
                                                  

TEMATICA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE – SEMESTRUL II 

AN ȘCOLAR 2019 - 2020 

IANUARIE 

- Evaluarea activității personalului nedidactic pe anul 2019;  

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

- 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 

- Aprobarea Curriculumului la Decizia Școlii pentru anul școlar 2020-2021 

- Aprobarea proiectului de încadrare cu personal didactic pentru anul școlar 2020-2021 

- Aprobarea Listei condițiilor specific de ocupare a tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante pentru 

anul școlar 2020-2021 

- Probleme curente și organizatorice 

FEBRUARIE 

 Validarea Raportului privind starea şi calitatea învăţământului corespunzător semestrului I, an şcolar 

2019-2020, conform art 15(1) (lit.j) – OMEN nr 4619/2014 

 Aprobarea Calendarului de activități educative – semestrul al II-lea, an școlar 2019-2020 

 Aprobarea acordării burselor şcolare, semestrul al II-lea, an şcolar 2019-2020 

 Aprobarea fișelor de evaluare pentru personalul didactic de predare, auxiliar pentru anul școlar 2019-2020 

 Probleme curente și organizatorice 

 

MARTIE 

 Aprobarea Comisiei de organizare a simulării Evaluării Naționale 2019-2020 din unitatea de învățământ 

pentru elevii clasei a VIII-a; 

 Aprobarea Comisiei de organizare a probelor scrise ale Examenului Național de bacalaureat pentru elevii 

clasei a XII-a 

 Aprobarea comisiilor de examinare a competențelor profesionale an școlar 2019-2020; 

 

APRILIE 

 Aprobarea calendarului privind înscrierea elevilor de la clasa a V-a 

 Aprobarea comisiei de înscriere a elevilor de clasa a V-a.  

 Probleme curente și organizatorice 

 

MAI  

 Nivelul performanțelor realizate de elevii colegiului raportat la implicarea acestora la olimpiadele 

școlare faza județeană, faza națională 

 Dezbaterea Calendarului activităților desfășurate în cadrul  Programului național „Școala altfel”; 

 Dezbaterea raportului comisiei pentru monitorizarea frecventei;  

 Aprobarea cererilor pentru participarea la comisii de examene naționale; . 
 Aprobarea calendarului privind transferul elevilor la sfârșitul anului școlar 2019-2020 

 

IUNIE 

 Prezentarea Raportului de monitorizare privind completarea documentelor şcolare; 

 Aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de corigenţă 2020 

 Validarea înscrierilor elevilor la clasa a V-a, an școlar 2020 – 2021 

 Măsuri organizatorice pentru încheierea în bune condiţii a anului şcolar  2019-2020 

 Probleme curente și organizatorice 
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