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TEMATICA ŞI GRAFICUL 

CONSILIULUI PROFESORAL 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

Nr. 

Crt. 

Tematica Responsabil Termen Observații 

1 Validarea rezultatelor de la examenele de încheiere a situaţiei şcolare şi de la examenele de 

corigenţă 

Alegerea cadrelor didactice care vor face parte din Consiliul de administraţie al şcolii pentru 

anul şcolar 2017-2018; 

Probleme organizatorice pentru începutul de an şcolar:  

- Aprobarea comisiilor/catedrelor care vor funcţiona în anul şcolar 2017-2018 şi a 

responsabililor acestora 

- Stabilirea colectivelor de elevi, a diriginţilor, învăţătorilor şi repartizarea acestora pe săli  

- Probleme curente privind organizarea activităţii instructive-educative din unitatea şcolară 

pentru anul şcolar 2017-2018 

 

Directori  

Secretar  

Responsabil  

CEAC  

Septembrie 

2017 

 

2 Prezentarea şi aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată în anul şcolar 2016-

2017; 

Analiza dezbaterea şi aprobarea Raportului de Evaluare internă, a Planului de 

îmbunătăţire a activităţii elaborat de CEAC pentru 2016-2017 

Prezentarea, discutarea şi aprobarea Planului Managerial al unităţii pentru anul şcolar 2017-

2018  

Eliberarea recomandărilor şi aprecierilor pentru înscrierea cadrelor didactice la examenele de 

definitivare şi grade didactice 

Aprobarea ROI 

Directori  

Secretar  

Responsabil 

CEAC  

Consilier 

educativ  

Octombrie 

2017 

 



Stabilirea şi aprobarea programelor de activităţi educative şi extracurriculare pentru 2017-2018  

Prezentarea şi aprobarea tematicii Consiliului Profesoral şi Consiliului de administraţie 

pentru anul şcolar 2017-2018  

Dezbatere Programa școlară pentru clasele a V-a 

3 Probleme curente privind desfăşurarea procesului instructive-educativ  

 Probleme ale colectivelor de elevi privind activitatea didactică  

 Propuneri de aplicare a sancţiunilor pentru elevii care au încălcat ROI şi ROFUIP; 

Prezentarea și dezbaterea Metodologiilor și Ordinelor de ministru nou apărute 

Exemple de bună practică predarea integrată la clasele a V-a 

Directori  

Responsabil 

cu 

perfecţionarea  

 

Noiembrie 

2017 

 

4 Avizarea Proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019  

Analiza activităţii Comisiei pentru prevenirea si combaterea violenţei în mediul şcolar, 

propuneri pentru îmbunătăţirea climatului de siguranţă a elevilor în școală  

Analiza frecvenţei şi disciplinei elevilor, stabilirea efectelor măsurilor de prevenire şi 

combatere a absenteismului în rândul elevilor  

Dezbatere: tipuri de leadership şi management şcolar (T. Bush) 

Directori  

Responsabil 

comisie  

diriginţii  

Responsabil 

comisie  

Decembrie 

2017 

 

5 Validarea situaţiei şcolare şi comportamentale la sfârşitul semestrului I 

Măsuri organizatorice pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor pe semestrul al II -lea 

Prezentarea activităţii CEAC pe semestrul I. Prezentarea rezultatelor chestionarelor de 

satisfacţie  

Acordarea aprecierilor sintetice cadrelor didactice solicitante 

Dezbatere: predarea integrată – plusuri/minusuri 

Diriginţii  

Responsabil 

CEAC  

Ianuarie 

2018 

 

6 Prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfășurată în semestrul I al anului 

şcolar 2017-2018  

Prezentarea Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii actului didactic în semestrul al II-

lea al anului şcolar în curs 

Analiza şi derularea activităţilor prevăzute în metodologia mişcării personalului didactic pentru 

anul şcolar 2018-2019  

Aprobarea planului de încadrare pentru anul şcolar 2018-2019 

Raport privind organizarea fazelor pe şcoală şi locale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare  

 

Directori  

Responsabilii 

de arii 

curriculare  

Secretar  

 

Februarie 

 2018 

7 Rolul activităţilor de orientare şi consiliere în şcoală – raport privind activitatea desfăşurată şi 

rezultatele obţinute 

Analiza participării elevilor la fazele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare și 

Responsabil 

Comisie 

metodică a 

Martie 

2018 

 



măsurile reglatorii  

Raport privind activitatea ariilor curriculare  

„Matematică şi ştiinţă”  

,,Limbă şi comunicare’’  

”Învățământ primar” 

privind programele de pregătire a elevilor pentru examenele naționale  

Prezentarea ofertei educaţionale pentru anul şcolar viitor 

 Analiza stadiului de pregătire a disciplinelor pentru CDŞ 

Avizare Programul ”Școala altfel” 

diriginților 

Responsabilii 

de arii 

curriculare  

 

8 Analiza ritmicităţii notării, a frecvenţei elevilor, a faptelor de violenţă de orice fel şi a gradului 

de respectare a Regulamentului intern şi a ROFUIP; Măsuri pentru remedierea și reglarea 

problemelor 

Aprobarea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2018-2019  

Analiza rezultatelor la concursurile școlare 

Diriginţii  

Responsabilii 

de comisii  

Comisia 

pentru 

curriculum  

 

Aprilie 

2018 

 

9 Raport privind derularea activităților extracurriculare 

Pregătirea examenelor naționale 

Probleme organizatorice privind desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal 2018-2019 

  

 

Directori 

Comisia de 

Evaluare 

națională și 

admitere 

Mai  

2018 

 

10 Validarea rezultatelor elevilor la sfârşitul anului şcolar  

Aprobarea programului de activităţi extracurriculare pentru perioada vacanţei de vară 

Aprobarea programării definitive a perioadelor de concediu şi a celor de activitate didactică a 

cadrelor didactice pentru perioada vacanţei de vară 

 

Directori  

Diriginţi  

Consilier 

educativ  

Iunie 

2018 

 

Director, 

Prof. Mărioara Secheli 


