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GRAFICUL CONSILIILOR DE ADMINISTRAŢIE 

 

SEMESTRUL I 

2017-2018 

 

LUNI-11.09. 2017-ORA 14.00: 

 -aprobare calificative pentru anul şcolar 2016-2017-dir.Nicodin Ioan; 

 -aprobare încadrare pentru anul şcolar 2017-2018-dir.Nicodin Ioan; 

 -aprobare transferuri elevi-secr.Meszarosz Elena; 

 -aprobare proiect de parteneriat cu şcoala „Nicolae Costin din Chişinău-grupul din 

octombrie-prof.Ancuţa Brăduţ. 

-aprobare repartizare diriginţi pe clase-dir.adj.Zdrenţan Mihăiţă; 

MIERCURI -27 SEPTEMBRIE 2017-0RA 14.00: 

 -aprobare ordine de zi-dir.Nicodin Ioan; 

 -aprobare grafic şedinţe şi tematică-dir.Nicodin Ioan; 

 -plan de Acțiune a Școlii-Plan Operaţional 2016-2017-dir.Nicodin Ioan; 

 -aprobare Regulament Intern (organigrama, fişe post cadre didactice, fişă de evaluare cadre 

didactice pentru 2017-2018) şi Regulament de organizare şi funcţionare a Unităţii de învăţământ-

dir.Nicodin Ioan; 

 -aprobare fişă post director adjunct-dir.Nicodin Ioan; 

 -aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice-cont.şef Rădac 

Cornelia; 

 -aprobare procedură profesor de serviciu pe şcoală-dir.Nicodin Ioan; 

 -aprobare activităţi extracurriculare pentru anul şcolar 2017-2018-dir.Nicodin Ioan; 

 -aprobare curriculum de dezvoltare locală-dir.adj.Zdrenţan Mihăiţă; 

 -aprobare încadrare, structură finalizată-dir.Nicodin Ioan; 

 -aprobare orar pentru semestrul I , an şcolar 2017-2018-dir.adj.Zdrenţan Mihăiţă;  

 -aprobare dată şi activităţi pentru „Ziua şcolii” -prof.Ancuţa Brăduţ; 

 -aprobare dată şi activităţi pentru „Balul bobocilor” -prof.Ancuţa Brăduţ; 

-alte aspecte organizatorice-dir.Nicodin Ioan. 

MIERCURI-01 NOIEMBRIE 2017-ORA 14: 

 -aprobare suport activităţi „Ziua şcolii” -prof.Ancuţa Brăduţ; 

 -aprobare suport activităţi „Balul bobocilor” -prof.Ancuţa Brăduţ; 

 -alte aspecte organizatorice-dir.Nicodin Ioan. 

MIERCURI-29 NOIEMBRIE 2017-ORA 14.00: 

 -Propuneri Plan de şcolarizare 2018-2019-dir.Nicodin Ioan; 
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 -Aspecte desprinse din registrul riscurilor şi registrul semnalare nereguli-dir.adj.Zdrenţan 

Mihăiţă. 

 

MIERCURI-13 DECEMBRIE 2016-ORA 12.00: 

 -situaţia la învăţătură-analiză-dir.adj.Zdrenţan Mihăiţă; 

 -organizare pentru vacanţa de iarnă-plan de reparaţii şi amenajări-dir.Nicodin Ioan; 

 -proiecte pentru 2018-propuneri-dir.Nicodin Ioan; 

 -aprobare propunere buget 2018-dir.Nicodin Ioan. 

MIERCURI-24 IANUARIE 2018-ora 14.00 

 -raportare situaţie la învăţătură şi purtare-dir.adj.Zdrenţan Mihăiţă; 

 -aprobare transferuri intersemestriale; 

 -aprobare propunere încadrare pentru anul şcolar 2018-2019-dir.Nicodin Ioan; 

 -aprobare restrângeri de activitate-dir.Nicodin Ioan; 

 -aprobare pensionări-dir.Nicodin Ioan; 

 -alte aspecte legate de mişcarea personalului didactic-dir.Nicodin Ioan. 

 

     Dir.prof.Nicodin Ioan Octavian 

 

 


