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GRAFICA ȘI TEMATICA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

AN ȘCOLAR 2022-2023 

 

Aprobat în Consiliul de Administrație în data de 

NR.  351        din   21.09.2022                                                                     Director, 

ZĂMOSTEANU OANA MIRELA 

 

DATA 
 

TEMA RĂSPUNDE 

 
 
 

21.09.2022 
 

 

 Aprobarea tematicii și graficului ședințelor CA 

 Aprobarea planului managerial al directorului pentru anul 

școlar 2022-2023 

 Aprobarea organigramei grădiniței pentru anul școlar 

2022-2023 

 Aprobarea graficului de activități extrașcolare și 

extracurriculare 

 Alte probleme 

 

 

 

 

 

 Director 

 Consiliu de 

administrație 

18.10.2022 
 
 
 

 
 Dezbaterea și aprobarea RAEI pentru anul școlar 

2022-2023 

 Dezbaterea planului de îmbunătățire propus de CEAC 

 Actualizarea organigramei 

 Alte probleme 

 

 Director 

 Consiliu de 

administrație 
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15.11.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aprobarea proiectului pentru planul de școlarizare 

pentru anul școlar 2022-2023 

 Aprobarea procedurilor SCIM și CEAC 

 Aprobarea bugetului pentru serbările de iarnă 

 Alte probleme 

 

 Director 

 Consiliu de 

administrație 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

22.12.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17.01.2023 

 
 
 
 
 

 Dezbaterea raportului de monitorizare al comisiei 

pentru combaterea violenței în grădiniță 

 Aprobarea programului de dezvoltare a Sistemului de 

Control Intern pentru anul 2023 

 Alte probleme 

 

 
 
 

 Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul școlar 

 Aprobarea calificativelor anuale pentru personalul 

nedidactic 

 Alte probleme 

 

 

 

 Director 

 Consiliu de 

administrație 

 

 

 

 

 

 

 Director 

 Consiliu de 
administrație 

14.02.2023  
 Aprobarea calendarului de activități pentru programul 

„Școala Altfel ”, precum și a instrumentelor de 

evaluare ale acestora 

 Alte probleme 

 

 Director 

 Consiliu de 

administrație 
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21.03.2023 
 
 
 

 
 

 
 

 

 Aprobarea ofertei educaționale pentru anul școlar  

2023-2024 

 Alte probleme 

 

 

 Director 

 Consiliu de 

administrație 

 

 

 

 

 

 
25.04.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Aprobarea procedurii de  reînscrierie și înscriere a 

preșcolarilor, conform calendarului 

 Aprobarea raportului pentru „Școala Altfel” 

 Alte probleme 

  Director 

 Consiliu de 

administrație 

 

 
 

16.05.2023 
 
 
 

 Aprobarea contractului educațional pentru anul școlar 

2023-2024 

 Alte probleme 

 

 Director 

 Consiliu de 

administrație 

 

17.06.2023 
 

 Analiza stadiilor pregătirilor pentru începerea noului 

an școlar 

 Aprobarea raportului anual de evaluare a personalului 

didactic 

 Verificarea bazei materiale pentru anul școlar viitor 

 Alte probleme 

 Director 

 Consiliu de 

administrație 

 

 


