Componența Consiliului de Administraţie
An școlar 2019-2020
1 . Crăciun Ioana-- preşedintele Consiliului de Administraţie;
2. -Dorojan Nicolae-membru;
3.Clopot Ramona-membru;
4.Mihuț Ion– reprezentant al Consiliului local;
5.Moldveanu Silviu–reprezentant al Primăriei Vilcelele;
6.Tudose Nicoleta - reprezentant ai părinților;
7. Musat Florica Silvia – reprezentant ai părinților.
Lider de sindicat –Marin Nicolae
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SARCINILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020
Prof. Craciun Ioana- director - preşedintele Consiliului de Administraţie
 coordonează activitatea Consiliului de Administraţie şi a întregului personal
 răspunde de aplicarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare
 coordonează activitatea grupului de lucru pentru întocmirea şi reactualizarea Proiectului
de Dezvoltare Instituţională al şcolii
 răspunde de gospodărirea bazei tehnico-materiale a şcolii
 răspunde de realizarea planului de școlarizare
 răspunde de respectarea Regulamentului intern
 răspunde de îndeplinirea planului managerial al şcolii
 răspunde de investiţii, dotări şi reparaţii curente
 coordonează activitatea Comisiei CEAC
 organizează şi controlează desfăşurarea examenelor (Evaluarea Naţională clasa a VIII-a,
Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a)
 organizează si controlează înscrierea în clasele pregătitoare
 răspunde de organizarea, normarea si salarizarea personalului didactic al școlii
 răspunde de încadrarea personalului didactic al școlii
 răspunde de mişcarea elevilor (transferări)
 responsabil cu elaborarea fisei post a personalului didactic auxiliar, nedidactic
 răspunde de reactualizarea informaţiilor de pe site-ul școlii
 îndeplineşte și alte atribuţii stabilite prin regulament şi metodologie elaborate de MENCȘ
 răspunde de aplicarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare a disciplinelor de
cultura generală
 urmăreşte pregătirea elevilor de la clasele a VIII-a, în vederea susţinerii, cu bune rezultate, a
examenului de Evaluare Națională ( grafic de pregătire suplimentară)
 monitorizează activitatea Comisiilor metodice, Comisia pentru activităţi educative şcolare şi
extraşcolare
 coordonează activitatea Consiliului de curriculum ( conţinuturi si evaluare la examenele de
încheiere a situaţiei, corigente, diferenţe)
 coordonează activitatea de pregătire a elevilor pentru participarea la concursurile și
olimpiadele şcolare la toate disciplinele
 răspunde de întocmirea situaţiilor statistice care ţin de partea instructiv-educativă
 monitorizează activitatea de dotare si activitatea din laboratoare şi cabinete
 monitorizează desfăşurarea serviciului pe școală
 îndeplineşte atribuţii stabilite prin regulament si metodologie elaborate de MENCȘ
 răspunde de întreaga activitate instructiv - educativă pe perioada absenţei directorului din
unitatea de învăţământ.
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Dorojan Nicolae-prof - educatie fizica
 coordonează activitatea comisiilor metodice învățământ gimnazial
 monitorizează activitatea de pregătire a elevilor pentru participarea la olimpiadele și
concursurile şcolare
 monitorizează activitatea de notare ritmică (înv. gimnazial)
Clopot Ramona-inv primar







monitorizează activitatea de notare ritmică (înv. primar)
răspunde de activitatea comisiei de inventariere și casare
coordonează activitatea Comisiei metodice la învățământ primar
coordonează activitatea de verificare a frecvenței
monitorizează programele de remediere a elevilor
coordonează activitățile educative, de întocmire a proiectelor si programelor educative
școlare si extrașcolare
 coordonează activitatea Consiliului părinților
 monitorizează acțiunile de caritate/ajutorare ( voluntariat) a elevilor aflați în dificultate

Mihuț Ion– reprezentant al Consiliului local
 prezintă în Consiliul Local problemele instructiv-educative care intervin în activitatea școlii
noastre
 se implică, funcţie de situaţia creată, respectând legislaţia în vigoare, în problemele din
procesul instructiv-educativ la Școala gimnazială Florenta Albu”Vilcelele.
 sprijină iniţiativele Școlii „ Florenta Albu” în derularea de programe şi proiecte ce necesită
avizul Consiliului Local

Moldoveanu Silviu–reprezentant al Primăriei Vilcelele
 prezintă domnului Primar problemele care intervin în activitatea Școlii gimnaziale „Florenta
Albu”
 se implică în funcţie de situaţia creată, respectând legislaţia în vigoare, în problemele din
procesul administrativ la Școala gimnazială „Florenta Albu”Vilcelele.
Tudose Nicoleta și Mușat Florica Silvia – reprezentanti ai părinților
 prezintă în Consiliul de Administraţie problemele ridicate de către părinţi în Comitetul de
părinţi pe şcoală
 aduce la cunoştinţa părinţilor prin Comitetul de părinţi, acţiunile, proiectele, activităţile ce se
desfăşoară la Școala gimnazială ”
 informează Comitetul de părinţi pe şcoală şi sprijină cadrele didactice în organizarea de
activităţi extraşcolare și atragere de sponsori.
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