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APROBAT 

Președinte CA, 
 
 

GRAFICUL ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 
2020-2021 

 

Nr. 
crt. 

Data ședinței Tematica 

1 octombrie 
2020 

-Aprobarea organigramei scolii 
-Desemnarea coordonatorului de proiecte si programe 

2 septembrie 
2020 

-Evaluarea anuala a personalului didactic si didactic auxiliar 
-Revizuirea criteriilor de acordare a burselor de merit pentru anul 
scolar 2019-2020 
-Aprobarea raportului privind starea si calitatea invatamantului 
pentru anul scolar 2019-2020 
-Aprobarea perioadei pentru desfasurarea saptamanii “Sa stii mai 
multe, sa fii mai bun” 
-Aprobare grafic concedii de odihna pentru anul scolar 2020-2021 
-Aprobare orar cursuri pentru semestrul I, an scolar 2020-2021 
-Aprobare grafic desfasurare serviciu pe scoala semestrul I, an 
scolar 
-Validarea Raportului privind calitatea si starea invatamantului 
2019-2020 

3 octombrie 2020 -Aprobarea Planului managerial pentru anul scolaar 2020-2021 
-Aprobarea PDI 

4 octombrie 2020 -Aprobarea burselor pentru semestrul I, 2020-2021 
-Aprobarea RAEI pentru anul scolar 2020-2021 
-Aprobarea chestionarelor de satisfactie aplicate elevilor de la 
gimnaziu privind evaluarea cadrelor didactice conform Statutului 
Elevului 
-Aprobarea decontului pentru naveta cadrelor didactice pentru luna 
septembrie 2020 

 
 
 
 
 

 
  



 
  -Avizarea statului de functii 

-Aprobarea calendarului activitatilor extracurriculare 
-Aprobarea listei cu auxiliare scolare 
-Demararea procedurii de constituire a consiliului de administratie 
pentru anul scolar 2020-2021 
-Constituirea consiliului de administratie pentru anul scolar 2020- 
2021 

5 noiembrie 2020 -Avizare proiectului planului de scolarizare pentru anul scolar 2021- 
2022 
-Analiza parcurgerii materiei si evaluarii ritmice a elevilor 
-Aprobarea decontului pentru naveta cadrelor didactice pentru luna 
octombrie 2021 

6 decembrie 2020 -Avizarea proiectului de buget pentru anul 2021 
-Prezentarea analizei de realizare a bugetului pentru bunuri si 
servicii si salarii din finantarea pe elev 
-Aprobarea planului de scolarizare pentru anul scolar 2021-2022 
Aprobarea decontului pentru naveta cadrelor didactice pentru luna 
noiembrie 2020 

7 ianuarie 2021 -Aprobarea raportului asupra executiei bugetare pentru 2020 
-Evaluarea personalului nedidactic pentru anul 2020 
-Aprobarea fisei postului si a fisei de evaluare pentru personalul 
nedidactic pentru anul 2021 
-Aprobarea planului de achizitii pentru anul 2021 
-Aprobarea decontului pentru naveta cadrelor didactice pentru luna 
decembrie 2020 
-Validarea raportului privind calitatea si starea invatamantului pe 
semestrul I 
-Aprobarea alocarii burselor pentru semestrul II 

8 februarie 2021 -Aprobarea proiectului de incadrare pentru anul scolar 2021-2022 
-Aprobarea decontului de naveta pentru luna ianuarie 2021 

9 martie 2021 -Aprobarea listei cu propuneri de discipline optionale si a modelului 
de chestionar care se va aplica pentru stabilirea disciplinei 
optionale 
-Aprobarea programului pentru saptamana ”Sa stii mai multe, sa fii 
mai bun” 
-Aprobarea decontului de naveta pentru luna februarie 2021 

10 aprilie 2021 -Aprobarea disciplinelor optionale pentru anul scolar 2021-2022 
-Aprobarea ofertei educationale pentru anul scolar 2021-2022 
-Aprobarea decontului de naveta pentru luna martie 2021 
-Aprobarea comisiilor pentru Evaluarea Nationala la clasele a II a, a 
IV a si a VI a 

11 mai 2021 -Aprobarea decontului de naveta pentru cadrele didactice pentru 
luna aprilie 2021 



12 iunie 2020 -Aprobarea decontului de naveta pentru cadrele didactice pentru 
luna mai 2021 

13  -Alegerea elevului caruia I se acorda titlul ”Premiul de onoare” al 
unitatii de invatamant 

14 iulie 2020 -Aprobarea decontului de naveta pentru luna iunie 2021 

15 august 2020 -Pregătirea pentru noul an școlar pentru anul scolar 2021-2022 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


