- Norme financiar-contabile
- Legea Bugetului
- Criterii individuale scrise/
propuneri director
- Raport sintetic coord. CM
- Raport administrator

Decembrie
2017

- Norme financiar-contabile
- Cereri de transfer

Ianuarie
2017

- ROFUIP
- Raport privind starea si
calitatea educatiei –Semestrul I
- PDI
- Metodologia miscarii
personalului didactic din inv.
preuniversitar

Februarie
2017

Director
Coord. C. pt
curriculum

Director / CP
Dir. Adj.
Adm. Financ.
Administrator

Director
Grup de lucru
Coord. CM
Coord. CEAC
Coord. proiecte
programe
Adm. Financ.
Administrator

Director
Membrii CA
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 Defalcarea bugetului pe anul calendaristic 2017, in functie de domeniile de
activitate si prioritati
 Raport al comisiei pentru sanatate si securitate in munca
 Analiza parcurgerii materiei si evaluarii ritmice a elevilor (Catedra de Om si
Societate)
 Miscarea de personal
 Decontarea transportului
 Alte probleme administrative
 Probleme curente
 Miscarea de personal
 Raportul Comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii
 Decontarea transportului
 Alte probleme administrative
 Aprobarea orarului pentru saptamana Scoala Altfel
 Probleme curente
 Raport privind evaluarea corecta, partiala si finala a activitatii fiecarui
compartiment de munca si a fiecarui angajat al scolii
 Avizarea programului de încheire festiva a anului scolar 2016-2017
 Concluzii şi măsuri ce se impun în urma controlului periodic al evaluării elevilor si al
monitorizarii absentelor
 Pregatirea pentru examenele nationale (EN-II-IV-VI)
 Probleme curente

 Aprobarea situatiei la invatatura la sfarsitul sem II, an scolar 2016-2017
 Stadiul lucrarilor de secretariat pentru organizarea examenelor de evaluare
nationala
 Pregatirea pentru examenele nationale (EN - VIII)
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- Raport financiar contabil
- Raport comisie
- Raport CM

- Processe-verbale de la sedintele
cu parintii si tabelele cu optiunile
elevilor si ale parintilor
- Metodologia miscarii pers.
didactic din învatamântul preuniv.
- Planul de scolarizare 2016-2017
- Resurse umane (continuitate /
competenta)
- ROFUIP
- Proiectul de dezvoltare
institutionala
- Legea nr.1/2011 - LEN
- Rezultate obtinute în anul scolar
2015-2016
- Avizul Consiliul Profesoral
- Fisele de evaluare si portofolii
profesionale
- Raport
- Program activitati administrativ
- Planul managerial

Martie
2017

Aprilie
2017

Mai
2017

Iunie
2017

Director
Adm. financ.
Coord. CM

Director
Secretar
Coord. CEAC
Membrii CA
Director
Coord. CM
Coord. CEAC
Coord. proiecte
programe
Comisia pentru
analiza periodică
a notării ritmice
si a monitorizarii
absentelor
Director
Secretar
Adm. Financ.
Administrator
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Stabilirea masurilor administrativ - gospodaresti pentru vacanta de vara
Stabilirea obiectivelor planului managerial pentru vacanta de vara
Decontarea transportului
Alte probleme administrative

Notă
La fiecare şedinţă de consiliu se vor discuta şi probleme curente, ivite în activitatea instituţiei. Se vor ţine şedinţe extraordinare, de câte ori este
necesar.

Director,
Prof. Maria Patrascu
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