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PLANUL ACTIVITATII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
an scolar 2016- 2017 sem. II

Obiective

- Constituirea posturilor didactice/catedrelor

- Aprobarea proiectului planului
de încadrare ptr. anul şc. 2017 –
2018
- Aprobarea cererilor de transfer
ale elevilor
- Analiza rezultatelor

- Transfer elevi
- Prezentarea şi aprobarea raportului de
analiză a activităţii din semestrul I şi a măsurilor pentru realizarea sarcinilor prevăzute în
planul managerial pentru sem. II
- Parcurgerea etapelor prevăzute în
1. metodologia privind mobilitatea personalului
didactic de predare din învăţământul
preuniversitar în anul şc. 2017–2018, anexa
la OMEN nr.5739 / 14.11.2016
- Olimpiade şi concursuri
- Simularea Examenului de Bacalaureat

- Analiza rezultatelor obţinute la olimpiade şi
concursuri, simulare examen bacalaureat
- Discutarea şi aprobarea graficului de
desfăşurare a examenelor de certificare a
competenţelor profesionale
- Comisii pentru certificarea competențelor
profesionale
2.
- Aprobarea activităților din cadrul
programului „Să știi mai multe să fii mai
bun”, săptămâna - Școala Altfel
- Mișcarea personalului didactic

- Pregătirea suplimentară a
elevilor pentru Examenul de
Bacalaureat

Data Responsabil Obs.
Directorii
Membrii C.A.
Directorii
Membrii C.A.
Februarie 2017

Tema ședinței de lucru

- Discutarea stadiului pregătirii
examenelor de final, ale ciclurilor
de învăţământ
- Program
- Plan măsuri
- Rapoarte
- Grafic
- Raport

Directorii
Membrii C.A
Responsabil
comisie
"Tehnologii"
Directorii
Membrii C.A

- Grafic
- Informarea C.A. cu privire la
propunerea și aprobarea în
ședință comună a Comisiilor
metodice Tehnic și Servicii, a
componenței comisiilor pentru
certificarea competențelor
profesionale
- Analizarea activităților în
vederea corelării lor, cu
obiectivele educaționale
specifice comunității școlare
- Trasarea sarcinilor Comisiei de
monitorizare

Responsabil
comisie
"Tehnologii"

Martie 2017

Nr.
crt.

Responsabilii
comisiilor
metodice
Comisia
diriginţilor
Directorii
Membrii C.A

- Analiza activităţii comisiilor / catedrelor
- Raport scris

Mai 2017

- Analiza activităţii de pregătire suplimentară
a elevilor
- Analizarea și soluționare cererilor pentru
acordare concediului fără plată
4.
- Monitorizarea desfăşurării activităţilor din
Şcoala Altfel 22 mai -26 mai 2017
- Organizarea festivităţii de încheiere a
anului şcolar, pt. elevii claselor a XII-a
- Discutarea şi aprobarea programului de
igienizare a spaţiilor şcolare din toate
corpurile de clădiri ale şcolii.
- Aprobarea reparaţiilor curente propuse a
se efectua în vacanţa de vară
- Discutarea şi aprobarea concediilor de
5.
odihnă pentru întregul personal al şcolii.
- Organizarea vacanţei de vară
- Stabilirea măsurilor administrativgospodăreşti pentru vacanţa de vară
- Stabilirea obiectivelor planului managerial
pentru vacanţa de vară

Directorii
Membrii C.A
Responsabili
catedre /
comisii
Consilier
educativ
Directorii
Membrii C.A

- Grafic responsabilităţi

Directorii
Membrii C.A

- Listă reparaţii

Administrator
financiar
Administrator
patrimoniu

Iunie 2017

3.

Aprilie 2017

- Finalizarea centralizării activităților care se
vor desfășura în săptămâna Școala Altfel

Notă: Tematica poate fi modificată în funcţie de situaţiile nou apărute în instituţia de învăţământ, pe parcursul
anului şcolar.

Director,
prof. Tittes-Gherman Mihaela

Întocmit: dir. adj. prof. Cioc Bianca

