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Prezentat și discutat în ședința CP din data de 20.10.2021
Aprobat în ședinta CA din data de 04.11.2021
Director,
prof. Adriana-Ana MUREȘAN
TEMATICA
ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL
ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022
CONSILIILE PROFESORALE SE VOR ȚINE FAȚĂ ÎN FAȚĂ, DAR ȘI ON-LINE (CÂND SITUAȚIA O IMPUNE).
UNITATEA DE CONŢINUT

TERMEN
Septembrie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numirea secretarului CP
Prezentarea cadrelor didactice nou venite în colectivul profesoral.
Numirea diriginților la clasele a V-a și a P.Î.P. la clasele pregătitoare
Promovarea dezvoltării profesionale în rândul cadrelor didactice
Aprobarea componenței nominale a comisiilor din unitatea de
învățământ
Alegerea membrilor CA, CEAC, a Coordonatorului pentru Proiecte și
Programe Educative
Validarea calificativelor personalului didactic și a personalului didactic
auxiliar
Nominalizarea comisiilor/grupurilor de lucru
Instruirea personalului didactic si didactic auxiliar (PSI și SSM)
Discutarea /propuneri ROFUI/ RI - 2021-2022 – actualizare
Stabilirea spațiilor/sălilor de clasă și pregătirea acestora pentru
începerea anului școlar

RESURSE
Decizii

RESPONSABILI
Director
Director adjunct

Lista claselor/diriginților și a
învățătorilor

Rapoartele/Fisele de evaluare

ROFUIP

Responsabili PM/PSI
Responsabil
ROFUI
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•
•
•
Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Anunțarea catedrelor
Întocmirea orarului
Diverse

•

Aprobarea Raportului privind starea si calitatea învătământului în anul
școlar precedent
• Raportul CEAC, Plan de îmbunătățire
• Analiza rezultatelor la examenele naționale comparativ cu anul școlar
precedent- rezultatele
• Prezentarea tematicii CA/CP
• Avizarea planului managerial anual
• Activitatea educativă școlară și extrascolară pentru anul școlar 20212022
• Recomandarea CP pentru înscrierea la grade didactice
• Formarea continuă a cadrelor didactice
• Diverse
• Analiza parcurgerii materiei și a evaluării ritmice a elevilor
• Analiza rezultatelor testelor inițiale (după caz)
• Program de pregătire pentru EN
•
•
•
•

Analiza absențelor pe luna octombrie. Cauze, măsuri de remediere.
Exemple de bună practică pentru activitățile online/ hibrid.
Propuneri pentru CDȘ
Diverse

•

Avizarea proiectului Planului de școlarizare

•
•

Validarea situației la învățătură
Diverse

Încadrări 2021-2022

Comisia de întocmire
a orarului

Lucrări efectuate/dotări
Raport
Rapoarte- responsabili comisii și
compartimente functionale
Tematica CA/CP
Programul activităților educative
școlare și extrascolare

Rapoarte

Director
Director adjunct
Responsabili comisii
Consiliul pentru
curriculum

Coordonatorul de
proiecte și programe
educative
Director
Director adjunct
Comisia de
monitorizare a
ritmicității notării
Diriginții/ P.Î.P.

Raport comisie
Metodologia privind aprobarea
cifrei de școlarizare

Director
Director adjunct
Secretariat
Diriginții/ P.Î.P.

Raport
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Ianuarie/
Februarie

Martie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprilie

•
•
•
•
•
•

Mai

Iunie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Validarea Raportului privind starea și calitatea învățământului în
semestrul I
Planurile operaționale pe semestrul al II-lea, programele de activități
Validarea ofertei de curriculum
Avizarea proiectului planului de încadrare
Prezentarea Metodologiei de acordare a gradaţiei de merit în
învătământul preuniversitar (după caz)
Diverse
Analiza rezultatelor la simularea examenelor naționale. Elaborarea
planurilor de pregătire pentru elevii cu ritm lent de învățare/performanță
Probleme curente și avizarea / aprobarea unor documente conform
calendarelor oficiale.
Analiza disciplinei și a absențelor pe luna ianuarie/februarie. Cauze,
măsuri de remediere.
Diverse
Parcurgerea materiei și evaluarea ritmică.
Măsuri pentru asigurarea condițiilor de desfășurare a Evaluărilor
Naționale la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII- a.
Analiza stării disciplinare a elevilor (după caz) și a absențelor pe luna
martie. Cauze, măsuri de remediere.
Organizarea în condiții optime a activităților în ,,Școala Altfel”.
Diverse

Rapoartele comisiilor

Raport ,,Școala Altfel”.
Analiza situației absențelor și a disciplinei. Cauze, măsuri de remediere.
Probleme curente și avizarea / aprobarea unor documente conform
calendarelor oficiale.
Probleme privind spațiile școlare în anul școlar următor.
Diverse
Analiza rezultatelor evaluărilor la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a.
Validarea situației la învățătură și purtare la sfârșitul anului școlar.
Probleme organizatorice pentru încheierea anului școlar / EN.
Analiza situației absențelor și a disciplinei.
Diverse

Director
Director adjunct
Comisia pentru
curriculum

Metodologia de organizare și
desfășurare a
Simulării Examenelor Naționale

Director
Director adjunct

Rapoarte comisii
Raport

Director
Director adjunct

Raport diriginți/ P.Î.P.

Comisia pentru
monitorizarea
notării ritmice

Raport cadre didactice

Director
Director adjunct

Raport diriginți / P.Î.P.
Diriginți/ P.Î.P.

Situațiile prezentate de diriginți/
P.Î.P.

Director
Director adjunct
Consiliul Clasei
Diriginți / P.Î.P.
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