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GRAFICUL SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SEMESTRUL II AN SCOLAR 2015-2016
LUNA
IAN.

FEBR

TEMATICA

CINE RASPUNDE
Director

Transferuri.
Dezbaterea si aprobarea proiectului planului de
şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017.
Director adj.
Dezbaterea şi avizarea proiectului de încadrare
pentru anul şcolar 2016-2017.
Avizarea cererilor de continuitate ale cadrelor
didactice.
Dezbaterea rapoartelor comisiilor de activitate
din diverse domenii.
Rezolvarea eventualelor cererilor de transfer.
Aprobarea tematicii pentru examenele de
competente profesionale.

Director
Director adjunct
Sefii ariilor curriculare

MART

APR

Validarea raportului general privind starea si
calitatea invatamantului din unitate pentru
sem.I. al anului scolar 2015-2016.
Formularea aprecierilor sintetice privind
activitatea personalului care solicita acordarea
gradatiei de merit.
Analiza activitatii curente.
Demararea activităţii comisiei pentru
admiterea în ciclul superior al liceului.
Analiza rapoartelor de activitate ale
compartimentelor pentru trim.I. al anului
2016.
Analiza stadiului de pregatire al elevilor
claselor a XII a in vederea sustinerii
examenului de bacalaureat.
Constituirea comisiilor pentru sustinerea

Contabil sef
Director
Director adjunct
Consilierul educativ
Contabil sef
Sefi arii curriculare
Director
Consilier educativ
Director adj.

OBS

MAI

IUN

NOTĂ :

examenului de atestat.
Pregatirea actiunilor de promovare a ofertei
scolare pentru anul scolar 2016-2017.

Responsabil din C.A.

Analiza activitatii curente desfasurata in scoala
Pregatirea pentru maniofestarile dedicate ‘’Zilei
Europei ‘’
Analiza stadiului de notare ritmica a elevilor si
a modului de planificare a tezelor.
Organizarea festivitatilor de 1 Iunie
Discutarea programelor de pregatire pentru
bacalaureat
Analiza activitatii curente desfasurata in scoala
Masuri pentru incheierea situatiei scolare in
bune conditii
Prezentarea rapoartelor privind starea
cataloagelor la sfarsitul anului scolar 20152016.
Planificarea examennelor de corigenta si a
examenelor pentru incheiere de situatie

Director
Director adj.
Sefii arii curriculare
Consilier educativ
Director
Director adj.

În funcţie de probleme curente apărute tematica poate suferi modificări.
Director,
Prof. Dr. RACEANU SERBAN

