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GRAFICUL ȘI TEMATICA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

an școlar 2019-2020

DATA TEMA RĂSPUNDE

Septembrie 
2019

- Aprobarea tematicii şi a graficului şedinţelor CA;
- Stabilirea atribuţiilor membrilor CA;
- Validarea raportului privind starea şi calitatea învăţământului 
din Grădinița cu Program Prelungit ”Țara Copilăriei” în anul şcolar 
2018-2019;
- Aprobarea planului managerial al directorului pentru anul şcolar 
2019-2020;
- Aprobarea ROF și RI pentru anul şcolar 2019-2020;
- Aprobarea contractului educaţional pentru anul şcolar 2019-
2020. 
-Aprobarea repartizării personalului didactic pe grupe/clase în 
anul şcolar 2019-2020;
- Reconfirmarea/Stabilirea responsabilului CEAC în anul şcolar 
2019-2020;
- Stabilirea responsabililor, componenţei şi atribuţiilor comisiilor 
pe domenii de activitate;
- Aprobarea calificativelor anuale personalului didactic şi didactic 
auxiliar pentru 2018-2019;
- Aprobarea fişelor individuale ale posturilor pentru anul şcolar 
2019-2020;
- Aprobarea fişelor de evaluare a personalului didactic şi didactic 
auxiliar pentru 2019-2020;
- Aprobarea procedurilor noi elaborate la nivelul grădiniței;
- Avizarea raportului privind execuţia bugetară din semestrul I - 
2019-2020;
- Aprobarea cheltuielilor de deplasare şi de participare la 
manifestări ştiinţifice 2019-2020;
- Aprobarea trecerii la o nouă tranşă de salarizare pentru cadre 
didactice;
- Aprobarea Planului operaţional pentru anul şcolar 2019-2020;
- Aprobarea Organigramei grădiniței pentru anul şcolar 2019-
2020;
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- Aprobarea Ofertei educaționale și a CDȘ pentru anul școlar 
2019-2020;
-Aprobarea Codului de etică;
- Validarea  PDI 2019-2023
- Aprobarea transferului preșcolarilor

Octombrie 
2019

- Dezbaterea şi aprobarea RAEI 2018-2019;
- Dezbaterea Planului de îmbunătăţire a activităţii propus de 
CEAC;
-Validarea statului de personal pentru anul şcolar 2019-2020;
- Aprobarea programului de activităţi educative extraşcolare în 
anul şcolar 2019-2020;
- Aprobarea participării la programe de dezvoltare profesională în 
anul şcolar 2019-2020;
- Avizarea execuţiei bugetare în trimestrul III – 2019;
- Aprobarea transferului preșcolarilor
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Noiembrie 
2019

- Adoptarea proiectului de buget pentru anul 2020;
- Avizarea planului de investiţii pentru anul şcolar 2019-2020;
- Aprobarea Proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 
2019-2020;
- Aprobarea perioadelor de efectuare a concediilor de odihnă 
pentru anul şcolar 2019-2020;
- Aprobarea transferului preșcolarilor

Directorul
Administratorul 
financiar

Decembrie 
2019

- Validarea  propunerilor Comisiei pentru curriculum privind CDŞ 
pentru anul şcolar 2020-2021;
- Aprobarea raportului anual SCIM;
- Dezbaterea raportului de monitorizare al comisiei pentru 
combaterea violenței în grădiniță
- Aprobarea transferului preșcolarilor 
- Aprobarea transferului preșcolarilor

Directorul
Responsabilul 
CDȘ
CPPE

Ianuarie 
2019

- Avizarea execuţiei bugetare pentru anul 2019;
- Adoptarea bugetului pentru anul 2019;
- Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2019-
2020;
- Aprobarea procedurilor noi elaborate la nivelul unității;- 
Aprobarea transferului preșcolarilor

Directorul
Administratorul 
financiar

Februarie
2020

- Validarea  Programului managerial pentru semestrul al II-lea;
- Aprobarea completării normelor didactice;
- Aprobarea planului de măsuri pentru pregătirea “Săptămânii 
Altfel” – 2019-2020;
-Aprobarea instrumentelor de monitorizare şi a criteriilor de 
evaluare a activităţilor cuprinse în Programul „Şcoala Altfel: Să 
ştii mai multe, să fii mai bun!“- 2019-2020;
- Aprobarea transferului preșcolarilor

Directorul
Responsabilii 
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Martie 
2020

- Aprecierea sintetică a Consiliului profesoral privind cererile de 
gradaţii de merit;
- Aprobarea raportului privind starea învățământului din 
Grădinița cu Program Prelungit ”Țara Copilăriei”;
- Aprobarea transferului preșcolarilor

Directorul

Aprilie
2020

- Aprobarea cererilor pentru participarea la comisii de examene;
- Aprobarea  execuţiei bugetare în trimestrul I – 2020;
- Aprobarea transferului preșcolarilor

Directorul
Comisia de 
mobilitate
Administratorul 
financiar

Mai 
2020

-Aprobarea curriculumului la decizia grădiniței pentru anul şcolar 
2020-2021;
-Prezentarea Raportului de audit intern privind activitatea 
metodică;
- Aprobarea transferului preșcolarilor

Directorul
Responsabilul 
CDȘ

Iunie
2020

- Prezentarea interpretării chestionarelor aplicate  personalului și 
părinţilor;
- Măsuri organizatorice pentru pregătirea sfârșitului de an școlar
- Prezentarea Raportului de audit intern privind completarea 
documentelor şcolare;
- Analiza raportului final cu privire la înscrierile validate pentru 
grădiniţă;
- Asigurarea permanenței în perioada vacanţei de vară 

Directorul
CEAC
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