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Perioada
Septembrie
2020

Tema















Alegerea secretarului C.A.
Aprobarea tematicii și graficului ședințelor C.A.;
Numirea coordonatorului de structură ( Școala Primară Urca);
Analiza și aprobarea încadrărilor și a repartizării diriginților la clasele a V-a;
Aprobarea orarului școlii pentru noul an școlar;
Aprobarea organigramei;
Aprobarea R.O.F.U. și R.O.I.;
Aprobarea componentei comisiilor de lucru;
Aprobarea Planului de măsuri privind deschiderea anului școlar 2020-2021 și a P.O privind desfășurarea
activitășii în unitatea de învățământ în contextul prevenirii și combaterii infectării cu COVID-19;
Aprobarea Planului de curățenie la nivelul instituției, elaborat în contextul epidemiei generate de virusul
SARS-CoV-2 ;
Acordarea calificativelor pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar;
Aprobarea transferurilor elevilor de la/ la Școala Gimnazială Viișoara;
Prezentarea Raportului privind starea învățământului la nivelul Școlii Gimnaziale Viișoara, în anul școlar
2020-20201;
Prezentarea rezultatelor obținute de elevii Școlii Gimnaziale Viișoara la E.N. 2020 și situația înscrierii

Obs.

2.

Octombrie
2020
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Noiembrie
2020

4.

Decembrie
2020

5.

Ianuarie
2021

6.

Februarie
2021





























acestora la liceu și școli profesionale;
Repartizarea spațiilor de învățământ pentru noul an școlar;
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 (2019-2020)
Analiza dotării școlii cu dispositive electronice pentru buna desfășurare a procesului instructive-educativ,
inclusive on-line dacă situația o impune;
Planificarea şi evidenţa concediilor pentru cadrele didactice;
Aprobarea fișei de evaluare a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar;
Aprobarea planului de dezvoltare profesională a cadrelor didactice în anul școlar 2020-2021;
Aprobarea planului de monitorizare a cadrelor didactice debutante ;
Aprobarea decontului pentru cadrele didactice navetiste ;
Probleme curente;
Informare privind situația evaluării, notării ritmice și frecvenței;
Aprobarea decontului pentru cadrele didactice navetiste
Probleme curente;
Analizarea și aprobarea proietului planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022
Aprobarea fișelor de evaluare pentru personalul nedidactic;
Evaluarea de etapă a Planului Managerial ( 2020-2021) 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 2021-2022;
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;
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Iunie
2021

11.
12.

Iulie
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Aprobarea proiectului CDS pentru 2021-2022;
Evaluarea de etapă a Planului Managerial ( 2020-2021) și discutarea măsurilor de remediere/ îmbunătățire
Probleme curente;
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;
Evaluarea de etapă a Planului Managerial ( 2020-2021) și discutarea măsurilor de remediere/ îmbunătățire
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;
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 ( 2020-2021) și discutarea măsurilor de
remediere/îmbunătățire ;
Evaluarea Planului Managerial ( 2020-2021) și discutarea măsurilor de remediere/ îmbunătățire pentru anul
școlar viitor ;
Probleme curente.
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