
                                                  

TEMATICA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE – SEMESTRUL I 

AN ȘCOLAR 2019 - 2020 

SEPTEMBRIE 

 Evaluarea activităţii personalului didactic de predare și didactic auxiliar în vederea acordării calificativului anual 

pentru anul școlar 2018 - 2019; 

 Constituirea și validarea componenței Consiliului de Administraţie pentru an şcolar 2019-2020; 

 Numirea prin decizie a secretarului Consiliului de Administraţie și a Consiliului Profesoral; 

 Aprobarea numirii coordonatorului pentru proiecte, programe educative şcolare şi extraşcolare, numirii 

profesorilor diriginţi nivel gimnazial şi liceal, numirii şefilor de catedre metodice; 

 Stabilirea componenței  și atribuțiilor Comisiilor de lucru cu caracter permanent şi temporar; 

 Aprobarea organigramei Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu”, an școlar 2019-2020 conform art 41 alin 3 

din ROFUIP 

 Aprobarea programului şi orarului colegiului pentru an şcolar 2019-2020; 

 Aprobarea programului de lucru al personalului nedidactic şi didactic auxiliar, an școlar 2019-2020; 

 Aprobarea perioadei alocate Sărbătoririi Patronului spiritual al colegiului, Programului national “Şcoala altfel” şi 

a Zilei porţilor deschise. 

 Aprobarea atribuțiilor cuprinse în anexa fișei cadru a postului,  

 Aprobarea criteriilor specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor de studiu și 

a celor de ajutor social conform art. 20, ordin nr 5576/ 07.10.2011, an școlar 2019-2020; 

OCTOMBRIE 

 Validarea Raportului privind starea şi calitatea învăţământului corespunzătoare anului școlar 2018 – 2019 

conform art 15(1) (lit.j) – OMEN nr 4619/2014; 

 Aprobarea Planului managerial al colegiului, an școlar 2019–2020 conform art 35(3)–OMEN nr 

5079/31.08.2016; 

 Aprobarea Planului operational al colegiului, an școlar 2019 – 2020 conform art 36  – OMEN nr 

5079/31.08.2016;  

 Aprobarea documentelor CEAC: RAEI - 2018 - 2019, RAEI Beneficiari, Planurile manageriale și operaționale 

ale CEAC - 2019 - 2020;  

 Aprobarea acordării burselor școlare, an școlar 2019-2020; 

 Aprobarea calendarului de activități al colegiului și înscrierii proiectelor educative în Calendarul Activităților 

educative, an școlar 2019-2020; 

 Aprobarea regulamentelor, programelor de funcționare a cercurilor/cluburilor desfășurate la nivelul colegiului, 

an școlar 2019-2020; 

 Aprobarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane, an școlar 2019-2020. 

NOIEMBRIE 

 Aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea/combaterii absenteismului și abandonului școlar, an școlar 

2019-2020 

 Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor - raport sintetic Comisia metodică Matematică; 

 Informarea periodică cu privire la execuția bugetară – administrator financiar; 

 Aprobarea temelor proiectelor ce se vor susține la examenul pentru obținerea atestatelor profesionale - limbi 

moderne, informatică.  

DECEMBRIE 

 Evaluarea activității personalului nedidactic pe anul 2019;  

 Avizarea Planului de școlarizare pe anul școlar 2020 - 2021; 

 Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020; 

 Aprobarea planului anual de achiziții publice pentru anul 2020; 

 Avizarea execuției bugetare la nivelul colegiului pe anul 2019 

 Implementarea sistemului de control intern/managerial în CNMK – numirea prin decizie a Comisiei de 

Monitorizare; 

 Validarea Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019 

 Aprobarea perioadelor de efectuare a concediului de odihnă ale personalului didactic și nedidactic.  
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