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TEMATICA ŞEDINŢELOR   
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE – SEMESTRUL I, AN ȘCOLAR 2020- 2021  

NR  TEMA  DATA  RESPONSABILI  
1.   Constituirea noului CA și stabilirea atribuțiilor membrilor CA, aprobarea structurii și rolurilor membrilor 

CA și aprobarea tematicilor CP și CA, consilierul de integritate 
Identificarea resursei umane necesare pentru ocuparea orelor vacante  
Pregătirea unității școlare pentru începerea cursurilor  
Aprobarea cererilor de transfer  
Pregătirea unității școlare pentru începerea cursurilor; asigurarea manualelor școlare  
Discutarea cererilor de închiriere a spațiilor școlare/reziliere a contractelor(sala de sport, terenul de tenis, 
spațiul pentru bufet 
Aprobarea propunerilor de responsabili: cu gestionarea, completarea, eliberarea actelor de studii/ 
documentelor școlare; EDUSAL; REVISAL; aprobarea componenței comisiilor/compartimentelor, inclusiv  
a comisiei diriginților,  conform organigramei școlii; alegerea și validarea propunerilor  pentru cppe, 
secretarului CP, secretarului CA  
Aprobarea cererilor de plată cu ora a personalului didactic pentru anul școlar 2020-2021  
Aprobarea organigramei  
Aprobarea procedurilor interne(amânată – nu aveam locație) 
Aprobarea procedurii de repartizare la clasa pregătitoare 

03.09.2020  Directorul şcolii  

2.   Aprobarea perioadei, componenței echipei de coordonare  și a calendarului de derulare a activităților 
Programului Național ”Școala Altfel”  
Aprobarea cererilor de plată cu ora a personalului didactic pentru anul școlar 2020-2021  
Aprobarea cererilor de plată cu ora a personalului didactic pentru anul școlar 2020-2021, pentru orele 
vacante neocupate  
Acordarea calificativelor personalului didactic şi didactic auxiliar, pentru anul şcolar 2019– 2020 
Discutarea problemelor privind necesarul de spațiu pentru activitățile școlare sau conexe, pentru perioada 
septembrie – februarie, cât timp școala se află în reabilitare) 
Discutarea posibilităților de organizare a activităților pentru ”Școala Altfel” în semestrul I, în context Covid 

7.09.2020  Directorul şi 
reprezentanții 

părinților  

3.   Soluționarea problemelor legate de ocuparea orelor vacante  
Constituirea Comisiei paritare la nivel de unitate – actualizarea organigramei după pensionarea CD și 
renunțarea suplinitorilor la ore 
Discutarea efectelor în plan intern, organizatoric, după aprobarea noului ROFUIP(OMEC 5447/2020) 

13.09.2020  Directorul şi 
liderul de sindicat  



NR  TEMA  DATA  RESPONSABILI  
Verificarea documentelor dosarului pentru echivalarea in credite profesionale transferabile a unor forme 
de organizare a formării continue  
Aprobarea orarului – varianta în scenariul roșu(modulele școlare nefinalizate) 
Aprobarea programului festiv pentru 14.09, în condiții de distanțare socială 
Discutarea și aprobarea fișei cadru de autoevaluare pentru personalul didactic și didactic auxiliar – 
aprobarea formatului final privind contractul individual de muncă, după publicarea noului ROFUIP 
Stabilirea și aprobarea procedurilor sanitare și de acces în modulele școlare – propunerea scenariului 
pentru prima săptămână de cursuri 
Discutarea măsurilor pentru cele 3 săptămâni de recapitulare, conform ghidurilor MEC 
Avizarea propunerilor comisiei de acordare a burselor şcolare pe semestrul I, anul şcolar 2020-2021  
Avizarea statului de funcţii pentru anul şcolar 2020-2021  

4.   Discutarea posibilităților de constituire a comisiei pentru managementul cazului;   
Aprobarea orarului definitiv pentru clasele CP – VIII, a graficului de serviciu pe școală  
Validarea comisiilor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor 
didactice/catedrelor din unitățile de învățământ, prin asociere  
Actualizarea tematicii şedinţelor CA pe semestrul I, anul şcolar 2020-2021  
Validarea propunerilor CP privind participarea la formare și la selecția corpului de metodiști ISMB  
Analiza rapoartelor de activitate ale comisiilor şi ale grupurilor de lucru, pentru anul şcolar anterior  

29.09.2020  Directorul și 
consilierul școlar  

 Aprobarea cererilor privind înscrierea la formări și grade didactice 
Aprobarea graficului practicii pedagogice(cu Univ Politehnică) 
Discutarea problemelor privind condițiile de derulare a procesului educativ în containere, a măsurilor luate 
și a necesarului de spațiu 
Validarea rezultatelor testărilor/concursului pentru ocuparea orelor/postului vacant 
Discutarea posibilității de organizare a activității CRP online 
Verificarea PV privind informarea părinților/elevilor despre evaluările naționale și Admiterea 2021 
Aprobarea actualizării de orar 
Discutarea și aprobarea măsurilor pentru îmbunătățirea actului de predare – evaluare pe Teams 

13.10.2020 Directorul și 
reprezentantul 
CRP 

 Validarea Raportului general privind starea şi calitatea învăţământului în unitate, pentru anul şcolar 
anterior  
Aprobarea Raportului Anual de Evaluare Internă și inițializarea noului RAEI 
Stabilirea și aprobarea concediului de odihnă al cadrelor didactice pentru anul școlar 2020-2021   
Aprobarea Planului managerial pentru anul şcolar în curs și operaționalizarea acestuia  
Aprobarea planurilor comisiilor de lucru/a propunerilor de activități extracurriculare  
Aprobarea noului ROF-Șc 59, noului RI, actualizarea Codului de conduită 
Definitivarea graficului de concedii pentru personalul unității 
Discutarea oportunităților  de finanțare POIM și POCU pentru achiziționarea de dispozitive electronice și 
material sanitar 
Aprobarea propunerilor pentru derularea Programului ”Școala Altfel” – grafic, comisie, roluri – în 
semestrul al II-lea 
Aprobarea propunerii pentru amânarea  activitățile din Programul SDS(din lipsă de spațiu) 
Aporbarea comisiilor de testare/concurs – Matematică, TIC 

20.10.2020 Directorul și 
directorul adjunct 



NR  TEMA  DATA  RESPONSABILI  
5.   Actualizarea CA cu noii membri – reprezentanții CL6 și PS6 

Analiza informaţiilor privind cazurile sociale care necesită sprijin din partea unităţii sau din partea 
Consiliului Local, inclusiv prin acordarea de rechizite şcolare  
Soluționarea inadvertențelor dintre cerințele SCIM, specificul școlii și prevederile celor 16 standarde în 
context Covid  
Pregătirea testărilor predictive și a măsurilor privind evaluarea continuă și sumativă  
Aprobarea proiectelor de finanțare pentru dispozitive electronice și material sanitar 
Analiza activității cadrelor didactice care se înscriu la definitivat și  a posibilităților de mentorat intern 
Aprobarea chestionarelor privind gradul de satisfacție al beneficiarilor direcți – indirecți(CEAC) și 
discutarea modului de colectare a răspunsurilor și de analiză 

10.11.2020  Directorul, 
directorului 
adjunct  

6.   Măsuri pentru combaterea absenteismului și a abandonului școlar 
Analiza statisticilor Teams și Kinderpedia privind gradul de participare și calitatea participării la ore  
Analiza propunerilor de proiecte și parteneriate școlare și avizarea lor  
Actualizarea formularelor şi a criteriilor de evaluare a personalului nedidactic, în vederea acordării 
calificativelor anuale pe anul 2020  
Discutarea rezultatelor alegerilor în CȘE și a modului de satisfacere a dorințelor elevilor 
Discutarea oportunităților de derulare de proiecte și programe educaționale, în mediul online, inclusiv 
pentru Ziua Națională 
Aprobarea chestionarelor privind nevoia educațională pentru CDȘ 

24.11.2020  Directorul, 
directorul adj  

Cppe, responsabil 
nedidactic  

7.   Analiza notării ritmice și a frecvenței elevilor, precum și a modului de aplicare a criteriilor de notare 
Avizarea bugetului unităţii de învăţământ pentru anul calendaristic 2021  
Activarea Comisiei de deszăpezire  
Avizarea măsurilor propuse de prof de lb română şi matematică pentru susţinerea evaluării la clasa a VIII-a  
Acordarea calificativelor personalului nedidactic – anul 2020  
Discutarea situației spațiilor școlare și a nevoii de formare a cadrelor didactice pentru utilizarea noilor 
dotări din școală 
Aprobarea raportului SCIM (an calendaristic)  
Aprobarea graficului de activități pentru vacanța de iarnă 
Analiza măsurilor de organizare şi desfăşurare a olimpiadelor şi concursurilor şcolare şi extraşcolare 
Aprobarea actualizărilor privind fișa postului și fișa de autoevaluare pentru personalul nedidactic  

15.12.2020  Directorul, 
administratorul,  

reprezentanţii CL şi  
AS  ai PS6  

8.   Discutarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022 şi a ofertei educaţionale pentru 
2021-2022 
Discutarea propunerilor CP privind sancționarea prin diminuarea calificativului/notei la purtare 
Validarea rezultatelor la învățătură și purtare 
Discutarea Proiectului Planului de încadrare cu personal didactic titular pentru anul școlar 2021-2022 și a 
situației statistice privind normarea și vacantarea posturilor/catedrelor  
Constituirea comisiei pentru Programul SDS  
Stabilirea de măsuri privind încheierea în bune condiţii a sem I, anul şcolar 2020-2021  
Validarea Proiectului Planului de încadrare pentru anul școlar 2020-2021  
Stabilirea de măsuri privind începerea în bune condiții a semestrului al II-lea  

Ianuarie 
2021  

Directorul şi 
administratorul  

Director, 
Prof. Copăcel Paula   


