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NR.CRT. UNITATEA DE CONȚINUT RESURSE TERMEN RESPONSABIL 

1. *Aprobarea graficului de asistențe pe semestrul al II-lea 
*Aprobarea transferurilor elevilor 
*Aprobarea comisiei de înscriere în clasa pregătitoare 
*Aprobarea graficului înscrierii în clasa pregătitoare 
*Aprobarea Zilei porților deschise  
 

ROFUIP 
Metodologia mișcării personalului 
didactic din învățământul 
preuniversitar 

FEBRUARIE Director 
Comisia pentru Curriculum 
Secretar 

2. *Analiza procesului instructiv-educativ din perspectiva 
frecvenței elevilor 
*Analiza asistențelor și a interasistențelor la ore 
*Aprobarea raportului privind stadiul pregătirii elevilor 
pentru Evaluarea Națională  
 

Procese-verbale de la ședințele cu 
părinții 
Plan de măsuri 
Programul pentru reducerea 
absenteismului şi a abandonului şcolar 

MARTIE Comisia pentru Curriculum 
 

3. * Analiza parcurgerii materiei şi a evaluării ritmice a elevilor  
*Analiza stării disciplinare  
* Prezentarea concluziilor în urma asistențelor la lecții 
*Analiza raportului privind înscrierea elevilor la clasa 
pregătitoare și validarea listelor admiși la clasa pregătitoare, 
în etapa I 

Raport CEAC  
Raport înscrieri CP 

APRILIE Director 
CEAC  
Comisia pentru 
monitorizarea disciplinei 
şcolare 

4. * Raport privind evaluarea corectă, parţială şi finală a 
activităţii fiecărui compartiment de munca şi a fiecărui 
angajat al şcolii  
* Avizarea programului de încheire festivă a anului şcolar 
2020-2021 

Fișa postului MAI Director Responsabili CM 

5. *Aprobarea comisiei pentru Evaluare Națională la clasa a 
VIII-a 
* Stabilirea măsurilor administrativ - gospodăreşti pentru 

Program activităţi administrativ Planul 
managerial 

IUNIE Director 

mailto:scoala_ienachitavacarescu@yahoo.com


 

Şcoala Gimnazială  ”Ienăchiţă Văcărescu” 

Calea Şerban Vodă nr. 62-64,  Sector 4, Bucureşti, cod poştal 040212 

Telefon/fax. (+40) (021) 335.57.05; 

e-mail: scoala_ienachitavacarescu@yahoo.com;  

 
TEMATICA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

DIN ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021, SEMESTRUL AL II-LEA 
 

2 
 

vacanţa de vară  
* Stabilirea obiectivelor planului managerial pentru vacanţa 
de vară 
*Aprobare CO pentru vacanța de vară 

 

Discutat în ședința Consiliului Profesoral din data de 28.01.2021. 

Aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 05.02.2021. 

  

Director,  

Prof. Rășineanu Liliana 
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