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TEMATICA CONSILIULUI DE ADMINSTRAŢIE
AN ŞCOLAR 2022-2023
TEMA
RESPONSABILI
PLANIFICATA
Aprobarea planului de încadrare pe anul șc. 2022/2023;
Discutarea unor cereri privind mobilitatea personalului
didactic si tranferul unori elevi;
Repartizarea elevilor pe săli, a diriginților și învățătorilor;
Aprobarea comisiilor și catedrelor metodice de specialitate,
a celorlalte comisii de lucru, a orarului scolii;
Membri CA
Aprobarea calificativelor anuale a activității personalului
didactic și didactic auxiliar pe an.șc. 2021-2022;
Aprobarea planului managerial pe anul școlar 2022-2023;
Aprobarea tematicii C.A;
Aprobarea CDS-urilor scolare;
Diverse.
Aprobarea materialelor pentru a fi prezentate in C.P.
Analiza rezultatelor la evaluarile nationale din anul școlar
trecut;
Măsuri propuse pentru îmbunătățirea pregătirii elevilor care
dau examene nationale;
Măsuri propuse pentru întărirea securității elevilor și pentru
Membri CA
eficientizarea spațiilor școlare;
Cereri transport cadre didactice;
Aprobarea Regulamentului Intern și ROFUI;
Cereri inscriere la grade;
Constituirea CA.
Reactualizarea sarcinilor membrilor C.A.;
Diverse.
Analiza modului de notare ritmică, de completare
corespunzătoare a cataloagelor și a condicii;
Aprobarea planificării anuale a concediilor de odihnă;
Membri CA
Aprobarea organigramei liceului;
Măsuri luate de conducerea Lic. Tehn. Nr.1 Suplac, pentru
îmbunătățirea frecvenței elevilor și evitarea abandonului
scolar;
Diverse.
Măsuri luate de conducerea Liceului Tehnologic Nr. 1
Suplacu de Barcău pentru bună organizare a manifestărilor
legate de serbarea școlii și a sărbătorilor Crăciunului;
Avizarea proiectului de buget anual;
Propunerea unui program de curățenie și reparații pentru
Membri CA
vacanța iarnă;
Diverse.
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Aprobarea CDS-urilor școlare pe anul școlar 2023-2024
Situația inventarului școlii / Raportul comisiei de casare;
Aprobarea calificativelor anuale pentru personalul
nedidactic;
Avizarea proiectului Planului de școlarizare 2023-2024;
Aprobarea proiectului de încadrare a şcolii pentru anul
școlar 2023-2024;
Diverse.
Analiza rezultatelor la învățătură și disciplină și propunerea
de măsuri remediale;
Informare privind execuția bugetară pe anul 2022 și
propuneri pentru anul 2022;
Diverse
Analiza activității CDI și a bibliotecii
Avizarea activităților propuse în cadrul programului „Să știi
mai multe, să fii mai bun”.
Analizarea frecventei si disciplinei elevilor
Pregătirea evaluărilor naționale la clasele II-IV-VI;
Pregătirea și organizarea simulării evaluărilor naționale la
clasele a VIII-a și a XII-a;
Diverse.
Analiza rezultatelor obtinute la simularile evaluărilor
naționale la clasele a VIII-a si a XII-a;
Pregătirea Zilei școlii, ediția a VIII-a;
Diverse
Pregătirea și organizarea în bune condiții a examenelor de
evaluare națională și bacalaureat
Diverse
Informare privind încheierea în bune condiții a anului
școlar
Intocmire programului cadrelor didactice pentru perioada
de vară
Stabilirea măsurilor administrativ - gospodărești pentru
vacanța de vară
Stabilirea obiectivelor planului managerial pentru vacanța
de vară
Stabilirea graficului examenelor de corigenţă;
Stabilirea comisiilor de examen la corigenţe;
Diverse
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