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Nr.
Crt.
1.

2.

Perioada
Septembrie
2019

Octombrie
2019

3.

Noiembrie
2019

4.

Decembrie
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Analiza și aprobarea încadrărilor și a repartizării diriginților la clasele a V-a;
Aprobarea orarului școlii pentru noul an școlar;
Aprobarea organigramei;
Aprobarea ROFU și ROI;
Aprobarea componentei comisiilor de lucru și organizarea comisiilor metodice;
Repartizarea spațiilor de învățământ pentru noul an școlar;
Evaluarea personalului didactic;
Aprobarea fișelor posturilor personalului didactic;
Aprobarea graficului serviciului pe şcoală-cadre didactice şi elevi;
Aprobarea decontului pentru cadrele didactice navetiste ;
Probleme curente;
Prezentarea raportului de activitate privind starea învățământului în Școala Gimnazială Viişoara în anul
anterior;
Prezentarea, analizarea și aprobare Planului Managerial pentru noul an școlar;
Prezentarea, analizarea și aprobare RAEI (2018-2019)
Aprobarea fișei de evaluare a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar;
Aprobarea planului de dezvoltare profesională a cadrelor didactice în anul școlar 2019-2020;
Aprobarea decontului pentru cadrele didactice navetiste ;
Probleme curente;
Planificarea şi evidenţa concediilor pentru cadrele didactice;
Informare privind situația evaluării, notării ritmice și frecvenței;
Aprobarea decontului pentru cadrele didactice navetiste
Probleme curente;
Analizarea și aprobarea proictului planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021

Obs.

2019

5.

Ianuarie
2020

6.

Februarie
2020

7.

Martie
2020

8.

Aprilie
2020

9.

Mai
2020

10.

Iunie
2020







































Aprobarea fișelor de evaluare pentru personalul nedidactic;
Prezentarea raportului de evaluare a Planului Managerial ( 2019-2020) și discutarea măsurilor de
remediere/îmbunătățire ;
Prezentarea raportului privind modul de utilizare a fondurilor financiare alocate în anul bugetar 2019;
Discutarea și aprobarea bugetului Școlii Gimnaziale Viişoara pentru 2020;
Aprobarea decontului pentru cadrele didactice navetiste ;
Probleme curente;
Analiza activității compartimentului contabilitate;
Elaborarea fisei postului a personalului nedidactic;
Discutarea și aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru 2020-2021;
Aprobarea concediilor de odihnă a personalului nedidactic;
Prezentarea situației inventarului școlii / Raportul comisiei de casare ;
Aprobarea decontului pentru cadrele didactice navetiste ;
Probleme curente;
Aprobarea proiectului de încadrare;
Aprobarea decontului pentru cadrele didactice navetiste ;
Aprobarea transferurilor elevilor de la o scoală la alta, respectiv dintr-o clasă în alta pentru semestrul II
Avizarea vacantării posturilor didactice;
Aprobarea proiectului CDS pentru 2020-2021;
Probleme curente;
Dezbaterea și aprobarea raportului privind starea învățământului în semestrul I;
Aprobarea programului de activități pentru programul national ,, Școala Altfel”
Analiza și aprobarea măsurilor privind mobililatea cadrelor didactice
Aprobarea bugetului unității școlare pentru anul școlar 2020 ;
Analiza rezultatelor la simularea E.N. 2020
Aprobarea decontului pentru cadrele didactice navetiste ;
Probleme curente;
Aprobarea programului național din Săptămână Școala Altfel ;
Analiza și aprobarea măsurilor privind mobililatea cadrelor didactice
Aprobarea decontului pentru cadrele didactice navetiste ;
Probleme curente;
Realizarea cadrului organizatoric privind Evaluarea Națională;
Informare privind participarea și rezultatele obținute de elevii școlii la concursurilor pe discipline;
Aprobarea documentelor privind miscarea elevilor Probleme curente;
Aprobarea programului privind festivitatea de sfârșit de an;
Aprobarea programului de serviciu pentru cadrele didactice pe parcursul vacanţei de vară ;
Aprobarea decontului pentru cadrele didactice navetiste ;
Elaborarea și aprobarea unui plan de măsuri privind lucrările de reparații și igienizare a spațiilor de
învățământ;

11.
12.

Iulie
2020
August
2020









Prezentarea situației la învățătură ;
Probleme curente;
Analiza stadiului lucrărilor de reparații;
Probleme curente;
Analiza stadiului lucrărilor de reparații;
Prezentarea raportului de evaluare a Planului Managerial ( 2019-2020) și discutarea măsurilor de
remediere/îmbunătățire ;
Probleme curente;
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