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GRAFICUL ȘI ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚELOR ORDINARE
ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
SEMESTRUL I_AN ȘCOLAR 2017-2018

Nr.
Crt.
1.

Tematica

Luna și anul

Septembrie
o Evaluarea activităţii cadrelor didactice pentru
2017
anul şcolar 2016-2017 şi acordarea
calificativelor pentru personalul didactic și
didactic auxiliar
o Validarea rezultatelor probei de verificare a
cunoștințelor de limba engleză, pentru
constituirea clasei cu studiul intensiv al limbii
engleze
o Revizuirea şi aprobarea fişei individuale a
postului pentru personalul didactic și didactic
auxiliar; revizuirea și aprobarea fișei de
autoevaluare pentru personalul didactic, pentru
anul școlar 2017-2018
o Particularizarea contractului educaţional-tip în
care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile
reciproce ale şcolii şi părinţilor elevilor din
clasele a V-a şi a IX-a, respectiv a celor veniţi
prin transfer
o Desemnarea coordonatorului pentru proiecte şi
programe educative şcolare şi extraşcolare
o Aprobarea CDŞ, a organigramei, a schemei
orare, a încadrării, a orarului, a graficului de
serviciu pe școală, a profesorilor diriginți pentru
anul 2017-2018
o Aprobarea componenţei nominale a comisiilor
metodice și cu caracter permanent, a şefilor de
catedră/responsabili de comisii
o Aspecte organizatorice (transferuri elevi,

Responsabili
Invitați
Stoicescu Corneliu

Popa Teodora

Tache Daniel
Simionescu
Niculina

Tache Daniel

Stoicescu Corneliu
Popa Teodora

Popa Teodora

Gabor Mihaela
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constituirea formațiunilor de studiu la clasele a
IX-a etc)
Aprobarea schemei de personal didactic auxiliar
și nedidactic
Aprobarea componenței nominale a comisiei de
revizuire a PDI și a comisiei de revizuire a ROF
și RI CNCC
Analizarea ofertelor pentru efectuarea
analizelor medicale ale angajaților colegiului și
selectarea unei oferte
Aprobarea categoriilor de activități din ”Școala
altfel: Să știi mai mult, să fii mai bun!”

o Aprobarea reviziei 2 a regulamentului de
organizare și funcționare a C.N. C. Carabella
Târgoviște și a reviziei 1 a Regulamentului
intern
o Validarea statului de personal pentru toate
categoriile de personal din unitate
o Validarea raportului general privind starea și
calitatea învățământului în C.N. C. Carabella
Târgoviște
o Validarea raportului de evaluare internă (RAEI)
pentru anul școlar 2016-2017
o Aprobarea calendarului activităților educative
școlare și extrașcolare
o Aprobarea graficului de activităţi din ”Școala
altfel: Să știi mai mult, să fii mai bun!”
o Validarea dosarelor pentru Bani de liceu
o Avizarea planului de implementare a PDI/
planului operațional pentru anul școlar 20172018 și a planului managerial al directorilor
o Aprobarea perioadelor de efectuare a
concediului de odihnă pentru cadrele didactice
o Aprobarea înscrierii la grade didactice
o Repartizarea responsabilităților membrilor CA
o Aprobarea unor proceduri operaționale/ a
reviziilor unor proceduri operaționale
o Analizarea activității comisiei SSM și SU
o
o
o

Analiza activității comisiei de limbi moderne
Aprobarea proiectului de buget al colegiului
pentru anul 2018
Avizarea planului de școlarizare pentru anul

Stoicescu Corneliu

Popa Teodora
Tache Daniel

Stoicescu Corneliu

Ivașcu Daniela

Octombrie
2017

Tache Daniel

Stoicescu Corneliu
Popa Teodora

Stoicescu Corneliu
Ivașcu Daniela

Vlad Fănica
Popa Teodora

Simionescu
Niculina
Popa Monica
Popa Teodora
Pătrașcu Adelaida
Noiembrie
2017

Mihălăchioiu
Felicia
Joița Bogdan

Soare Evelina
Stoicescu Corneliu
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școlar 2018-2018
Analiza activității compartimentului secretariat

Vlad Fănica

o Aprobarea ofertei CDȘ pentru anul școlar 2018- Decembrie
2017
2018
o Analiza nevoilor de formare ale personalului
didactic al colegiului
o Analiza desfășurării pregătirii elevilor pentru
olimpiade și concursuri școlare
o Aprobarea temelor pentru atestatele
profesionale și pentru examenul de certificare a
competenţelor profesionale
o Analizarea execuției bugetare la sfârșitul anului
calendaristic 2017
o Revizuirea și aprobarea fișelor individuale de
post pentru personalul nedidactic
o Analiza activității departamentului
administrativ

Popa Teodora

o Evaluarea activităţii personalului nedidactic
pentru anul 2017
o Revizuirea și aprobarea fișelor individuale de
post pentru personalul nedidactic
o Controlul parcurgerii materiei și a evaluării
elevilor
o Soluționarea cererilor de întregirea normei
didactice de predare - învăţare - evaluare pentru
personalul didactic titular în două sau mai multe
unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe
specializări
o Analiza pregătirii elevilor pentru olimpiade și
concursuri școlare
o Analizarea și soluționarea cererilor de transfer
ale elevilor
o Aprobarea proiectului de încadrare cu personal
didactic de predare
o Aprobarea condițiilor specifice pentru etapele
de mobilitate a personalului didactic în anul
școlar 2018-2019
o Aprobarea componenței comisiei de mobilitate
a personalului didactic în anul școlar 2018-2019
constituită la nivelul unității de învățământ

Vintilă Valentin

Ianuarie
2018

Popa Monica
Ion Ligia

Riza Monica

Soare Evelina

Stoicescu Corneliu

Administrator
patrimoniu

Stoicescu Corneliu

Vitan Adrian
Stoicescu Corneliu

Februarie
2018

Gabor Mihaela

Stoicescu Corneliu

DIRECTOR,
Prof. STOICESCU CORNELIU
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