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Semestrul I 

 Septembrie 

I.  
 Evaluarea de către Consiliul de administraţie a fişelor de autoevaluare/evaluare a personalului 

didactic şi didactic auxiliar în conformitate cu metodologia în vigoare a M.E.N ( ordinul nr. 6143/2011 

al MECTS) şi stabilirea calificativelor anuale; 

 Validarea rezultatelor examenului de corigenţă la clasele II-VII; 

 Prezentarea încadrăriiși repartizării educatoarelor, învățătorilor și diriginților ; 

 Aprobarea perioadelor de desfășurare a programului Școala altfel; 

 Aprobarea scoaterii la concurs a 0,5 norme de contabil, post vacant; 

 Aprobarea tematicii CA; 

 Aprobarea programului de lucru pentru anul școlar 2018 2019; 

 Aprobarea programului microbuzului școlar ; 

 Aprobarea deplasării a două cadre didactice în mobilitatea Erasmus din Grecia și Letonia; 

 Aprobarea curriculumului la decizia şcolii (opţionale) pentru anul şcolar 2018-2019; 

 Prezentarea şi aprobarea componenţei comisiilor permanente și temporare pentru anul școlar 

2018 2019; 

 Aprobarea modificărilor, suspendărilor și încetărilor contractelor de muncă începând cu 

01.09.2018; 

 Validare CA; 

 Aprobare transfer elevi; 

 Aprobare redistribuire personal  nedidactic ; 

 Aprobare decont navetă pentru activitatea din vară; 

 Diverse. 

Răspund : director prof. Predoi Greta 

II. 

 Stabilirea responsabilităţilor membrilor Consiliului de administraţie; 

 Aprobarea ocupării posturilor vacante la 10.09.2018; 

 Validarea rezultatelor concursului de ocupare a postului vacant de contabil; 

 Propunerea şi aprobarea tematicii Consiliului de administraţie pentru anul şcolar 2018-2019; 

 Aprobarea cererilor de înscriere la grade didactice; 

 Aprobarea orarului și a schemelor orare, a organigramei, programului de funcţionare a școlii, a   

       graficului de serviciu pe școală; 

 Validarea statului de personal pentru toate categoriile de personal din unitate; 

 Desemnarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 

 Aprobarea decontării transportului cadrelor didactice navetiste; 

 Aprobarea graficelor de activități pentru proiectele europene derulate în școală; 

 Aprobarea programului Școala altfel , nivel gimnazial; 

 Aprobarea echipei de implementare a programului Școala altfel; 
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 Aprobarea cerere de concediu secretar Dămătăr Tereza; 

 Aprobare transfer elevi; 

 Diverse. 

Răspund : director prof. Predoi Greta 

 

 Octombrie 
 Prezentarea şi aprobarea Raportului anual de evaluare internă (RAEI) pentru anul calităţii 

2017-2018; 

 Validarea raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ 

şi propunerea de  măsuri ameliorative; 

 Aprobarea Planului managerial; 

 Aprobarea graficului de pregătire pentru evaluarea naţională 2019 a elevilor claselor a VIII-a; 

 Aprobarea Planului managerial al consilierului educativ, a  Calendarului Activităţilor 

Educative la nivel de şcoală; 

 Aprobare transfer elevi; 

 Aprobarea Raportului teste inițiale 2018 ; 

 Aprobarea componenței comisiilor pentru organizarea concursului de ocupare a posturilor 

vacante după 10 septembrie 2018, de elaborare a subeiectelor, de corectare a tezelor, de 

soluționare a contestațiilor; 

 Aprobarea dosarelor de bursă social, orfani , medicale, de merit; 

 Aprobarea fișelor de încadrare de la 10 septembrie 2018; 

 Aprobarea graficului de derulare a proiectelor europene; 

 Aprobarea orarului pentru 2018-2019; 

 Aprobarea planurilor manageriale ale comisiilor metodice; 

 Aprobarea graficului de control al directorului; 

 Validarea listei de beneficiari de rechizite școlare; 

 Aprobarea organigramei; 

 Aprobarea decontării transportului cadrelor didactice navetiste; 

 Validarea CA; 

 Stabilirea responsabilităţilor membrilor Consiliului de administraţie; 

 Analizarea și aprobarea regulamentului CEAC; 

 Aprobarea burselor şcolare; 

 Diverse 

Răspund: director prof. Predoi Greta, coord. Locații,  

Invitaţi: prof. Pîrău Alexandra- consilier educativ, prof. Tudorache Liliana – responsabil CEAC  

 

 Noiembrie 
 Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei pentru  prevenirea şi eliminarea violenţei, a 

faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii; 

 Aprobarea Planului operațional pentru anul 2018-2019; 

 Aprobarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020; 

 Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2018; 

 Aprobarea graficului de desfăşurare a tezelor pe semestrul I; 

 Analiza parcurgerii materiei, a evaluării ritmice a elevilor; 

 Analiza frecvenţei până la mijlocul semestrului I; 

 Aprobarea criteriilor de acordare a burselor școlare 

 Aprobare transfer elevi 

 Aprobarea decontării transportului cadrelor didactice navetiste; 

 Aprobarea perioadelor de efectuare a concediului de odihnă pentru anul școlar 2018/2019; 

 Aprobarea raportului  “Să ştii mai multe, să fii mai bun!", niveel gimnazial; 

 Informare privind simularea Evaluării Naționale, clasa a VIII-a; 

 Diverse 

Răspunde: director prof. Predoi Greta 

Invitaţi–responsabilii comisiilor Notare ritmică şi parcurgerea materiei şi  Disciplină, frecvenţă şi 

prevenirea abandonului şcolar 

 



 

 

 

 Decembrie 
 Aprobarea ofertei Curriculum la decizia școlii pentru anul școlar 2019-2020; 

 Prezentarea situaţiei cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;  

 Pregătirea şcolii pentru vacanţa de Crăciun; 

 Aprobarea cererilor de concediu de odihnă ale cadrelor didactice pentru vacanţa de Crăciun; 

 Aprobare transfer elevi 

 Aprobarea decontării transportului cadrelor didactice navetiste; 

 Diverse 

Răspund: director prof. Predoi Greta 

 

 Ianuarie 
 Prezentarea raportului compartimentului financiar-contabil pentru anul 2018 și perspectiva 

pentru anul 2019- Proiect de buget; 

 Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2019-2020; 

 Mobilitate personal didactic-cereri menținere activitate, reducere normă; 

 Înscriere învățământ primar 2019-2020-Comisie înscriere, criterii specifice de departajare; 

 Analiza nevoilor de formare la nivelul şcolii; 

 Evaluarea activității personalului nedidactic pentru anul 2018; 

 Revizuirea și aprobarea fișelor individuale de  post pentru personalul nedidactic; 

 Aprobare transfer elevi 

 Aprobarea decontării transportului cadrelor didactice navetiste; 

 Diverse 

Răspund: director prof. Predoi Greta 

Invitat contabil-şef 

 

Semestrul II 

 

 Februarie 
 Analiza activității departamentului administrativ; 

 Prezentare buget 2019; 

 Analiza activității educative la nivelul școlii; 

 Aprobarea Programului final “Să ştii mai multe, să fii mai bun!", nivel primar și gimnazial 

 Aprobarea Planului managerial pentru semestrul al II-lea; 

 Înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019; 

 Propunere componență comisie mobilitate; 

 Aprobare transfer elevi; 

 Aprobarea decontării transportului cadrelor didactice navetiste; 

 Informare privind simularea Evaluării Naționale, clasa a VIII-a; 

 Diverse 

Răspund: director prof. Predoi Greta,  

Invitati: consilier educativ, responsabil comisie Limbă şi comunicare, contabil şef 

 

 Martie 
 Prezentarea raportului comisiei de mobilitate; 

 Aprobarea comisiei pentru evaluările naționale II, IV, VI; 

 Prezentarea raportului de analiză a activităţii comisiei metodice gimnaziu pe sem I; 

 Prezentarea rapoartelor de analiză a activităţilor comisiilor metodice primar și preșcolar; 

 Validarea listelor nominale cu elevii înscrişi la clasa pregătitoare;  

 Aprobare transferuri elevi; 

 Aprobarea decontării transportului cadrelor didactice navetiste; 

 Diverse 



Răspund: director prof. Predoi Greta, responsabilul comisiei metodice gimnaziu, responsabil comisie 

metodică primar, responsabil co isiei metodică preșcolar 

 

 

 Aprilie 
 Prezentarea raportului comisiei diriginților; 

 Mobilitate personal didactic-transfer; 

 Informare privind rezultatele obținute de elevi lasimularea Evaluării Naționale, clasa a VIII-a; 

 Aprobarea comisiilor pentru evaluarea națională la clasa a VIII-a, comisii înscriere la liceu și 

admitere 2019; 

 Aprobare transferuri elevi 

 Aprobarea decontării transportului cadrelor didactice navetiste; 

 Diverse 

Răspund: director prof. Predoi Greta 

Invitaţi: prof. Crățmăriuc Iulian –responsabil comisie diriginți 

 

 Mai 
 Analiza parcurgerii materiei şi a evaluării ritmice; 

 Analiza activităţii comisiei Orientare şcolară şi profesională; 

 Aprobare măsrui organizatorice pentru festivitatea de sfîrșit de an școlar; 

 Mobilitate personal didactic –detașare la cerere; 

 Aprobare transfer elevi 

 Aprobarea decontării transportului cadrelor didactice navetiste pe luna mai; 

 Diverse 

Răspund: director prof. Predoi Greta 

Invitaţi: responsabil comisie Orientare şcolară şi profesională 

 

 Iunie 
 Analiza situaţiei şcolare la finele semestrului al II-lea; 

 Prezentarea rezultatelor obţinute de elevii şcolii la olimpiadele şi concursurile şcolare, 

concursurile artistice şi sportive; 

 Analiza EN 2019 la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a; 

 Elaborarea şi aprobarea unui plan de măsuri privind lucrările de reparaţii şi igienizare a 

spaţiilor de învăţământ; 

 Aprobare transfer elevi 

 Aprobarea decontării transportului cadrelor didactice navetiste; 

 Diverse 

Răspund: director prof. Predoi Greta 

 

 Iulie 
 Prezentarea rezultatelor obţinute la evaluarea naţională la clasa a VIII-a şi a situaţiei admiterii 

în învăţământul liceal; 

 Aprobarea graficului corigenţelor şi a perioadei de pregătire pentru sesiunea de corigenţe; 

 Aprobare transfer elevi 

 Aprobarea decontării transportului cadrelor didactice navetiste; 

 Diverse 

Răspund: director prof.Predoi Greta 

 

 August 
 Analiza modului de realizare a lucrărilor de reparaţii şi igienizare în vederea începerii în 

condiţii optime a anului şcolar 2019-2020; 

 Discutarea și aprobarea cererilor de detașare în interesul învățământului 

 Validarea rezultatelor examenului de corigenţă la clasa a VIII-a; 

 Revizuirea și aprobarea fișelor individuale de  post pentru personalul didactic și a fișelor de 

evaluare – 31.08.2019; 



 Aprobarea contractelor de munca şi revizuirea fişelor posturilor pentru angajaţii şcolii 

31.08.2019; 

 Aprobare transfer elevi 

 Diverse 

 

Răspund: director prof. Predoi Greta 

Invitat : contabilul şcolii 

 

 

 

 

 

Presedinte, 

Director Şcoala Gimnazială Butea, 

prof. Predoi Greta 

 

                                  

 
 

 

 


