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TEMATICA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ANUL ȘCOLAR 2012-2013, SEMESTRUL al –II-lea
NR.
CRT
1.

TEMATICA
•
•

2.

•

•
•

•
•
•

RESPONSABILI

Aprobarea proiectului planului de scolarizare
pentru anul scolar 2013-2014.
Discutarea cererilor de transfer.

Director Prof. Tudorita Codreanu

Aprobarea tematicii CA si a CP pe semestrul
al II-lea. Aprobarea raportului de activitate pe
sem.I.
Transferuri elevi.
Analizarea situatiei de la clasa a IX-a E la
disciplina matematica in urma
recomandarilor facute de catre inspectorii de
specialitate si adoptarea unui plan de masuri
care sa conduca la solutionarea problemelor.
Aprobarea proiectului de încadrare pentru
2013-2014
Aprobarea proiectului de incadrare pentru
anul scolar 2013-2014
Discutarea metodologiei miscarii de personal

Director Prof. Tudorita Codreanu

TERMEN
Ianuarie 2013

Director adj. Prof. Diana Raducanu

Director adj. Prof. Diana Raducanu
Invitati : Prof.Cristina Geartu- incadrat
la clasa a IX-a E

Februarie 2013

•

3.

•

•
•
•
•
•
4.

•

si implemantarea reglemantarilor acesteia
Aprobarea cererilor pentru burse

Analiza rezultatelor obținute de elevii
claselor terminale la examenele de simulare a
examenelor nationale (Evaluarea Nationala si
Bacalaureat- sesiunea ianuarie-februarie2013) la disciplinele limba si literatura
română și matematică și a planurilor
remediale in vederea îmbunătățirii acestora .
Activități de formare –perfecționare
și educative în programul activităților pe sem.
al-II-lea
Analiza notării elevilor: raport al comisiei
pentru notare ritmică. Măsurile ce se impun;
Echivalarea certificatelor ECDL cu proba de
Competente Digitale;
.

Asigurarea permanenței în perioada vacanței
de primavara.

Director Prof. Tudorita Codreanu
Director Prof. Diana Raducanu

Martie 2013

Responsabilii de de catedre de la limba
si literatura română si matematică.

Responsabilul Comisiei pentru
monitorizarea notării ritmice.

Director Tudorita Codreanu
Director adj. Diana Raducanu
Consilierul educativ Vasiliu Jolan

Aprilie 2013

•

•
•

Acordarea calificativelor parțiale pentru
cadrele didactice implicate în mișcarea de
personal
Pregătirea manifestărilor dedicate zilei
liceului;
Aprobarea comisiilor pentru organizarea si
desfasurarea examenelor nationale

5.

•

Prezentarea raportului de activitate al
comisiilor pentru monitorizarea frecventei, a
ritmicitatii notarii si a comisiei pentru
prevenirea si combaterea violentei.

6.

•

Măsuri pentru finalizarea anului școlar.
Analiza aspectelor privind organizarea si
desfasurarea examenelor nationale
(Bacalaureat si Evaluare Nationala).

Director Prof. Tudorita Codreanu
Director adj. Diana Raducanu
Responsabilii comisiilor

Mai 2013

Director Prof.Tudorita Codreanu
Director adj. Prof. Diana Raducanu

Iunie 2013

DIRECTOR,
Prof. Tudorita Codreanu

