
GRAFICUL / TEMATICA
ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL

ÎN ANUL ŞCOLAR
2019-2020

Nr.
Crt.

UNITATEA DE CONŢINUT RESURSE TERMEN RESPONSABIL

1.  Desemnarea secretarului C.P
 Validarea incadrarii si repartizarii educatorilor/ invatatorilor / 

dirigintilor pentru anul scolar 2019-2020 
 Adoptarea de măsuri pentru începerea anului şcolar 2019-2020 

(repartizarea sălilor de clasă, a diriginţilor, distribuirea manulelor, 
organizarea primei zile de şcoală)

 Alegerea membrilor reprezentanți ai CP în  Consiliului de 
administraţie

 Discutarea fişei postului pentru pers. didactic, nedidactic şi 
auxiliar;

 Discutarea fişei de evaluare a cadrelor didactice pentru anul 
şcolar 2019-2020;

 Aprobarea componentei nominale a comisiilor metodice din 
unitatea de învătământ;

 Diseminare propuneri perioada  Şcoala altfel

Resurse umane 
ROFUIP

 Optiunile elevilor/ 
Scheme orare

SEPTEMBRIE
2019

Director 

Comisia pentru 
curriculum 

CEAC

2.  Aprobarea tematicii CP.
 Dezbaterea si avizarea regulamentului intern al scolii;

Rapoarte responsabili 
comisii metodice 

SEPT./OCTO Director Consilier 
educativ / Resp. 



  Analiza şi sinteza activităţii instructiv-educative desfăşurate în anul 
şcolar 2019-2020

 Aprobarea RAEI al Şcolii Gimnaziale ,,Sf. Ierarh Nicolae,, 
Bucu pentru anul şcolar 2019 – 2020; 

 Aprobarea planul managerial anual şi a organigramei; 
 Instruirea personalului didactic si didactic auxiliar PM / PSI; 
 Prezentarea Metodologiei pentru examenele nationale: Evaluare

Nationala, admiterea în liceu ;
 Prezentarea, discutarea şi avizarea planurilor operaţionale pe 

sem. I.(realizate de responsabilii comisiilor metodice);
  Prezentarea, discutarea şi avizarea Calendarului activităţilor 

educative din şcoală 

Proiectul de dezvoltare 
institutională 
Regulamentul Intern 
Metodologiile de 
examen

 Programul activitătilor 
educative scolare si 
extrascolare

MBRIE 2019 CM

3.  Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor 

 Sprijinirea elevilor cu dificultăti de învătare / risc de abandon 
scolar, prin programe speciale de recuperare – prezentarea 
situatiei de către diriginti

 Analiza şi dezbaterea raportului de evaluare internă privind calitatea 
educaţiei  

CEAC NOIEMBRIE
2019

Director

C. pt curriculum 
CEAC Dirigintii

4.  Apecieri sintetice asupra activităţii candidaţilor care solicită 
acordarea gradaţiei de merit, pe baza raportului de autoevaluare 
a activităţii desfăsurate 

 Metodologia miscarii cadrelor didactice pentru anul scolar 2020-
2021

  Proiectul plan de scolarizare pentru anul scolar 2020-2021

Metodologia de 
acordare a gradaţiei de 
merit în învătământul 
preuniversitar 

DECEMBRIE
2019

Director

5.  Validarea Raportului privind starea si calitateaînvătământului în
semestrul I 2019-2020

  Aprobarea planului managerial pe semestrul II

Raport privind starea si
calitatea învătământului
– semestrul I 

IANUARIE
2020

Director 
Diriginti
Responsabili CM



 Acordarea notelor la purtare în semestrul I 

 Discutarea situatiei la invatatura la sfarsitul semestrului I, an scolar 
2019- 2020

  Proiectul de incadrare pentru anul scolar 2020-2021

 Evaluarea şi elaborarea concluziilor asistenţelor la ore ale 
directorului şi şefilor de catedră 

 Consilier Educativ

6.  Avizarea proiectului Planului de şcolarizare 

 Analiza şi sinteza activităţii instructiv-educative desfăşurate în 
semestrul I al anului şcolar 2019-2020

 Discutarea cererilor pentru gradaţii de merit

  Măsuri pentru optimizarea activităţii instructiv-educative în 
semestrul al II-lea

  Discutarea de documente manageriale si organizatorice.

Metodologia privind 
aprobarea cifrei de 
scolarizare

FEBRUARIE
2020

Director 

Comisia pentru 
curriculum

7.  Adoptarea proiectului curricular(CDS) pentru anul scolar 2020-
2021

 Pregătirea examenelor: Evaluarea Naţională 

 Dezbaterea şi aprobarea planului de dezvoltare a şcolii 

Oferta curriculară 
Metodologia de 
organizare si 
desfăsurare a 
examenelor; admitere;

MARTIE
2020

Comisia pentru 
curriculum
 Director 
Responsabili CM

8.  Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor 

 Pregatirea elevilor in vederea sustinerii Evaluarii Nationale 
pentru cls.II,IV,VI.

  Analiza stării disciplinare. Raportul comisiilor de disciplină şi de 
prevenire şi combatere a violenţei

Rapoarte comisii APRILIE
2020

CEAC

9.  Adoptarea de masuri pentru promovarea ofertei educaţionale 

 Adoptarea măsurilor pentru încheierea anului şcolar 2019-2020

 Discutarea de documente manageriale si organizatorice.

MAI 
2020

Director/ Diriginti 
V-VIII,invatatorii

10.  Bilanţ/autoevaluări/evaluări/interevaluări;

 Validarea situaţiei şcolare la sfârsitul semestrului al II-lea 

Raport CEAC Director CEAC 



prezentată de fiecare învătător/diriginte si a situaţiei şcolare 
anuale 

 Raportul anual de evaluare internă a calităţii educaţiei 2019-
2020; 

 Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum si 
calificativelor la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele I-IV;

 Probleme organizatorice Evaluare Naţională, admitere în liceu 
2020

 Situatiile prezentate de
diriginti / învătători la 
sfârsitul semestrului al 
II-lea

Consilier educativ

Notă: - Prezentul grafic poate fi modificat în funcţie de oportunităţile/conjuncturile apărute pe parcursul anului şcolar; (CEAC = Comisia de 
evaluare şi asigurare a calităţii în învăţământ;CP – Consiliul profesoral;CM – Comisii metodice) Director.

Director,
Prof. Soare Anda Rodica


