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  ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,Aurelia si Lazar Cosma,,TREZNEA 

 jud SALAJ  

TEMATICA ŞI GRAFICUL 

ACTIVITĂŢILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022 
 

Nr  

Crt 

 

TEMA 

 

RESPONSABIL 

 

TERMEN 

Menti

uni/ 

Obs. 

1.  

 Aprobarea la nivelul scolii a procedurilor  in conformitate  cu situatia 

epidemiologica  pentru prevenirea imbolnavirii cu virusul  SARS 

COV 2 ,  a masurilor igienico-sanitare la nivelul scolii , persoana 

responsabila cu coordonarea activitatii de prevenire  a 

imbolnavirilor.Aprobarea scenariului de functionare al scolii in functie 

de gradul de incidenta al imbolnavirilor  . Aprobarea cererilor de 

transfer pentru elevi . 

         Aprobarea orarului Scolii Gimnaziale  Treznea. 

 Aprobarea comisiilor constituite la nivelul şcolii/ Numirea 

responsabililor comisiilor metodice. Validarea  comisiei pentru 

integritate si a responsabilului de comisie;-Aprobarea graficului de 

asistente al directorului ;Aprobarea perioadei derularii  ,,Scoala 

altfel,,. 

 Repartizarea diriginţilor/invatatorilor pe clase şi a sălilor de 

clasă,catedre an scolar 2021-2022  

 Elaborarea fişelor si criteriilor de evaluare specifice unităţi de 

învăţământ pentru personalul didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic 

în vedrea acordării calificativelor anuale. 

 Aprobarea tematicii pentru sedintele Consiliului de administratie si 

stabilirea tematicii pentru Consiliul profesorale pentru anul scolar 

2021– 2022 . 

Directorul Septembrie  
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 Aprobarea unitătilor de continut pentru Planul managerial unic pe anul 

scolar  2021-2022 si pentru semestrul I 

 Alegerea membrilor CA ,stabilirea atributiilor membrilor Consiliului 

de Administratie .Aprobarea decontarii navetei pentru cadrele 

didactice . 

 Propuneri reactualizare RI,  ROF ,PDI . 

 Aprobarea calificativelor anuale pentru personalul didactic  

 Probleme curente . 

2.  Validarea raportului general privind analiza activitătii instructiv-

educative in anul scolar 2020-2021 

 Validarea Raportului CEAC  

 Validarea Raportului Consilierului educativ. 

 Aprobarea Proiectului de dezvoltare instituţională, Raportului de 

evaluare internă,  Regulamentului de ordine interioară al Scolii 

Gimnaziale ,,Aurelia si Lazar Cosma,,Treznea. 

 Aprecieri/Recomandări asupra activităţii desfăşurate de cadre 

didactice pentru înscrierea la grade didactice; 

 Informare privind activitatea comisiilor metodice desfasurate in anul 

scolar anterior precum si activitatile ce se vor desfasura în acest an  

şcolar. 

 Avizarea statului de functii pentru personalul didactic si didactic 

auxiliar si supunerea spre aprobare ISJ 

 Avizarea statului de functii pentru personalul nedidactic si supunerea 

spre aprobare ordonatorului principal de credite 

 Probleme curente privind stabilirea scenariului de functionare a scolii 

in contextul pandemiei –ori de cate ori este nevoie. 

Directorul 

 

 

 

 

 

 

Responsabilii 

Comisiilor 

metodice 

Octombrie  

3.  Organigrama Scolii Gimnaziale,,Aurelia si Lazar Cosma,,Treznea , 

informare privind evaluarea curentă şi notarea ritmică a elevilor. 

 Stabilirea perioadelor concediului de odihnă pentru toate categoriile 

de personal; 

 Avizarea proiectului planului de şcolarizare al şcolii si a retelei scolare 

Directorul 

GrozaFlorina 

Stoica Treezia 

 

 Noiembrie  
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pentru anul şcolar 2022/2023 

 Probleme curente 

4.  Avizarea proiectului planului anual de venituri şi cheltuieli, pentru 

anul financiar următor-2022 şi propunerea, spre aprobare către 

Consiliul Local Treznea. 

 Avizarea bugetului scolii. 

 Probleme curente 

  Directorul 

Pasca Pop Maria 

   

Decembrie 

 

5.  Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2022-2023 şi a 

orelor/catedrelor vacante . 

 Acordarea calificativelor personalului didactic –auxiliar si nedidactic 

pentru anul 2021.Situatia inventarului scolii / Raportul comisiei de 

casare 

 Aprobarea repartitiei bugetului anual  

 Validarea situatiei scolare pe sem I 

Directorul 

 Contabilul  

 Ianuarie  

6.  Aprobarea scenariului  de functionare a scolii  in functie de rata de 

incidenta daca este nevoie; 

 

 Validarea Raportului privind starea si calitatea educatiei – semestrul I 

 Aprobarea planului managerial pe semestrul II  

 Informare privind activitatea cadrelor didactice ,a comisiilor  metodice 

din scoala  . 

 Probleme curente 

Groza Florina -

cosilier educativ 

 

Directorul 

 

 Februarie  

7. 

 
 Informare privind  modul de pregătire, participarea elevilor şcolii la 

concursurile pe disciplinile de învăţământ, respectiv la Evaluarile 

Nationale la clasele II-IV-VI-VIII. 

 Prelucrarea calendarului de mişcare a cadrelor didactice. 

 Probleme curente 

Directorul 

Crisan Simona  

Oros Maria 

 Martie  

8. 

 

 

 

 Informare privind frecvenţa si disciplina elevilor; 

 Analiza şi aprobarea cererilor privind continuitatea în unitatea noastră 

şcolară. 

Directorul 

Responsabilul cu 

frecvenţa şi 

disciplina; 

Aprilie  
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  Informare privind rezultatele obţinute de elevii şcolii Treznea la 

olimpiade şi concursuri şcolare. 

 Aprobarea disciplinelor optionale pentru anul scolar 2022-2023 

Responsabilul cu 

concursuri şcolare 

şi olimpiade 

şcolare. 

9.  Elaborea şi aprobarea planului de igienizare a spaţiilor, reparaţii 

curente.  

 Informare privind activitatea comisiei de organizare a serviciului pe 

şcoală. 

 Informare privind pregătirea elevilor pentru susţinerea examenelor 

,,Evaluarea  Nationala ’’  de la clasele a-VIII-a  

 Validarea Raportului de activitate ,,Scoala altfel- Sa stii mai mute sa 

fii mai bun” 

 Avizarea programului de încheire festivă a anului scolar 2021-2022  

 Probleme curente 

Prof.de limba 

română şi 

matematică.  

Crisan Simona 

;Oros Maria  

Crisan Simona 

GrozaFlorina 

Directorul 

 Mai  

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 
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 Activitatea de  consiliere şi O.Ş.P, rolul dirigintelui în încheierea în 

bune condiţii a anului şcolar de către elevii din clasa VIII . 

 Organizarea evaluarii si admiterii  admiterii în liceu in conditii de 

maxima siguranta  .  

 Stabilirea măsurilor administrativ - gospodăresti pentru vacanta de 

vara;Stabilirea serviciului pe scoala ; 

 Stabilirea obiectivelor planului managerial pentru vacanta de vara  - --

-.Stabilirea planului privind igienizarea si realizarea acesteia in 

spatiile scolare;                                                                                  ----

-Demersuri catre Primaria Treznea in vederea asigurarii si depozitarii 

combustibilului solid pentru incalzirea scolii in anotimpul rece;                  

-Probleme curente;           ;                                                                                    

-Asigurarea manualelor ,rechizitelor ,cataloage ,materiale de curatenie 

,mobilier necesar elevilor  pentru ca anul scolar sa inceapa in conditii 

bune .Receptia lucrarilor din perioada vacantei ,verificarea unitatii 

scolare in scopul bunei desfasurari al procesului instructiv –educativ 

Probleme curente .   

  Invatatorii si 

dirigintii claselor  

  

Directorul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directorul  

 

 

 

Directorul 

 Iunie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iulie 

 

 

 

August 
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 PERMANENT Aprobarea transferurilor elevilor din ROF                             

Solicitarea cheltuielilor privind decontarea navetei – lunar; 

,responsabil 

manuale 
                                                                                         

Aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din    1  .09.2021. 

 

DIRECTOR,  

 Prof. Tara Elena 


