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Consiliul de Administralie intrunit in gedinla din data de 02.09.2019

in conformitate cu Legea Educaliei Nafionale nr.ll20l1
Avdnd in vedere procesul verbal incheiat in qedinla consiliului de administralie

in temeiul prevederilor Metodologiei-cadru de organizare qi funclionare a consiliului de administrafie

din unit[1ile de invdf[mdnt preuniversitar, aprobat[ prin OMEN nr.46l9/2014
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L. Alegerea pregedintelui Consiliului de Administralie gi numirea secretarului C.A.

2. Evaluarea activitelii personalului didactic gi didactic auxlliar gi acordarea calificativelor pentru anul

gcolar 20L8-2019.

3. incadrarea pe discipline gi clase, constituirea colectivelor claselor.

4. Stabilirea organigramei de funclionare a unitSlii pentru anul gcolar 2OL9-2O2O, constituirea comisiilor

metodice, a catedrelor gi colectivelor pe domenii de activitate ;i numirea responsabililor acestora.

5. Reorganizarea comisiei de evaluare gi asigurare a calit;lii.

6. Reorganizarea comisiei pentru prevenirea gi eliminarea violenlei in mediul ;colar, a faptelor de

coruplie gi discrimindrii 9i promovarea interculturalitilii.

7. Reorganizarea comisiei pentru securitate gi sdnitate in muncd, numirea lucr6torului desemnat cu

activitatea de prevenire gi proteclie in munci la nivelul gcolii.

8. Reorganizarea comisiei privind activitatea de apirare impotriva incendiilor gi proteclie civilS.

9. Constituirea grupului de lucru pentru colectarea 9i actualizarea datelor din SIllR.

10. Constituirea comisiei pentru proiecte gi programe comunitare,numirea responsabilului acestuia.

11. Numirea consilierului pentru proiecte gi programe educative.

12. Reorganizarea comisiei pentru curriculum.

13. Numirea responsabilului cu arhiva unitSlii.

14. Numirea coordonatorului de grddinild.

15. Numirea responsabilului cu imaginea ;colii.

16. Numirea responsabilului cu receplia ;i pdstrarea suplimentului de hrand destinat elevilor si

desemnarea persoanelor care realizeazS distribuirea zilnicd a acestuia.

17. Constituirea comisiei interne de inventariere a patrimoniului unitdlii de invS!5mAnt.

18. Constituirea comisiei pentru control managerial intern.

Preqedint strafie, Secretar Consiliul de Administrafie,

Prof.
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