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TEMATICA ŞEDINŢELOR  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE – SEMESTRUL al II-lea, AN ȘCOLAR 2018- 2019 

NR TEMA DATA RESPONSABILI 
1.  Aprobarea transferurilor elevilor în vacanța intersemestrială 

Aprobarea suplinirii pentru concediul medical al titularilor(chimie) 
Aprobarea tipurilor de activități, a duratei acestora și  a modalității de organizare și a responsabilităților 
privind proiectele și programele recomandate de MEN 
Acordarea calificativelor personalului nedidactic 

8.02.2019 Directorul şcolii 

2.  Asigurarea resursei umane pentru proiecte și concursuri 
Stabilirea măsurilor pentru creșterea gradului de siguranță în școală 
Analiza rezultatelor la concursuri și olimpiade, inclusiv cele organizate de noi măsuri organizatorice 
privind simularea EN la clasa a VIII-a 
Analiza propunerilor comisiei care elaborează oferta pentru Programul SDS, sub formă de pachete 
educaționale 
Asigurarea condițiilor pentru siguranța elevilor și a personalului, în școală 
Analiza modului documentelor care vor fi înaintate spre verificare conform Ordinului de serviciu a MEN 
nr. 3470/15.02.2019 privind respectarea drepturilor copilului și prevenirea segregării 
Aprobarea rapoartelor la nivel de comisie/departament  
Aprobarea Raportului ”Starea și calitatea învățământului în Școala Gimnazială Nr. 59” 
Discutarea și aprobarea Planului managerial pe semestrul al II-lea și a pachetului de planuri ale 
comisiilor/departamentelor/compartimentelor de lucru 

19.02.2019 Directorii şcolii 

3.  Discutarea criteriilor specifice pentru înscrierea elevilor la clasa pregătitoare/în învățământul primar, în 
vederea validării de către ISMB 
Discutarea OMEN privind Calendarul și Metodologia înscrierii elevilor în învățământul primar și a 
procedurii de înscriere 
Aprobarea măsurilor pentru buna desfășurare a Zilei Porților Deschise pentru viitorii elevi 
Selectarea resursei pentru comisia de înscriere în învățământul primar 
Măsuri de aplicare a notificărilor ISMB privind mișcarea personalului 
Măsuri privind simularea EN8 
Stabilirea listei condițiilor specifice pentru etapele de transfer pentru RA și pretransfer consimțit, după 
consultarea CRP 
Aprobarea listei de auxiliare didactice ce vor fi utilizate în procesul educativ, în școală 
Actualizarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2019-2020 
Aprobarea ofertei SDS pentru anul școlar 2019-2019 

26.02.2019 
Directorul şi 

reprezentantul 
sindicatului 



NR TEMA DATA RESPONSABILI 
Măsuri privind buna organizare a Galei premianților din proiectul PAS(PMB) și a activităților proiectului 
pentru ziua școlii la Auchan-Drumul Taberelor(26 martie) 

4.  Analiza rezultatelor obținute de elevi la simularea EN8 
Măsuri de aplicare a notificărilor ISMB privind mișcarea personalului 
Discutarea cererilor cadrelor didactice pentru participarea la examenele naționale și a probelor de 
bacalaureat 
Avizarea eventualelor modificări ale planului de școlarizare, după încheierea înscrierii la clasele 
pregătitoare 
Analiza activităților derulate în cadrul proiectelor derulate în școală 

26.03.2019 
Directorul şi 

liderul de sindicat 

5.  Discutarea și aprobarea opționalelor pentru anul școlar viitor 
Organizarea evaluărilor naționale, stabilirea resurselor pentru comisii 
Analiza activității de monitorizare a responsabililor de comisii 
Măsuri de aplicare a notificărilor ISMB privind mișcarea personalului 
Acordarea calificativelor parțiale personalului didactic, la cerere, pentru anul școlar 2018-2019 

16.04.2019 Directorul adjunct 

6.  Măsuri de aplicare a notificărilor ISMB privind mișcarea personalului 
Discutarea cererilor privind gradația de merit 
Discutarea documentelor pentru inspecțiile tematice 
Verificarea precondițiilor pentru derularea activităților de 9 Mai 
Probleme curente 

8.05.2019 
Directorul, 

directorul adjunct, 
Cppe 

7.  Analiza situației privind absențele din luna mai 
Masuri pentru buna organizare a Evaluării Naționale 
Măsuri pentru pregătirea sfârşitului de an şcolar 
Avizarea Raportului comisiei de evaluare și asigurare a calității 
Diverse 

29.05.2019 

Directorul, 
directorul adj 

Cppe, responsabil 
nedidactic 

8.  Analiza rezultatelor și a situației școlare  
Organizarea Galei premianților(tradiția de la Dalles) 
Măsuri de aplicare a notificărilor ISMB privind mișcarea personalului 
Pregătirea pentru EN8 
Numirea unui secretar de CA pentru perioada de concediu a titularului 

iunie 2019 

Directorul, 
administratorul, 

reprezentanţii CL şi 
AS  ai PS6 

9.  Discutarea componenței nominale a comisiilor metodice și comisiilor de lucru pentru anul școlar viitor.  

Acordarea calificativelor anuale pentru personalul didactic, didactic auxiliar  

Aprobarea transferurilor  

Discutarea proiectului de încadrare și a schemelor de personal  

Raport privind stadiul pregătirilor (curățenie, reparații) pentru începerea noului an școlar  

Organizarea examenelor în unitatea școlară (sesiunea de încheiere situație școlară a elevilor amânați, 

examene de corigență și de diferențe)  

finalul lunii 
august 

CA 

Director, 
Prof. Copăcel Paula  


