TEMATICA ŞI GRAFICUL DE ACTIVITATE A
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL LICEULUI TEHNOLOGIC „IONIŢĂ G. ANDRON”
NEGREŞTI OAŞ
ANUL ŞCOLAR 2017-2018

Semestrul I
Nr.
crt.

1.

Tematica

Responsabil

Aprobarea planului de acțiune la comisiile de lucru și comisiile de catedră

Director

Aprobarea cererilor de transfer ale elevilor

Director, Secretar

Aprobarea diriginţilor, responsabililor pe clase, a responsabililor de catedre, comisii arii
curricular, a orarului şcolii

Director

Stabilirea comisiilor de lucru din școală/catedre

Director

Data
planificată

Septembrie
2017

Aprobarea fişei postului pentru pers. didactic şi a fişei-cadru a postului pentru director adjunct Director
Aprobarea calificativelor pers. didactic şi didactic auxiliar pentru anul şcolar 2016-2017

Director

Aprobarea formaţiunilor de studiu pentru anul şcolar 2017-2018

Director

Validarea raportului general privind starea şi calitatea învăţământului din şcoală în anul şcolar
Director adjunct
2016-2017
2.

3.

Aprobarea planului managerial pentru anul şcolar 2017-2018

Director, Secretar

Aprobarea burselor şcolare pentru semestrul I al anului şcolar 2017-2018

Director, Secretar

Aprobarea calendarului activităţilor educative pentru 2017-2018

Coord. proiecte
educative

Aprobarea instrumentelor de evaluare şi notare elaborate de comisiile metodice pt. 2017-2018

Comisiile metodice

Avizarea CDL-urilor şi CDS-urilor pentru anul şcolar 2018-2019 în vederea avizării proiectului de
încadrare

Responsabili de
comisiile metodice,
director adjunct

Aprobarea PAS 2017-2020 şi a planului operaţional pentru 2017-2018

Director

Aprobarea RAEI pe 2016-2017

Responsabil CEAC

Analiza activităţilor desfăşurate în cadrul comisiilor metodice şi a rezultatelor la testele iniţiale
aplicate elevilor

Prezintă rapoarte
responsabilii de
comisii metodice

Octombrie
2017

Noiembrie
2017

Observaţii

Nr.
crt.

Tematica

Responsabil

Aprobarea proiectului de buget pe 2018

Administrator
financiar

Avizarea proiectului planului de şcolarizare pentru 2018-2019

Director

Aprobarea temelor pentru examenele de certificare a calificărilor profesionale

Director adjunct,
responsabilii comisiile
metodice tehnologii

Aprobarea concediilor pentru personalul nedidactic în anul 2018.

Administrator
patrimoniu

Aprobarea comisiei de inventariere şi a perioadei de desfăşurare
Aprobarea raportului privind execuţia bugetară pentru 2017
Analiza parcurgerii şi notării ritmice la toate disciplinele/ modulele de învăţământ

Administrator
patrimoniu
Administrator
financiar
Responsabili comisiile
metodice

Analiza activităţii CEAC

Responsabil CEAC

Aprobarea raportului privind casările mijloacelor fie şi a obiectelor de inventar

Adm. patrimoniu
Comisia de
inventariere/ casare

5.

Analiza desfăşurării olimpiadelor şcolare şi a stadiului de pregătire a elevilor pentru etapele Raport responsabil arie
judeţene
curriculara tehnologii
Probleme de etapă privind mişcarea personalului didactic.

Director, secretar

Evaluarea personalului didactic auxiliar şi a celui nedidactic.

Director,
administrator de
patrimoniu

Director,
Prof. Hotca Ovidiu Mihai

Data
planificată

Secretar CA,
Jula Monica

Ianuarie
2018

Observaţii

