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TEMATICA 
ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL 

ANUL ŞCOLAR 
2016- 2017 

 

NR. 

CRT. 

TEMATICA TERMEN RESPONSABILI 

1.  Organizarea activităţii Consiliului Profesoral in 

anul şcolar 2016-2017 – graficul / tematica 

şedinţelor consiliului profesoral 

 Prezentarea evaluării personalului didactic pentru 

anul şcolar 2015-2016 

 Stabilirea comisiilor de lucru, a comisiilor 

metodice, a responsabililor de catedre etc. 

 Revizuire  ROI. Aprobare ROI. 

 Revizuire PAS si dezbatere  PAS 2013/2016 si a 

Planului operaţional 2016 -2017  

 Raport de activitate CEAC  

 Evaluarea internă a unităţii şcolare pe baza 

raportului de evaluare-autoevaluare a CEAC 

 Diverse 

Septembrie 

2016 Director  

 

Comisia pentru 

curriculum  

 

 

Director/Director 

adjunct 

 

 

Responsabil CEAC 

Responsabil CEAC 

Director adjunct 

2.  Prezentarea Raportului asupra activităţii instructiv-

educative desfăşurate de colectivul de cadre 

didactice în anul 2015-2016 

 Prezentarea programului de măsuri privind 

optimizarea activităţii instructiv educative in anul 

școlar 2015-2016 

 Prezentarea graficelor de monitorizare şi control ale 

activităţii şcolare şi extraşcolare  

 Oferta educaţională –plan de marketing  

 Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 

 Metodologia perfecţionării prin  grade didactice 

 Aprobarea strategiei de dezvoltare a resurselor 

umane şi planului operaţional pentru anul şcolar in 

curs  

 Programul burselor scolare 

 Diverse 

Octombrie 

2016 

Director 

 

 

 

Director adjunct  

Responsabil CEAC 

 

 

Consilier educativ 

Director 

 

Responsabil 

perfecţionare 

 

Comisia de burse 

3.  Propuneri plan de şcolarizare 2017-2018 

 Monitorizarea frecvenţei. Analiza SWOT - direcţii 

de acţiune  

 Analiza procesului instructiv educativ. Teze 

 Pregătirea simulării examenului de bacalaureat 

 Educaţie centrată pe nevoi şi posibilităţi 

 Sancţiuni elevi 

 Diverse 

Noiembrie  

2016 

Director 

Director adjunct  
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4.  Prezentarea Raportului de monitorizare internă al 

CEAC 

 Analiza  ritmicitatii  notării, a inspecţiilor  la ore, 

comportamentul  elevilor în şcoală  şi frecvenţa la 

ore 

 Relaţia şcoală – familie, părinţi – elevi - profesori 

 Prezentarea Metodologiei pentru examenele de 

certificare –nivel 3 si nivel 3+ 

 Aprobarea temelor de proiect şi a îndrumătorilor de 

proiect 

 Diverse 

Decembrie 

2016 

Responsabil CEAC 

 

Director adjunct / 

CCM 

Consilier educativ 

 

 

Responsabil arie 

curriculară 

„Tehnologii” 

5.  Aprobarea   Proiectului  de încadrare pentru  anul 

şcolar 2017-2018 

 Validarea raportului privind situaţia şcolară la 

sfârşitul semestrului I prezentată de fiecare 

diriginte 

 Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum 

si a altor sancţiuni potrivit ROI şi ROFUIP 

 Diverse 

Ianuarie 

2017 

Director 

 

Director adjunct / 

CCM 

 

 

Director adjunct / 

CCM 

6.  Raport privind siguranţa elevilor în şcoală 

Evenimente şi activităţi de prevenire şi combatere a 

violenţei  

 Metodologia acordării gradaţiilor de merit 

      Aprecieri sintetice asupra activităţii candidaţilor 

care   solicită acordarea distincţiilor şi premiilor 

 Diverse 

Februarie 

2017 

Director 

 

Director adjunct / CP 

 

 

Director adjunct / CP 

 

7.  Prezentarea  raportului de monitorizare internă al 

CEAC 

 Prezentarea analizei activitatii instructiv-educative  

pe semestul I 

 Analiza  ritmicitatii   notării, a inspecţiilor  la ore, 

comportamentul  elevilor in şcoală  şi frecvenţa la 

ore 

 Promovarea ofertei educaţionale 

 Pregătirea şi stabilirea comisiilor pentru examenele 

finale: atestatul de competenţă profesională; 

bacalaureat; admiterea în liceu /ciclul superior al 

liceului 

 Diverse 

Martie 2017 Responsabil CEAC 

 

Director / Director 

adjunct 

Responsabil -

imaginea şcolii 

Comisie ofertă 

educaţională 

Director adjunct  

 

 

8.  Promovarea ofertei educaţionale - Târg Ofertă 

educaţională 

 Proiect de activităţi dedicate Zilelor Şcolii  

 Orientarea   şcolară  şi  profesională  a  

absolvenţilor. Şcoala mai aproape de piaţa muncii – 

raport privind inserţia absolvenţilor  

 Aspecte privind managementul resurselor umane 

conform metodologiei de mişcare a cadrelor 

Aprilie 2017 Consilier educativ 

 

Consilier educativ 

Comisie ofertă 

educaţională 

Director adjunct  
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didactice 

 Analiza rezultatelor la simularea examenelor finale 

 Diverse 

Director 

 

Director adjunct  

9.  Prezentarea planului de şcolarizare pentru anul 

şcolar 2017-2018 aprobat 

 Zilele şcolii 

 Pregătirea examenului de bacalaureat - 2017 

 Stabilirea programului de încheiere festivă a anului 

şcolar 2016-2017 

 Diverse                                                                 

Mai 2017 Director 

 

Consilier educativ 

Director adjunct / CP 

Director adjunct / CP 

responsabili comisii 

metodice 

10.  Validarea situaţiei şcolare la sfârşitul semestrului al 

II-lea prezentată de fiecare diriginte şi a situaţiei 

şcolare anuale 

 Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum 

şi a altor sancţiuni potrivit ROI şi ROFUIP 

 Calificative parţiale pentru  activitatea desfăşurată 

în anul şcolar 2016-2017 

 Stabilirea graficului permanenţei cadrelor didactice 

pe perioada vacanţei de vară 

 Evaluarea îndeplinirii obiectivelor din PAS propuse 

în acest an în vederea asigurării calităţii educaţiei şi 

formării profesionale în unitatea şcolară 

Iunie 2017 Director 

 

Director adjunct / CP 

 

 

Responsabili comisii 

metodice  

Director 

 

CEAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


