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ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE MOISIL, PLOIEȘTI 

 
 

TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE 

ADMINISTRAŢIE 

AN ŞCOLAR 2016 - 2017 
 

SEPTEMBRIE  
1. Repartizarea cadrelor didactice şi a elevilor pe clase; 

2. Organizarea festivităţii de deschidere a noului an şcolar; 

3. Stabilirea componenței comisiilor metodice și de lucru pentru anul școlar 2016-2017; 

4.Aprobarea repartizării învățătorilor și diriginților pe clase pentru anul școlar 2016 - 

2017. 

5.Desemnarea coordonatorului  pentru proiecte și programe educative. 

6. Aprobarea  programului de activitate a Consiliului de Administrație și stabilirea 

responsabilităților  membrilor  comisiei. 

 

OCTOMBRIE - 25.10.2016 , ora 12,00  
1 Validarea  raportului  de analiză a procesului instructiv educativ pentru  anul şcolar  

2015-2016,  aprobarea planului  managerial anual şi semestrial, aprobarea  și validarea   

R.A.E.I. , aprobarea R.O.I. conform OMENCȘ 5079/2016. 

 2. Discutarea şi aprobarea memoriilor de activitate a cadrelor didactice înscrise la o 

formă de perfecţionare (grad I sau II); 

3. Prezentarea  raportului de analiză în urma testărilor iniţiale pe discipline  

Responsabili: 

- Dir.adj. Radu Elena Laura   

- Prof.înv.primar Nica Alina 

4. Discutarea şi aprobarea realizării evaluării elevilor claselor a IV-a pentru constituirea 

claselor cu profil pentru anul şcolar 2017-2018 ( clasa cu profil  sportiv mozaic baschet 

+ înot );  

5. Organizarea şi planificarea activităţii Consiliului elevilor ( 17 oct. – 30 oct.2016) – 

alegerea reprezentanţilor elevilor.  

 

  NOIEMBRIE – 24.11.2016 ,  ora 12,00 
1. Analiza activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice; 

 Responsabil: -  dir. adj. prof. Radu Laura  

2. Demersuri în vederea îmbunătăţirii veniturilor extrabugetare; prezentarea planului 

de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2017-2018.  

 

Responsabili:  
    - Director – prof. Anda Marcu  

    - Contabil şef ec. Frone Monica  

             - Reprezentant al Consiliului Local: Tudor Aurelian   

             - Reprezentant al Primăriei Municipiului Ploieşti :  Adam Raluca 

             - Preşedintele Comitetului de Părinţi: d-na. Dumitrescu Sorina  

    - D-na. Brînză Gavrilescu Moşu Ana – reprezentant al părinţilor 



[Type text] 

 

    - Domnul Nicolov Sebastian -  reprezentant al părinţilor 

       

3. Măsuri pentru îmbunătăţirea sistemului de evaluare;  

 Responsabili:  

   - prof.înv. primar  Costache Cornelia 

                                - profesor  Istrate Marilena  

4. Planificarea activităţilor extracurriculare pentru săptămâna   27-   31 martie   2017 

(săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”). 

 

DECEMBRIE –  15.12.2016 ,  ora 12,00 
1. Analiza activităţii comisiei pentru disciplină , combaterea violenţei în mediul şcolar 

frecvenţă şi colaborare cu familia 

 Responsabili: - prof. Radu Elena Laura 

                                  - prof. Popescu Georgiana                          

  

2. Prezentarea şi aprobarea  planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017 - 2018. 

3. Aprobarea  programului activităţilor extracurriculare în cadrul programului „Să ştii 

mai multe, să fii mai bun!”.  

4. Propuneri pentru oferta opţională.  

 

IANUARIE – 26.01.2017 , ora 12,00 
1. Analiza activităţii comisiei diriginţilor; 

 Responsabil: - dir. adj. prof. Radu Elena Laura ; 

2. Analiza activităţii comisiei pentru promovarea imaginii şcolii; 

 Responsabili: - prof.înv.primar  Nica Alina 

       - profesor  Popescu  Georgiana  

                                   -dl.Nicolov Sebastian – reprezentant al părinţilor 

3.Prezentarea  şi aprobarea proiectului de încadrare pentru  anul şcolar  2017-2018. 

 

FEBRUARIE – 23.02.2017  ,  ora 12,00 
1. Validarea  raportului  de analiză a procesului instructiv educativ în semestru I,  

aprobarea planul managerial  pentru  semestrul al II-lea; 

2. Prezentarea ofertei opţionale pe discipline pentru  anul şcolar  2017-2018; 

3. Analiza activităţii comisiei pentru sănătate şi comportament ecologic; 

 Responsabil :  - d-na. Brînză Gavrilescu Moşu Ana – reprezentant al părinţilor 

 

MARTIE  - 23.03.2017, ora 12,00 
1. Informare privind asistenţele la ore; 

 Responsabil: -  dir. adj. prof. Radu Elena Laura  

2. Îmbunătăţirea bazei materiale (prezentare şi propuneri cu măsuri şi termene impuse) 

 Responsabili:  
             - Reprezentanți al Consiliului Local:  dl. Hodorog Bogdan  și dl.Ursu Răzvan    

             - Reprezentant al Primăriei Municipiului Ploieşti : d-na. Adam Raluca   

             - Preşedintele Comitetului de Părinţi: d-na. Dumitrescu Sorina  

             

3. Organizarea concursului  „Grigore Moisil” - ediţia a XII-a  în data de 13  mai  2017. 
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APRILIE – 13.04.2017, ora 12,00 
1. Informare privind  activitatea colectivelor metodice ale învăţătorilor şi pe specialităţi; 

 Responsabili: - prof. înv. primar  Costache Cornelia   

                                  - prof. Popescu Georgiana 

2. Analiza activităţii comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii; 

 Responsabili:  - prof. Popescu Georgiana   

     -prof.Istrate Marilena  

MAI – 5.05.2017, ora 12,00 
1. Analiza activităţii comisiei pentru orientare vocaţională, concursuri şi examene 

(monitorizarea prelucrării metodologiei privind evaluarea naţională); 

         Responsabili: - director adjunct  prof. Radu Elena Laura   

                                - prof. Istrate Marilena 

2. Popularizarea reţelei şcolare pe clase cu profil 

 Responsabili: - prof.Radu Laura 

                                  - Preşedintele Comitetului de Părinţi: d-na .Dumitrescu Sorina  

   - D-na. Brînză Gavrilescu Moşu Ana – reprezentant al părinţilor 

        - Domnul Nicolov Sebastian -  reprezentant al părinţilor 

3. Analiza rezultatelor la olimpiadele şi concursurile şcolare; 

 Responsabili: - director adjunct prof.Radu Elena Laura  

                                - prof. înv.primar Nica Alina 

4. Aprobarea Regulamentului CEAC 

5. Actualizarea  și aprobarea fișelor de post pentru personalul didactic, didactic auxiliar 

și nedidactic, revizuite aparținând comisiilor metodice, comisiilor de lucru, 

compartimentului secretariat, contabilitate și administrativ.  

6. Aprobarea procedurilor.  

 

IUNIE –08.06.2017, ora 12,00 
1. Măsuri pentru încheierea anului şcolar şi organizarea admiterii absolvenţilor claselor 

a VIII-a; 

 Responsabili: - director prof.Marcu Anda Mihaela  

    - director adjunct  prof. Radu Elena Laura  

                                                                  

2. Măsuri administrative pentru igienizarea şcolii şi efectuarea reparaţiilor necesare; 

          

 Responsabili:  
   - contabil şef ec. Frone Monica  

             - Reprezentați ai Consiliului Local:dl. Hodorog  Bogdan  și dl. Ursu Răzvan  

             - Reprezentant al Primăriei Municipiului Ploieşti : d-na Adam Raluca 

             - Preşedintele Comitetului de Părinţi: d-na. Dumitrescu Sorina 

             - D-na. Brînză Gavrilescu Moşu Ana – reprezentant al părinţilor 

    - Domnul Nicolov Sebastian -  reprezentant al părinţilor 

 

 

           DIRECTOR,                                                DIRECTOR ADJUNCT, 

       Prof. Anda Marcu                                             Prof.  Radu Elena Laura   
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