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TEMATICA SI GRAFICUL
SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL

An scolar 2015-2016

Nr crt Tema sedintei Termen Raspunde
1  Validarea rezultatelor obtinute la examenul de

corigenta
 Reorganizarea Consiliului de Administratie al
scolii
 Aprobarea componentei nominale a comisiilor
metodice si de lucru din scoala si anuntarea
responsabililor desemnati
 Alegerea cadrelor didactice membre ale
Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii in
scoala
 Comunicarea calificativelor acordate cadrelor
didactice pentru activitatea desfasurata in anul
scolar 2014-2015
 Comunicarea repartizarii/clase a educatorilor,
invatatorilor, dirigintilor
 Dezbateri si avizarea ROI
 Prezentarea orarului scolii
 Organizarea serviciului/scoala/elevi/cadre
didactice
 Validarea fiselor de autoevaluare ale
personalului didactic al unitatii de invataamnt, in
baza carora se stabileste calificativul anual;
 Dezbateri privind Rapoartele de autoevaluare
a activitatii din anul scolar 2014-2015
 Formularea aprecierilor sintetice privind
activitatea personalului didactic si didactic auxiliar
care solicita acordarea gradatiei de merit sau a altor
distinctii si premii,potrivit legii
 Diverse :dezbateri, la solicitarea MEN, a ISJ
sau din proprie initiativa, a proiectelor de acte
normative si/sau administrative cu caracter
normativ, care reglementeaza activitatea
instructiv-educativa, formularea propunerilor de
modificare sau de completare a acestora,dezbateri
ale problemelor legate de continutul sau
organizarea activitatii instructiv-educative din
scoala,propuneri privind masurile de optimizare a
procesului didactic,propuneri pentru acordarea
recompenselor pentru elevi si pentru cadrele
didactice conform prevederilor legale in vigoare,
analiza abaterilor savarsite de catre elevi,
aprobarea sanctiunilor propuse de consiliile
claselor etc

Sept. 2015 Arcus Ana
Popa
Mariana
Istrate
Steluta
Padnevici
Carmen
Gherghisan
Violeta
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2
 Stabilirea codului de etica profesionala
 Analiza si dezbateri privind raportul general

privind starea si calitatea invatamantului in anul
scolar 2014-2015

 Dezbateri si aprobarea planului managerial anual
 Analiza activitatii instruciv-educative din scoala

pentru anul 2014-2015
 Prezentarea si aprobarea planului managerial
/activitati extrascolare si al comisiei dirigintilor
pentru anul scolar 2015-2016
 Prezentarea programului activiatilor
extrascolare in sem I,2015-2016
 Propuneri privind acordarea burselor pentru
elevi
 Prezentarea planurilor operationale privind
siguranta elevilor in scoala
 Aprobarea cercurilor scolare care vor
functiona in anul scolar 2015-2016
 Dezbateri si propuneri privind programul
“Sa stii mai multe,sa fii mai bun!l”

 Aprobarea inscrierii la examene de obtinere a
gradelor didactice a cadrelor
 Diverse

Oct 2015 Arcus Ana
Istrate
Steluta
Tamoanu
Alina
Luca Liliana
Arcus
Bristena
Barsanescu
Monalisa
Manghiuc
Gabriela

3  Dezbateri, propuneri si avizarea PDI-ului si
PAS-ului 2015-2020

 Dezbatere :Legislatia scolara de actualitate
 Analiza starii la invatatura si disciplina a
elevilor si stabilirea planurilor de masuri corective
 Dezbateri privind masurile de pregatire a
elevilor in vederea sustinerii tezelor
 Aprobarea activitatilor dedicate zilei de 1
Decembrie
 Diverse

Nov. 20
15 Trandafir

Gh

Arcus Ana
Ilascu Vera
Racheleanu
Mariana
Istrate
Steluta

Dumanovsc
hi anisoara

4  Analiza si dezbaterea raportului de monitorizare
interna

 Propuneri catre CA privind CDS/CDL-urile pentru
anul scolar 2016-2017;validarea ofertei de
discipline optionale pentru anul scolar 2016-2017

 Validarea ofertei de curriculum la decizia scolii
pentru anul in curs, aprobata de consiliul de
administratie;

 Propuneri catre consiliul de administartie privind
programele de formare continua si dezvoltare
profesionala a cadrelor didactice si a pesonalului
didactic auxiliar si nedidactic

Dec 2015 Arcus Ana
Tamoanu
Alina
Truta Elena
Coca C-tin
Tamoanu
Tudorita
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 Avizarea proiectului planului de scolarizare pentru
anul scolar 2016-2017
 Formularea aprecierilor privind activitatea
personalului nedidactic si auxiliar
 Avizarea proiectului de buget pentru anul 2016
 Aprobarea programului pentru vacanta de
iarna
 -Diverse

5  Validarea rapoartelor privind situatia scolara
semestriala prezentate de catre invatatori/diriginti
 Validarea notelor la purtare mai mici de 7 si a
calificativelor la purtare mai mici de “bine
 Prezentarea proiectului de incadrare al scolii
pentru anul scolar urmator
 Aprobarea programului pentru vacanta
intersemestriala
 Diverse

Ian 2016 Arcus Ana
Cristea
Marcela
Naciu
angelica
Aurica
Eugenia

6  Validarea situatiei scolare dupa incheierea sesiunii
de amanari,diferente

 Analiza si dezbateri privind raportul general
privind starea si calitatea invatamantului in sem
I,an scolar 2015-2016

 Dezbateri si aprobarea planului managerialpentru
sem II,an scolar 2015-2016

 Analiza activitatii instruciv-educative desfasurata
in sem I,an scolar 2015-2016
 Prezentarea si aprobarea planului managerial
/activitati extrascolare si al comisiei dirigintilor
pentru sem II, an scolar 2015-2016
 Prezentarea programului activiatilor
extrascolare in sem II,2015-2016
 Diverse

Februarie
2016

Arcus Ana
Manghiuc
Gabriela
Istrate
Steluta
Popa
mariana
Dascalu
C-tin
Onceanu
Vasilica

7  Dezbatere privind asigurarea calitatii
invatamantului in scoala noastra

 Aprobarea proiectului de program pentru
saptamana dedicata activitatilor”Sa stii mai multe,
sa fii mai bun”

 Analizarea si dezbaterea raportului de monitorizare
interna

 Diverse

Martie 2016 Cristea
Geluta
Morosanu
Maria
Istrate
Steluta
Carp Elena

8  -Aprobarea programului de vacanta
 -Dezbateri privind masurile ce se impun pentru

sustinerea, de catre elevii claselor terminale a
examenelor nationale

 -Diverse

Aprilie 2016 Arcus Ana
Aurica
Eugenia
Nadoleanu
Adriana

9  Prezentarea raportului privind activitatile idn
saptamana “Scoala altfel”

 Analiza starii la invatatura si disciplina a elevilor si

Mai 2016
Istrate
Steluta
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stabilirea planurilor de masuri corective
 aprobarea CDS-urilor si CDL-urilor pentru anul

scolar 2016-2017
 Aprobarea schemelor orare pentru anul scolar

2016-2017
 Validarea rapoartelor privind situatia scolara
semestriala si anuala pentru clasa a XII-a
 Validarea notelor la purtare mai mici de 7 ale
elvilor din clasa a XII-a
 Prezentarea planului de masuri privind
sustinerea examenului de certificare a
competentelor profesionale a elevilor clasei a XII-a

 Diverse

Gherghisan
Violeta
Carp Elena
Sbughea
Spirache
Gherghisan
Angelica
Cornea
Daniela

10  Validarea rapoartelor privind situatia scolara
semestriala si anuala a elevilor din clasele
preg-VIII

 -Validarea notelor la purtare mai mici de 7 si a
calificativelor la purtare mai mici de “bine”

 -Analizarea si dezbaterea raportului de
monitorizare interna

 Prezentarea planului de masuri privind sustinerea
examenelor nationale EN si BAC 2016

 -Prezentarea planului de masuri privind admiterea
absolventilor clasei a VIII-a la liceu si scoala
profesionala

 -Avizarea programului pentru vacanta de vara
 -Diverse

Iunie 2016 Luca Liliana
Popa Doina
Truta Elena
Sbughea
Iuliana
Tamoanu
Alina

11 Validarea rapoartelor privind situatia scolara
semestriala si anuala pentru clasele IX-XI de liceu
-Validarea notelor la purtare mai mici de 7 pentru
clasele de liceu

Iulie 2016 Tamoanu
Alina
Smochina
speranta
Trandafir
Gheorghe

Director ,
prof Arcus Ana


