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SCOALA GIMNAZIALA BALŞ                                  AN SCOLAR 2019/2020 
COMUNA BALŞ                                                                                            
JUDEŢUL IAŞI  
 

 
 

PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 
 
 
 

NR. 
CRT.  

TEMATICA ŞEDINŢELOR  TERMEN  

1.   Dizolvarea consiliului de administraţie constituit 
in anul şcolar 2018-2019; 

 Constituirea Consiliului de administraţie pentru 
anul şcolar 2019-2020; 

 Discutarea şi aprobarea tematicii şedinţelor 
consiluiului de administraţie pentru anul şcolar 
2019/ 2020;  

 Analiza rezultatelor obţinute de elevii clasei a 
VIII-a la Evaluarea Naţională; 

 Aprobarea calificativelor anuale pentru 
personalul didactic si didactic auxiliar pentru 
activitatea desfăşurată in anul şcolar           
2018-2019; 

 Aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiilor 
de lucru din scoală şi validarea CEAC;  

 Aprobarea componenţei comisiei pentru 
programe si proiecte educative;  

 Aprobarea numirii profesorului coordonator de 
la Şcoala Gimnazială Boureni pentru anul şcolar 
2019-2020: 

 Avizarea programelor pentru disciplinele 
opţionale studiate in anul şcolar 2019-2020; 

 Aprobarea constituirii claselor, repartizarea 
invăţătorilor şi diriginţilor la clase;  

 Aprobarea transferurilor efectuate la începutul 
anului şcolar 2019 - 2020;  

 Aprobarea fişei postului şi a fişei de evaluare 
pentru anul şcolar 2019-2020; 

 Aprobarea unui plan de măsuri pentru 
reducerea absenteismului şi abandonului şcolar. 

 Probleme administrative 

 
 
 
 
 

 septembrie 2019 

2.  Validarea raportului general privind starea şi 
calitatea învăţămantului din şcoală în anul 
şcolar 2018-2019; 

 Validarea RAEI pentru anul şcolar 2018-2019;  
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 Aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară 
pentru anul scolar 2019-2020; 

 Aprobarea planului managerial pentru anul 
şcolar 2019 - 2020 şi a planului operaţional 
pentru semestrul I;  

 Aprobarea planului managerial al consilierului 
pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare şi a programului activităţilor 
exraşcolare pentru anul şcolar 2019 - 2020;  

 Aprobarea planurilor de activitate ale comisiilor 
de lucru din şcoală pentru anul şcolar          
2019 - 2020; 

 Aprobarea fişelor de incadrare pentru anul 
scolar 2019- 2020;  

 Aprobarea componenţei echipei de coordonare 
şi a calendarului Programului Naţional „Școala 
altfel”; 

 Aprobarea cererilor  cadrelor didactice ce 
solicită inscrierea la examenele de definitivat şi 
grade didactice ;  

 Probleme administrative. 

 
 
 

 octombrie 2019 

3.  Avizarea proiectului de buget pentru anul 2020; 

 Aprobare componentei comisiilor de 
inventariere a patrimoniului şi de casare;  

 

 noiembrie 2019 

4.   Aprobarea proiectului planului de şcolarizare 
pentru anul şcolar 2020 - 2021;  

 Aprobarea programului activităţilor educative 
organizate cu prilejul sarbătorilor de iarnă; 

 Raportul privind modul de utilizare a fondurilor 
financiare alocate in anul bugetar 2019; 

 Aprobarea concediilor de odihna pentru 
personalul didactic, didactic auxiliar si 
nedidactic 

 Aprobarea calificativelor pentru personalul 
nedidactic; 

 Analiza rezultatelor obţinute la simularea EN şi 
aprobarea unui plan de măsuri ameliorative 

 Aprobarea ofertei de curriculum la decizia şcolii 
pentru anul şcolar 2020-2021; 

 
 

 decembrie 2019 

5. 
 

 Aprobarea gestionării fondurilor alocate de 
Consiliul Local pentru anul 2020; 

 Raportul comisiei de casare  

   Aprobarea listelor de  inventar  

 ianuarie 2020 

6.  Analiza situaţiei la invăţătura şi disciplină pe 
semestrul I;  

 Aprobarea fişelor de vacantare pentru anul 
şcolar 2020/ 2021;  

 Aprobarea criteriilor specifice pentru ocuparea 
posturilor vacante; 

 
 
 

 februarie 2020 
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 Aprobarea ofertei educaţionale pentru anul 
2020-2021; 

 Validarea raportului general privind starea şi 
calitatea activităti  desfăşurate pe semestrul I al 
anului scolar 2019-2020; 

 Aprobarea planului operaţional şi a direcţiilor de 
acţiune pentru semestrul al II-lea; 

7. 
 

 

 Analiza stadiului de pregătire a elevilor clasei a 
VIII-a în vederea susţinerii examenelor 
naţionale şi aprobarea unui plan de măsuri 
ameliorative;  

 Aprobarea programului de activităţi desfăşurate 
în săptamana ,, Şcoala altfel” 

 
 

 martie 2020 

 
8. 

 Avizarea execuţiei bugetare pentru trimestrul I ; 

 Probleme administrative 

 

 aprilie 2020 

9.  Aprobarea cererilor de continuitate pentru anul 
şcolar 2020 / 2021; 

 Aprobarea componenţei comisiilor pentru 
organizarea si desfăşurarea Evaluării Naţionale 
la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a si  a VIII-a; 

 Aprobarea componenţei Comisiei de admitere in 
invăţământul liceal; 

 

 mai 2020 

10.  Aprobarea programului activităţilor organizate 
cu prilejul sfârşitului de an şcolar;  

 Stabilirea si aprobarea materialelor necesare 
pentru curaţenie şi igienizare şi a lucrărilor ce se 
impun a fi efectuate în lunile iulie-august pentru 
începerea în bune condiţii a anului şcolar     
2020 - 2021;  

 Raport privind rezultatele la învăţătură şi 
disciplină în anul şcolar 2019- 2020; 

 Analiza rezultatelor obţinute de elevii clasei a 
VIII-a la Evaluarea Naţională; 

 Aprobarea fişei de identificare a şcolii; 

 Problem administrative 

 
 
 

 iunie 2020 

  Raportul privind modul de finalizare a lucrărilor 
de curaţenie şi igienizare pentru inceperea în 
bune condiţii a anului şcolar 2020 / 2021  . 

 Aprobarea fişei de evaluare a şcolii; 

 Avizarea fişei de evaluare a activităţii 
manageriale anuale a directorului, a raportului 
explicativ şi a documentelor justificative pentru 
anul scolar 2019 /2020; 

 august 2020 

 
                                     
 
                                       Director,  
                                 prof. Cristina Perju 
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