
 

 

 

 

 

 

PLANUL TEMATIC 

AL ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL    

  anul şcolar: 2018-2019 

 

Nr crt Tip activitate Unitatea de continut Termen 

orientativ 
Responsabil 

1.  Organizare  Organizarea activitatii :  

 Validarea, prin votul majoritar al CP , a indicatorilor de performanta  si punctajelor 

aferente din cadrul fiselor de autoevaluare si evaluare  a personalului didactic si  didactic 

auxiliar  pentru anul scolar 2018-2019; 

 Prezentarea, discutarea , avizarea  si semnarea fiselor postului de catre personalul 

didactic angajat pe perioada determinata,  pentru anul scolar 2018-2019; 

 Constituirea comisiilor la nivel de scoala conform ROFI. Desemnarea  reprezentantilor 

CP in CA al scolii, organizarea si functionarea  CA din unitatea de invatamant ; 

 Desemnarea secretarului CP ; 

 Desemnarea coordonatorului Gradinitei Prichindel; 

 Numirea responsabililor de comisii metodice si comisii de lucru; 

 Numirea  educatoarelor, invatatoarelor si prof diriginti pe grupe si clase;  

 Avizarea organigramei si a orarului scolii; 

Septembrie 

2018 

Director 
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Prezentat  si aprobat 

in sedinta CP din                                         

Avizat 

in sedinta CA din  



 Repartizarea pe sali de clasa a formatiunilor de elevi , luarea in primire , pe baza de 

proces verbal, a bazei material existente in clase; 

 Validarea situatiei scolare dupa incheierea sesiunii de corigenta ; 

  Repartizarea elevilor transferati si repetenti; 

 Stabilirea componentei CEAC; 

 Avizarea ROFI si RI(modificari, completari); 

 Aprobarea masurilor specifice privind organizarea zilei de 5 Octombrie- Ziua 

Internationala a Educatiei; 

  Prezentarea/ aprobarea tematicii CP; 

 Efectuarea instructajului privind protectia muncii , ISU, SSM;semnarea carnetelor  

privind protectia muncii; 

 Aprobarea documentatiei specific privind implementarea Programului educational 

Scoala dupa scoala 

 Probleme de etapa. 

2.  Bilant- 

perspectiva  

 Aprobarea Raportului privind starea invatamantului din unitatea scolara pentru anul 

scolar 2017-2018; analiza de nevoi; 

 Prezentarea rapoartelor de activitate pentru director si sefi de comisii; 

 Analiza indeplinirii Planului operational din cadrul Planului managerial 2017-2018; 

 Validarea proiectarii manageriale pentru anul scolar 2018-2019 si pentru sem I al anului 

scolar 2018-2019; 

 Aprobarea planurilor manageriale pe compartimente de lucru ; 

 Aprobarea planurilor managerilae ale comisiilor metodice si comisiilor de lucru’ 

 Aprobarea RAEI; Finalizarea activitatii CEAC pentru anul scolar precedent; 

 Analiza indeplinirii planurilor operationale 2017-2018 din PDI , dezbaterea si validarea 

propunerilor de revizuire a PDI; 

 Aprobarea inscrierii la gradele didactice si definitivat a cadrelor didactice solicitante; 

 Validarea Proiectului de curriculum al scolii (curriculum national si CDS) 

 Validarea Proiectului privind activitatea extracurriculara, extraclasa si extrascolara; 

Octombrie 

2018 

Director 

Director adjunct 

Coordonator 

CEAC 

Consilier 

educativ 



 Stabilirea echipei de coordonare a Programului Scoala altfel;  

 Realizarea si prezentarea procedurii privind comunicarea interna  

 Probleme de etapa. 

3.  Calitate in 

educatie 

 Prezentarea/ Dezbaterea Metodologiei cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării 

Naţionale pentru elevii clasei a VIII a în anul şcolar 2018-2019 si a admiterii la liceu; 

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

 Validarea si propunerea catre C.A. a programului de formare continua; 

   Dezbatere “Criterii de referinta pentru 2020 a situatiei educatiei si formarii profesionale 

din Romania din perspectiva indicatorilor europeni”; 

 Analiza parcurgerii materiei si evaluarea ritmica a elevilor; 

 Prezentarea Raportului Comisiei de combatere a violentei; 

 Probleme de etapă. 

Noiembrie 

2018 

Director 

Director adjunct 

 

4.  Dezbatere 

Referat 

 Validarea/ semnarea/ asumarea  procedurilor operationale care reglementeaza  

activitatile principale ale fiecarui compartiment; 

 Referat: Cai si metode de obtinere a progresului scolar ; 

 Avizarea proiectului planului de scolarizare pentru an scolar 2018-2019; 

 Stabilirea strategiei de realizare si gestionare a resurselor financiare bugetare si 

extrabugetare pentru anul financiar 2018; Avizarea proiectului de buget pentru anul 

2019; 

 Stabilirea masurilor pentru organizarea si desfasurarea Zilelor scolii-15.01.2019; 

 Masuri pentru activitatile desfasurate pe perioada vacantei de iarna ;  

  Informare proceduri 

  Probleme de etapă. 

Decembrie 

2018 

Director 

Director 

adjunct 

Administrator 

financiar 

Consilier 

educative 

Prof. Gusatu 

Carmen 

(referat) 

5.  Calitate in 

educatie 

Bilant 

o Dezbaterea Metodologiei personalului didactic; Avizarea cererilor cadrelor didactice care 

îndeplinesc condiţiile de pensionare/acordul de continuitate pentru personalul didactic 

pensionabil la 1 septembrie 2019; 

o Analiza si validarea notelor la purtare mai mici de 7 si a situatiei scolare a elevilor la 

sfarsitul  semestrului I precum şi a calificativelor la purtare mai mici de “BINE” la clasele 

I-IV; 

o Măsuri pentru activitatile desfasurate pe perioada vacantei intersemestriale;  

Ianuarie 2019 
Director 

Director adjunct 



o Declansarea procedurii pentru stabilirea CDS si saptamana Scoala altfel; 

o Analiza modului de desfasurare a programului de pregatire suplimentara a elevilor  in 

vederea participarii la concursurile scolare; 

o Propuneri cadre didactice in vederea  Comisiei de mobilitate; 

o  Probleme de etapă. 

6.  Activitate 

interactive 

 

Prezentare si 

dezbatere 

 

 Consiliul profesoral cu tema “. Liedership si management educational-teorii si  

  practici actuale-modelele formale” 

 Dezbaterea şi aprobarea  Raportului de analiza a activitatii desfasurate in  

 semestrul I anul scolar 2018-2019; 

 Dezbaterea,aprobarea si validarea  proiectării manageriale pentru semestrul al 

 II-lea al anului scolar 2018-2019; 

 Aprobarea ofertei  Programului national “Scoala Altfel” 

 Dezbaterea ofertei C.D.S. pentru anul scolar 2018-2019; 

 Aprobarea  programului educational  ,,Scoala dupa Scoala” pentru anul scolar 2018-2019; 

 Probleme de etapă. 

Februarie 

2019 

Director 

Director adjunct 

Consilier educativ 

7.  Exemple de 

buna 

practica 

 Consiliu profesoral cu tema” Lidership si management educational-teorii si practici 

actuale-modelele colegiale” ; 

 Avizarea   ofertei educationale pentru anul scolar 2019-2020; 

 Prezentarea rapoartelor si a punctajului prin autoevaluare in vederea inscrierii cadrelor 

didactice solicitante pentru obtinerea gradatiei de merit; 

 Analiza modului cum se desfasoara programul de pregatire suplimentara cu elevii claselor 

a VIII-a  

 Probleme de etapa. 

Martie 

2019 

Director 

Director adjunct 

Consilier educativ 

8.  Dezbatere  Consiliu profesoral cu tema- “Lidership si management educational-teorii si practici 

actuale-modelele culturale”; 

 Analiza activitatilor desfasurate in saptamana „Scoala altfel- Sa stii mai multe, sa fii mai 

bun!”; 

  Analiza rezultatelor obtinute de elevii claselor a VIII a la simulari. Aprobarea Planului de 

masuri privind ameliorarea rezultatelor elevilor de clasa a VIII a,  Evaluarea Nationala; 

  Masuri privind evaluarea elevilor de clasele II-IV-VI; 

 Aprobarea continuitatilor pentru cadrele didactice cu contract de munca pe perioada 

determinata; 

Aprilie 

2019 

Director 

Director adjunct 

Consilier 

educativ  

Diriginti cls a 

VI-a si a VIII-a 

 P.I.P. cls a II-a 

si a IV-a 
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 Masuri organizatorice privind popularizarea ofertei scolii si a organizarii  activitatii Ziua 

portilor deschise; 

 Probleme de etapa. 

9.  Referat, 

dezbatere 

 .Consiliu profesoral cu tema- “Identificarea  modelelor de management si lidership in 

cadrul scolii”; 

   Analiza modului in care s-a organizat si s-a desfasurat activitatea de O.S.P.; 

 Analiza activităţii compartimentelor  de lucru , a compartimentului secretariat si  a unor 

comisii din unitatea şcolară; 

 Probleme organizatorice privind Evaluarea nationala ; masuri/ activitati specifice privind 

organizarea zilei de 5 Iunie- Ziua invatatorului; 

  Probleme de etapă.. 

Mai 

2019 

Director 

Director adjunct 

Consilier educativ 

10.  Dezbatere  Analiza si validarea notelor la purtare mai mici de 7 si a situatiei scolare a elevilor claselor 

a VIII-a la sfarsitul  semestrului al-II-lea; 

 Masuri pentru sustinerea examenelor de corigenta pentru elevii claselor a VIII-a; 

 Analiza si validarea notelor la purtare mai mici de 7 si a situatiei scolare a elevilor la 

sfarsitul  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 masurilor privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale a elevilor de 

clasa a VIII a; 

 Probleme de etapă. 

Iunie 2019 

Director 

Director adjunct 

Consilier 

educative 

Diriginti 

 Invatatori  


