
Ministerul  Educaţiei  și Cercetării 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi 

Şcoala Gimnazială „ELENA DOAMNA” Cuza Vodă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Tel./Fax:0236823860, E-mail: elenad.oamna2006@yahoo.com 

 

  

Aprobat in CA din 16 .10.2020 

 

T E M A T I C A ANUALĂ A  CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

Anul  şcolar: 2020-2021  

 

LUNA TEMATICA RĂSPUND 

SEPTEMBRIE 1. Aprobarea scenariului/programului de funcționare 

2. Aprobarea declanşării constituirii noului CA;     

3. Desemnarea secretarului CA 2019‐ 2020 

4.Aprobarea repartizării personalului didactic pe grupe/clase/diriginţi în anul şcolar 2020‐ 2021 

5.Desemnarea coordonatorului pentru programe şi proiecte educative în anul şcolar 2020‐ 2021;  

6. Aprobarea tematicii şi a graficului şedinţelor CA; 

7.Aprobarea contractului educaţional pentru anul şcolar 2020‐ 2021;    

8. Stabilirea responsabilului CEAC în anul şcolar 2020‐ 2021;   

9.Validarea componenței comisiei pentru elaborarea P.D.I, CEAC, SCIM., CPCVS, Comisia pentru revenirea și 

combaterea discriminării și promovarea interculturalității, și comisii de lucru 

10. Validare Tematică și grafic de ședințe C.A și C.P.; 

11.  Stabilirea  responsabililor,  componenţei  şi  atribuţiilor  comisiilor  cu  caracter  permanent  şi  

temporar/ocazional;   

12. Repartizarea elevilor repetenți la clase; 

13. Aprobarea calificativelor anuale ale personalului didactic şi didactic auxiliar, conform  

fişelor de evaluare  pentru 2019‐ 2020;  

14. Aprobarea orarului şi a serviciului pe şcoală al cadrelor didactice în anul şcolar 2020‐ 2021;  

15. Aprobarea procedurilor noi elaborate la nivelul şcolii; ;  

16. Aprobarea trecerii la o nouă tranşă de salarizare pentru cadre didactice;  

17. Aprobarea criteriilor de acordare a burselor în anul şcolar 2020‐ 2021;  18. Aprobarea transferului elevilor  

19. Aprobarea decontului cadrelor didactice navetiste pentru luna AUGUST 2020 

20. Aprobarea perioadei de desfăşurare a activităţilor din Programul naţional „Şcoala Altfel”;  

21.  Aprobarea participării la programe de dezvoltare profesională în anul 2020 

Directorul, 

Resp.  

comisiilor  de 

lucru,  

Resp. CEAC,  

Ad. financiar,  

Secretar, 

mailto:elenadoamna2006@yahoo.com


OCTOMBRIE 1. Validarea raportului privind starea şi calitatea învăţământului din Şcoala Gimnazială  „ELENA DOAMNA” Cuza   

Vodă, în anul şcolar 2019‐ 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Aprobarea Organigramei şcolii pentru anul şcolar 2020‐ 2021; 3. Aprobarea planului managerial al directorului și 

al PDI, pentru anul şcolar 2020‐ 2021;  4. Discutarea și aprobarea ROF/RI pentru anul şcolar 2020‐ 2021;  

5. Aprobarea fişelor individuale ale posturilor pentru anul şcolar 2020‐ 2021;    

6. Aprobarea decontului cadrelor didactice navetiste pentru luna septembrie 2019/decontarea anuală 

7. Dezbaterea şi aprobarea RAEI 2019‐ 2020;  8. Dezbaterea Planului de îmbunătăţire a activităţii propus de CEAC;  

9. Validarea statului de personal pentru anul şcolar 2020‐ 2021; 

10. Aprobarea programului de activităţi educative extraşcolare în anul şcolar 2020‐ 2021;  

11. Aprobarea burselor şcolare pentru semestrul I, anul şcolar 2020‐ 2021;  

12. Aprobarea transferului elevilor pentru luna octombrie 2019;    

13. Aprobarea decontului cadrelor didactice navetiste pentru luna septembrie 2019.  

14. Aprobarea cererilor de concediu de odihnă în perioada vacanței preșcolarilor/elevilor din învățământul primar  

15. Analiza și aprobarea dosarelor elevilor cu CES, în vederea acordării alocației zilnice de hrană 

Directorul, 

Ad.  financiar,  

Secretar,  

CPPE,  Resp.  

formarea  

continuă,  

Resp. CEAC 

NOIEMBRIE 1. Adoptarea proiectului de buget pentru anul 2020; 

2. Avizarea listei de investiţii pentru anul 2020;  

3. Avizarea raportului privind execuţia bugetară din semestrul I ‐  2020;  

4. Avizarea execuţiei bugetare în trimestrul III – 2019;  

5. Aprobarea modalităţilor de realizare a resurselor extrabugetare în anul şcolar 2019‐ 2020 

6. Aprobarea Proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2020‐ 2021;  

7.Aprobarea perioadelor de efectuare a concediilor de odihnă pentru anul şcolar 2020‐ 2021 

8. Aprobarea transferului elevilor pentru luna noiembrie 2020; 

9.Aprobarea calendarului activităților educative extrașcolare pentru anul școlar curent, precizând tipurile de activități 

educative extrașcolare, durata acestora, modul de organizare și responsabilitățile stabilite de consiliul profesoral 

10. Aprobarea decontului cadrelor didactice navetiste pentru luna octombrie 2020.  

11. Elaborarea/aprobarea indicatorilor de performanță/Alocarea punctajului aferent fiecărui criteriu din Fișa de 

autoevaluare/evaluare a personalului didactic/didactic auxiliar pentru anul școlar 2020-2021 

Directorul, 

Ad.  financiar,  

Secretar 

 

DECEMBRIE 

1.Evaluarea activității personalului nedidactic pentru anul calendaristic anterior 

2. Aprobarea Raportului anual asupra SCIM; 

3. Dezbaterea raportului de monitorizare al comisiei pentru combaterea violenţei în şcoală;  

4. Aprobarea transferului elevilor pentru luna decembrie 2020;  

5. Aprobarea decontului cadrelor didactice navetiste pentru luna noiembrie 2020 

Directorul, 

Ad.  financiar,  

Secretar,  

Resp. comisiei 

 

IANUARIE 

1. Aprobarea  execuţiei bugetare pentru anul 2020;  

2. Aprobarea  bugetului pentru anul 2021;  

3. Aprobarea PAAP pentru anul 2021;   

4.Aprobarea perioadelor de efectuare a concediului de odihnă ale tuturor salariaților, pe baza cererilor individuale 

scrise ale acestora, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză, ținând cont de calendarul activităților 

unității de învățământ și al examenelor naționale 

5. Aprobarea proiectul de încadrare pentru anul școlar următor, întocmit de director, cu personal didactic de predare, 

precum și schema de personal didactic auxiliar și nedidactic pentru anul şcolar 2021‐ 2022, 

6. Aprobarea procedurilor noi/revizuite elaborate la nivelul şcolii;  

7. Aprobarea transferului elevilor pentru luna ianuarie 2021;  

8. Aprobarea decontului cadrelor didactice navetiste pentru luna   decembrie 2020.  

Directorul, 

Resp.comisiilo 

r metodice,  

Ad.  financiar,  

Secretar,  

Responsabilul  

CEAC  



 

FEBRUARIE 

1. Aprobarea raportului privind starea şi calitatea învăţământului din Şcoala Gimnazială  „ELENA DOAMNA” Cuza   

Vodă,  în semestrul I, anul şcolar 2020‐ 2021;                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Aprobarea instrumentelor de monitorizare şi a criteriilor de evaluare a activităţilor cuprinse  

în Programul naţional „Şcoala Altfel” ‐  2021;  

3. Aprobarea completării normei didactice pentru cadrele didactice solicitante;  

4. Aprobarea burselor şcolare pentru semestrul al II‐ lea – 2020‐ 2021;   

5.Aprobarea ofertei educaţionale/curriculumului la decizia şcolii pentru anul şcolar 2019‐ 2020;  

7. Aprobarea transferului elevilor pentru luna februarie 2021;  

8. Aprobarea decontului cadrelor didactice navetiste pentru luna  ianuarie 2021.  

Directorul, 

Resp.  

comisiilor  

metodice,  

Ad.  financiar,  

Secretar  

MARTIE 1. Aprobarea Planului de măsuri privind pregătirea suplimentară a elevilor din clasele a II‐ a, a IV‐ a,  

a VI‐ a şi a VIII‐ a pentru Evaluarea Naţională 2021;  

2.Aprobarea modalităţilor de ocupare a posturilor vacante publicate şi a condiţiilor specifice de  ocupare a posturilor;   

3. Aprobarea programului pentru popularizarea ofertei educaționale “Ziua Porților deschise “, pliante avizier, site-ul 

școlii 

4. Aprobarea transferului elevilor pentru martie 2021;  

5. Aprobarea decontului cadrelor didactice navetiste pentru luna  februarie 2021 

Directorul, 

Resp.  

comisiilor  

metodice,  

Ad. financiar,  

Secretar 

APRILIE 1. Aprobarea acordurilor de transfer prin consimţământ pentru cadrele didactice solicitante;  

2. Aprobarea modalităţilor de ocupare a posturilor vacante publicate după etapa de transfer prin  

consimţământul unităţilor de învăţământ;  

3. Analiza raportului final cu privire la înscrierile validate pentru clasa pregătitoare; 

4. Acordarea calificativelor parțiale pentru  cadrele didactice implicate în mișcarea de personal;   

5. Aprobarea cererilor pentru participarea la comisii de examene;   6. Avizarea execuţiei  bugetare în trimestrul I –

 2021;  7. Aprobarea transferurilor elevilor pentru luna aprilie 2021;  

8. Aprobarea decontului cadrelor didactice navetiste pentru luna  martie 2021.  

Directorul, 

Resp.  

comisiilor  

metodice,  

Resp.  

comisiei de  

mobilitate,  

Ad.  financiar,  

Secretar  

MAI 1. Prezentarea Raportului de monitorizare privind activitatea metodică; 

2. Dezbaterea raportului comisiei pentru monitorizarea frecventei;  

3. Avizarea programului „Ziua Școlii” 

 3. Aprobarea transferurilor elevilor pentru luna mai 2021.  

4. Aprobarea decontului cadrelor didactice navetiste pentru luna aprilie  2021.  

Directorul, 

Ad.  Financiar,  

Secretar  

IUNIE 1. Prezentarea Raportului de monitorizare privind completarea documentelor şcolare;  

2. Analiza raportului final cu privire la înscrierile validate pentru grădiniţă;  

3. Aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de corigenţă 2021;  

4. Aprobarea decontului cadrelor didactice navetiste pentru luna  mai /iunie 2021. 

5. Stabilirea măsurilor administrative pentru vacanța de vară, și a graficului permanenței membrilor CA pe perioada 

vacanței de vară. 

  Directorul, 

Responsabilul  

CEAC,  CPPE 

 

 

În raport cu această planificare, Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar pentru decizii din domeniul 

de competență, conform legislației în vigoare 

. 

Președinte,  

Prof. Armencea Florentina 


