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GRAFICUL / TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022 - 2023
UNITATEA DE CONŢINUT

Nr.
Crt.
•
•
•
•
•
1.

•
•
•
•
•
•
•

RESURSE

Validarea fișelor de autoevaluare / evaluare ale personalului didactic
și didactic auxiliar
Validarea situației şcolare după încheierea sesiunii de corigențe
Repartizarea elevilor transferați şi repetenți
Stabilirea componenței CA
Numirea coordonatorului de proiecte şi programe şcolare şi
extraşcolare pentru anul 2022 – 2023
Stabilirea componenței CEAC
Repartizarea diriginților şi ȋnvățătorilor la clase
Repartizarea claselor pe ture şi săli pentru 2022 – 2023
Aprobarea componenței nominale a comisiilor metodice din unitatea
de învățământ
Anunțarea componenței nominale a comisiilor permanente,
temporare şi ocazionale din unitatea de învățământ
Alegerea perioadei de desfăşurare a “Săptămânii altfel” şi a
“Săptămânii verde”
Probleme organizatorice

1

TERMEN

Raportul comisiei de
examene
Resurse umane
ROFUIP
Opțiunile
elevilor/Scheme orare

RESPONSABIL

Conducere
Septembrie
2022

Comisia pentru
curriculum
CEAC
Grup de lucru
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•

2.

3.

4.

Analizarea, dezbaterea şi validarea raportului general privind starea
și calitatea învățământului din Școala Gimnazială Luceafărul în anul
școlar 2021 – 2022
• Dezbaterea si validarea propunerilor de întocmire a PDI
• Avizarea planului operațional anual
• Avizarea planului managerial anual
• Aprobarea tematicii anuale C.P.
• Validarea programului de activități educative școlare și extraşcolare
• Revizuirea şi avizarea Regulamentului de Ordine Interioară
• Avizarea Codului de etică
• Prezentarea metodologiilor de Evaluare Națională, admitere ȋn liceu
şi bacalaureat
•
•
•
•

Analiza parcurgerii materiei și evaluării ritmice a elevilor
Prezentarea spre analiza a raportului de activitate CEAC - RAEI
Prezentarea metodologiei de elaborare a CDȘ
Sprijinirea elevilor cu dificultăți de învățare / risc de abandon școlar,
prin programe speciale de recuperare – prezentarea situației de către
diriginți si invatatori

Rapoarte responsabili
comisii metodice
Conducere
PDI
Regulamentul Intern
ORDIN Nr. 4183/2022
Programul activităților
educative școlare și
extrașcolare

Programul de intervenție
privind îmbunătătirea
situației disciplinare și ța
situației la învățătură

• Validarea notelor la purtare mai mici de 7 pentru clasele de gimnaziu,
precum si a calificativelor la purtare mai mici de „bine” pentru cls. IIV

Rapoarte depuse

• Aprobarea raportului privind situatia scolară la sfârşitul semestrului I
prezentată de fiecare învătător/diriginte

Programul Comisiei de

2

Octombrie
2022

Director
Consilier educativ
Responsabilii
comisiilor metodice

Conducere
Comisie curriculum
Noiembrie
2022

Decembrie
2022

CEAC
Diriginți si invatatori

Conducere

Responsabili comisii
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• Prezentarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor
de Evaluare Naţională, de Admitere la liceu şi Bacalaureat 2022
• Raportul Comisiei de combatere a violentei
• Avizarea proiectului Planului de școlarizare pentru 2023 - 2024

5.

6.

• Măsuri organizatorice privind Simularea Evaluarii Naționale
• Analiza parcurgerii materiei și evaluării ritmice a elevilor, absenteism
abandon şcolar și învățare online

• Dezbaterea si aprobarea Raportului de activitate al unității școlare pe
semestrul I
• Avizarea ofertei de Curriculum la decizia școlii pentru anul 2022 2023

combatere a violentei
Metodologia privind
aprobarea cifrei de
școlarizare
Metodologia privind
aprobarea cifrei de
școlarizare
Metodologia de
Simulare a Evaluarii
Nationale
Raport de activitate –
semestrul I
Opțiuni părinți si elevi
Programul activităților
educative

metodice
Consiliu profesoral

Ianuarie
2023

Conducere
Comisia
de organizare a
examenelor

Februarie
2023

Conducere Consiliul
pentru curriculum
Coordonator proiecte si
programe
Comisia de proiecte si
programe

•

7.

8.

Analiza parcurgerii materiei și evaluării ritmice a elevilor,
absenteism, abandon şcolar și învățare online
• Analiza rezultatelor de la simularea Evaluării Naționale
• Aprecieri sintetice asupra activităţii candidaţilor care solicită
acordarea gradaţiei de merit, pe baza raportului de autoevaluare a
activităţii desfășurate.
• Avizarea programului din „Săptămâna altfel“ şi a “Săptămânii verde”
•

Analiza stării disciplinare

Metodologia de
organizare si desfășurare
a
examenelor; admitere,
continuarea studiilor

Programul pentru
reducerea
absenteismului și
3

Martie
2023

Aprilie
2023

Conducere
Responsabili comisii
metodice

Comisia pentru
curriculum
Comisia pt. combaterea
violentei…
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•

9.

10.

Analiza parcurgerii materiei și evaluării ritmice a elevilor,
absenteism abandon şcolar și învățare online

• Prezentarea raportului privind programul “Săptămâna altfel”
• Stabilirea programului de încheiere festivă a anului școlar 2022 – 2023
• Popularizarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2023 – 2024

a abandonului școlar
Programul “Săptămâna
altfel”

Coordonatorul pentru
proiecte si programe

Metodologia privind
aprobarea cifrei de
școlarizare

Conducere
Învățători
Diriginți

• Aprobarea raportului privind situația școlară la sfârșitul semestrului al
II-lea prezentată de fiecare învățător/diriginte și a situației școlare
Situațiile prezentate de
anuale
diriginți / învățători la
• Validarea notelor la purtare mai mici de 7 pentru clasele de gimnaziu,
precum și a calificativelor la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele sfârșitul semestrului al IIlea
I-IV
• Probleme organizatorice Evaluare Națională, admitere în
liceu, corigențe

Director,
Prof. Petcu Steliana

4

Mai
2023

Conducere
Iunie
2023

Consiliul Clasei
Consilier educativ

