
 

NR:1287/30.09.2019 

PLANUL TEMATIC  

AL ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL 

Anul şcolar:2019-2020 

Prezentat şi aprobat în şedinţa CP din:01.10.2019                                                                 Avizat în şedinţa CA din:01.10.2019 

Nr. 
crt 

Tip activitate Unitatea de conţinut Termen 
orientativ 

Responsabil 

1. Organizare Organizarea activităţii: 
 Validarea, prin votul majoritar al CP, a indicatorilor de 

performanţă şi punctajelor aferente din cadrul fişelor 
de autoevaluare şi evaluare a personalului didactic şi 
didactic auxiliar pentru anul şcolar 2019-2020; 

 Prezentarea, discutarea, avizarea şi semnarea fişelor 
postului de către personalul didactic angajat pe 
perioadă determinată, pentru anul şcolar 2019-2020; 

 Constituirea comisiilor la nivel de şcoală conform 
ROF. Desemnarea reprezentanţilor CP în CA al şcolii, 
organizarea şi funcţionarea CA din unitatea de 
învăţământ; 

 Desemnarea secretarului CP; 
 Numirea responsabililor de comisii metodice şi 

comisii de lucru; 

Septembrie 2019 Director 



 Numirea educatoarelor, învăţătoarelor şi a prof 
diriginţi pe grupe şi clase; 

 Avizarea organigramei şi a orarului şcolii; 
 Repartizarea pe săli de clasă a formaţiunilor de elevi, 

luarea în primire, pe bază de proces-verbal, a bazei 
materiale existente în clase; 

 Validarea situaţiei şcolare după încheierea sesiunii de 
corigenţă; 

 Repartizarea elevilor transferaţi şi repetenţi; 
 Stabilirea componenţei CEAC; 
 Avizarea ROI şi ROF (modificări, completări); 
 Prezentarea/aprobarea tematicii CP; 
 Efectuarea instructajului privind protecţia muncii, ISU, 

SSM-semnarea carnetelor privind protecţia muncii; 
 Probleme de etapă. 

2. Bilanţ-perspectivă  Aprobarea Raportului privind starea învăţământului 
din unitatea şcolară pentru anul şcolar 2018-2019-
analiza de nevoi; 

 Prezentarea rapoartelor de activitate pentru director şi 
şefi de comisii; 

 Validarea proiectării manageriale pentru anul şcolar 
2019-2020 şi pentru semestrul I al anului şcolar 2019-
2020; 

 Aprobarea planurilor manageriale ale comisiilor 
metodice şi comisiilor de lucru; 

 Aprobarea RAEI-finalizarea activităţii CEAC pentru 
anul şcolar precedent; 

 Aprobarea înscrierii la gradele didactice a cadrelor 
didactice solicitante; 

 Validarea Proiectului de curriculum al şcolii 
(curriculum naţional şi CDŞ); 

 Validarea Proiectului privind activitatea 
extracurriculară, extraclasă şi extraşcolară; 

Octombrie 2019 Director 
Consilier educativ 



 Stabilirea echipei de coordonare a Programului Şcoala 
Altfel; 

 Realizarea şi prezentarea procedurii privind 
comunicarea internă; 

 Probleme de etapă. 
3. Calitate în 

educaţie 
 Prezentarea/dezbaterea Metodologiei cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru 
elevii clasei a VIII-a şi a admiterii la liceu; 

 Analiza stării disciplinare, a frecvenţei şi a notării 
ritmice a elevilor, plan ameliorativ; 

 Validarea şi propunerea către CA a programului de 
formare continuă; 

 Analiza parcurgerii materiei; 
 Prezentarea Raportului Comisiei de combaterea 

violenţei; 
 Probleme de etapă. 

Noiembrie 2019 Director 

4. Dezbatere 
 

 Validarea/semnarea/asumarea procedurilor 
operaţionale care reglementează activităţile principale 
ale fiecărui compartiment; 

 Avizarea proiectului planului de şcolarizare pentru 
anul şcolar 2020-2021; 

 Avizarea proiectului de buget pentru anul financiar 
2020; 

 Analiza şi validarea notelor la purtare mai mici de 7 
(şapte) şi a situaţiei şcolare a elevilor la sf sem I 
precum şi a calificativelor la purtare mai mici de 
„BINE” la clasele I-IV; 

 Măsuri pentru activităţile desfăşurate pe perioada 
vacanţei intersemestriale; 

 Probleme de etapă. 

Decembrie 2019 Director 
Administrator 
financiar 
Consilier educativ 
Prof.  

5. Calitate în 
educaţie 
Bilanţ 

 Dezbaterea Metodologiei personalului didactic; 
 Propuneri cadre didactice în vederea Comisiei de 

mobilitate; 

Ianuarie 2020 Director 
Consilier educativ 



 Declanşarea procedurii pentru stabilirea CDŞ şi 
săptămâna „Şcoala Altfel”; 

 Dezbaterea şi aprobarea Raportului de analiză a 
activităţii desfăşurate în semestrul I, anul şcolar 2019-
2020. 

 Dezbaterea, aprobarea şi validarea proiectării 
manageriale pentru semestrul al II-lea, anul şcolar 
2019-2020. 

 Probleme de etapă. 
6. Activitate 

interactivă 
 
Prezentare şi 
dezbatere 

 Analiza modului de desfăşurare a programului de 
pregătire suplimentară; 

 Probleme de etapă. 

Februarie 2020 Director 
Consilier educativ 

7. Exemple de bună 
practică 

 Avizarea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2020-
2021. 

 Prezentarea rapoartelor şi a punctajului prin 
autoevaluare în vederea înscrierii cadrelor didactice 
solicitante pentru obţinerea gradaţiei de merit; 

 Analiza modului cum se desfăşoară programul de 
pregătire suplimentară cu elevii claselor a VIII-a; 

 Probleme de etapă. 

Martie 2020 Director 
Consilier educativ 

8. Dezbatere  Analiza rezultatelor obţinute de elevii clasei a VIII-a la 
simulări. Aprobarea Planului de măsuri privind 
ameliorarea rezultatelor elevilor de clasele II-IV-VI; 

 Aprobarea continuităţilor pentru cadrele didactice cu 
contract de muncă pe perioadă determinată. 

 Probleme de etapă. 

Aprilie 2020 Director 
Consilier educativ 
Diriginţi  

9. Referat, dezbatere  Analiza activităţilor desfăşurate în săptămâna „Şcoala 
altfel”; 

 Analiza activităţii compartimentelor de lucru, a 
compartimentului secretariat şi a unor comisii din 
unitatea şcolară; 

Mai 2020 Director 
Consilier educativ 



 Probleme de etapă. 
10. Dezbatere  Analiza şi validarea notelor la purtare mai mici de 7 şi 

a situaţiei şcolare a elevilor claselor a VIII-a la 
sfârşitul semestrului al II-lea; 

 Măsuri pentru susţinerea examenelor de corigenţă 
pentru elevii claselor a VIII-a; 

 Analiza şi validarea notelor la purtare mai mici de 7 şi 
a situaţiei şcolare a elevilor la sfârşitul semestrului al 
II-lea precum şi a calificativelor la purtare mai mici de 
„BINE” la clasele I-IV, pentru elevii claselor I-VII; 

 Validarea raportului privind situaţia şcolară 
semestrială şi anuală a elevilor fiecărei clase elaborat 
de Consiliul clasei; 

 Adoptarea măsurilor privind organizarea şi 
desfăşurarea Evaluării Naţionale a elevilor de clasa a 
VIII-a; 

 Probleme de etapă. 

Iunie 2020 Director 
Consilier educativ 
Diriginţi 
Învăţători 

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. ELENA LOREDANA COANDĂ 


