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GRAFICUL ȘI ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚELOR ORDINARE
ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
SEMESTRUL al II-lea_AN ȘCOLAR 2016-2017

Nr.
Crt.
1.

2.

3.

Luna și anul

Responsabili
Invitați

o Aprobarea raportului de activitate pe semestrul
I
o Aprobarea calendarului activităților educative
școlare și extrașcolare pe semestrul al II-lea
o Analiza rezultatelor la etapele locale ale
olimpiadelor școlare

Februarie
2017

Stoicescu
Corneliu
Popa Teodora
Ivașcu Daniela

o Aprobarea procedurii operaţionale
„Instrumente și criterii de evaluare a
activităților desfășurate în săptămâna Școala
altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”
o Aprobarea graficului de activităţi din ”Școala
altfel: Să știi mai mult, să fii mai bun!”
o Analiza activităţii Comisiei de curriculum monitorizarea elaborării programelor școlare
pentru CDȘ 2016-2017, în vederea obţinerii
avizului științific de la inspectorii şcolari de
specialitate (termen 31.03.2017)
o Aprobarea reviziei 1 a regulamentului de
organizare şi desfăşurare a testării pentru clasa
a V-a şi a calendarului concursului
o Informare asupra modalităților de promovare a
ofertei educaţionale a C.N.C.C.
o Analizarea şi soluţionarea eventualelor cereri de
pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ
(acordarea/ neacordarea acordului de principiu
pentru pretransfer către solicitant/ inspectoratul
şcolar)
o Analiza activității Comisiei pentru consiliere,

Martie
2017

Tematica

Ion Ligia
Lixandru Emilia

Ivașcu Daniela
Popa Teodora

Stoicescu
Corneliu
Popa Teodora
Aprilie
2017

Stoicescu
Corneliu

Ivașcu Daniela
1

orientare şi activităţi extraşcolare; analizarea
raportului de monitorizare a modului de
îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul
educaţional şcoală - familie
o Aprobarea programului de organizare şi
desfăşurare a activităţilor specifice, cu ocazia
Zilei C.N.C.C (21 mai)
o Aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare
a concursului regional de matematică şi logică
Cezar Ivănescu şi a comisiei de organizare şi
desfăşurare a simpozionului regional Gândeşte
pe toate părţile
o Analiza grilelor de monitorizare a parcurgerii
materiei și a evaluării şi notării elevilor

Popa Teodora

Stoicescu
Corneliu

Vitan Adrian

4.

o Analizarea şi soluţionarea eventualelor cereri de Mai
2017
reîncadrare în funcţia de personal didactic a
personalului didactic pensionat care a avut
calitatea de titular şi nu a depăşit cu 3 ani
vârsta de pensionare, raportată la 01.09.2017
(comunicarea acordului/ refuzului către
persoanele în cauză)
o Aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare
a testării pentru clasa a V-a
o Constituirea comisiei de examinare pentru
examenul de certificare a competenţelor
profesionale a absolvenţilor claselor de
matematică-informatică şi trimiterea spre
aprobare la I.Ş.J. Dâmboviţa

Stoicescu
Corneliu

5.

o Validarea rezultatelor testării pentru clasa a V-a Iunie
o Validarea rezultatelor examenului de certificare 2017
a competenţelor profesionale a absolvenţilor
claselor de matematică-informatică
o Aprobarea programelor școlare pentru cursurile
opţionale din CDŞ 2017-2018
o Informare asupra evaluării interne realizată de
CEAC
o Avizarea planului de măsuri privind reparațiile
și igienizarea spațiilor de învățământ pe
perioada vacanței de vară

Stoicescu
Corneliu

Popa Teodora
Lixandru Emilia

Stoicescu
Corneliu

DIRECTOR,
Prof. STOICESCU CORNELIU
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