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TEMATICA ȘI GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR 

CONSILIULUI PROFESORAL 

 (semestrul II, an şcolar 2018/2019) 

 

 

 

14.02.2019 

 

1. Aprobarea Raportului de autoanaliză a activității manageriale pe semestrul I 

și a documentelor de diagnoză și prognoză ale unității noastre (solicitate de ISJ); 

 

2. Dezbaterea și avizarea încadrării cu titulari și a vacantării normelor și 

fracțiunii de normă pentru anul școlar 2019-2020; 

 

3. Supunerea spre aprobare a tematicii și a graficului de desfășurare a ședințelor 

CP și CA pentru semestrul II a anului școlar 2018-2019; 

 

4.Validarea ofertei curriculare pentru anul școlar 2019-2020; 

 

5. Alte probleme. 

 

 05.03.2019 

 

1. Prezentarea Raportului cu privire la organizarea și organizarea și desfășurarea 

activității instructiv-educative din semestrul I a anului școlar 2018-2019; 

 

2. Dezbaterea și supunerea spre aprobare a programului managerial pentru 

semestrul II a anului școlar 2018-2019; 

 

3. Modalități de realizare a activităților în cadrul programului național ” Școala 

altfel”; 

 

4. Alte probleme. 
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 17.04.2019 

 

1.Prezentarea Metodologiei și a graficului de desfășurare a Evaluărilor naționale 

la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, anul școlar 2018-2019; 

2. Stabilirea Comisiilor de organizare și administrare a Evaluărilor naționale 2-

4-6, anul școlar 2018-2019; 

 

3. Prezentarea rapoartelor privind rezultatele la simulări EN+BAC și a adresei 

ISJ Iași nr. 2295/03.04.2019; 

 

4. Prezentarea și discutarea cererilor cadrelor didactice angajate pe perioadă 

determinată, care solicită prelungirea prin continuitate a contractelor individuale 

de muncă pentru anul școlar 2019-2020; 

 

5. Alte probleme. 

 

23. 05. 2019 

 
1. Analiza raportului întocmit de comisia de verificare a ritmicităţii 

notării şi stabilirea măsurilor ce se impun; 

 

2. Analiza situaţiei la învăţătură şi frecvenţă a elevilor claselor a XII-a .  

Măsuri ce se impun pentru creşterea procentajului la examenul de 

bacalaureat şi la examenele de certificare profesională. 

3. Prezentarea situaţiei privind comanda de manuale .   

4. Aprobarea programului de informare şi instruire a elevilor si părinţilor 

cu privire evaluările externe şi la examenul de admitere.  

5. Analiza modului în care s-a realizat conlucrarea între învăţătorii 

claselor a IV-a şi profesorii care vor preda  la aceste clase în anul şcolar următor. 

      

6. Alte probleme. 

 

14.06.2019 

 
1. Aprobarea fişelor de evaluare a personalului didactic şi nedidactic 

pentru anul şcolar 2018-2019.  

2. Elaborarea programului de igienizare generală a şcolii și a realizării 

condiţiilor minime pentru obţinerea avizului sanitar. Atragerea de surse de 

finanţare extrabugetare în vederea diminuării cheltuielilor cu igienizarea şcolii 

şi reparaţiile curente.  

3. Aprobarea concediilor cadrelor didactice . 



4. Aprobarea programului de activităţi educative pentru perioada vacanţei 

de vară. 

          5. Alte probleme . 
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