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TEMATICA CONSILIULUI PROFESORAL 
ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

Nr 
Crt 

                       TEMATICA       RESURSE TERMEN RESPONSABIL 

1  Validare a tematicii  C.P.  şi a organigramei şcolii, valabile în anul școlar 

 Alegerea secretarului C.P., anul școlar 2018-2019 

 Validarea de către consiliul profesoral a fişelor de autoevaluare / evaluare 

ale personalului didactic şi didactic auxiliar, an școlar 2018 - 2019. 

 Alegere membrii CA, Constituirea CEAC 

 Propunere perioada de desfăşurare Săptămâna ,,Şcoala Altfel” 2018-2019 

 Validare componenţa comisiilor/ catedrelor 

 Diverse 

ROFUIP 

Fișa de evaluare a 

activității, desfășurată în 

anul școlar 2017-2018 

comisii metodice si 

compartimente functionale 

 

septembrie  

    2018 

Director 

Director adjunct 

 

2  Prezentarea Raportului anual 2017-2018; 

 Revizuirea PDI 2014-2019 

 Prezentarea şi aprobarea RAEI 2017-2018; 

 Validarea planului managerial anual;  

 Prezentarea planurilor manageriale pentru semestrul I 

 Validarea Proiectului de Activitate educativă şcolară şi extrașcolară ; 

 Validarea fişei de evaluare ( revizuită pe comisii), pentru anul școlar 2018-

2019 

 Aplicare chestionare-analiză instituţională, în vederea elaborării planului 

de acţiune 

 Propunere proiecte CAEN, CAER, CAEJ  

 Validare fişa de înregistrare a activităţilor extraşcolare 

 Revizuirea ROF/ R.I. 

  

 

Programul activitătilor 

educative şcolare şi 

extraşcolare 

PDI 

RAEI 2017-2018 

fişa de evaluare a 

activității personalului 

didactic și nedidactic 

octombrie  

   2018 

Director  şi director 

adjunct 

 

Consilier educativ 

Consiliul artistic 

  



 

 

3  Validarea Fişei de asistenţă la ore ( revizuită pe comisii) 

 Analiza parcurgerii materiei şi evaluării ritmice a elevilor 

 Analiza rezultatelor înregistrate la testările iniţiale 

 Validarea programului de activităţi pentru săptămâna ,,Şcoala Altfel”; 

întocmirea documentaţiei;  

 Raportarea rezultatelor testărilor iniţiale 

 Stabilirea Programului dedicat  Zilei Şcolii. 

Diverse 

Rapoarte intermediare 

CEAC 

 

noiembrie  

   2018 

Director, director adjunct  

Responsabil CDŞ 

Responsabil CEAC 

Diriginţii 

4  Program activități extrașcolare; 

 Raportare Program ,,Scoala Altfel” 

Programul activitătilor 

educative 
decembrie  

   2018 

Directori 

Responsabili CM  

Consilier educativ 

Consiliul artistic 

5 

 

 Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum şi a calificativelor la 

purtare pentru clasele primare, mai mici de „bine”; 

 Validarea raportului privind situaţia promovării la sfârşitul semestrului, 

prezentată de fiecare învăţător/diriginte; 

 Stabilirea componenţei nominale a Comisiei Interne de Mobilitate;  

 Stabilirea comisiei de înscriere la şcoală 

 Examene de diferenţe la specialităţi 

ROFUIP 

Raport privind starea si 

calitatea învătământului – 

semestrul I 

PDI  

ianuarie 

 2019 

 

Directori /  

Diriginţi 

CP 

Consilier educativ / 

Comisia 

activităţi educative 

 

6 

 Validarea Raportului privind starea şi calitatea învătământului în semestrul 

I, an şcolar 2018-2019; 

 Validarea planului managerial pentru semestrul al II-lea; 

 Validarea proiectului Planului de şcolarizare 

 Pregătirea examenelor de simulare pntru Bacalaureat 2019, Simulare EN 

VIII 2019, evaluări specifice 

Procedura CEAC 

Metodologia privind 

aprobarea cifrei de 

şcolarizare 

februarie 

2019 

 

Director / director 

adjunct 

responsabili CM 

CP 

CEAC 

7  Validarea proiectului curricular pentru anul şcolar 2019/2020; 

 Pregătirea examenelor: Evaluarea Natională; Testări Naţionale; 

 Aprecieri sintetice- înscrire la examenul de acordare a Gradaţiei de Merit 

Metodologia privind 

aprobarea cifrei de 

şcolarizare 

martie 

2019 

Director/ director adjunct 

Consiliul pentru 

curriculum 

Consilier educativ 



 

 

8  Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2018/2019 

  Validarea programului în vederea pregătirii examenelor : Bacalaureat, EN 

VIII 

 Aprecieri sintetice despre colegii care se înscriu la examenul de acordare a 

Gradaţiei de merit 

 Diverse 

Oferta curriculară 

Metodologia de organizare 

şi desfăsurare a 

examenelor; admitere, 

continuarea studiilor 

Cereri, Rapoarte de 

activitate 

-Metodologia de acordare 

a Gradaţiei de Merit 

Martie 

2019 

Consiliul pentru 

Curriculum 

 CEAC 

Director 

Director adjunct 

Responsabili CM 

9  Analiza parcurgerii materiei şi a evaluării ritmice a elevilor; 

 Analiza stării disciplinare; 

 Diverse 

Raport CEAC 

Raportul diriginţilor 

Raportul Consilier 

educativ 

aprilie 

 2019 

CEAC 

Comisia pt. 

monitorizarea 

disciplinei scolare 

Consilier educativ 

10  Organizare E.N. II-IV-VI; 

  

 Diverse 

Metodologia privind 

aprobarea cifrei de 

scolarizare 

mai 

2019 

Director/ director adjunct 

Responsabili CM Limbă 

şi comunicare  

 Matematică şi Ştiinţe 

  Validarea situatiei scolară la sfârsitul semestrului al II-lea prezentată de 

fiecare învătător/diriginte şi a situaţiei şcolare anuale; 

 Analiza rezultatelor Testărilor Naţionale a elevilor din clasele a II-a,  a IV-

a, aVI-a; 

 Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum si calificativelor la 

purtare mai mici de „bine”, pentru clasele I-IV; 

 Probleme organizatorice  Evaluare Nationala,Bacalaureat 2019, admitere 

în liceu 2019,corigenţe, stabilirea programului din vacanţa de vară. 

 

Situaţiile prezentate de 

diriginti / învătători  la 

sfârsitul semestrului al II-

lea 

Iunie 

2019 

Director 

Consiliul Clasei 

Consilier educativ 

Consiliul artistic 

 

                           ◊  Notă: În funcţie de situaţiile ce se impun,  tematica propusă  poate suferi unele modificări.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ȋntocmit,                                                                                                                                                                                                           Preşedinte  C.P., 

Director adjunct, Prof. Eftimi Sorina                                                                                                               Director:   prof. Doinița MITRICĂ 


