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TEMATICA ŞI GRAFICUL SEDINŢELOR CONSILIILOR PROFESORALE
- SEMESTRUL I - 2016-2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------NR.CRT.
TEMA PROPUSĂ
Data / Responsabil
1.

- Alegerea secretarului CP.
- Alegerea consilierului educativ.
- Alegerea comisiilor metodice şi a comisiilor permanente de lucru.
- Prezentarea şi aprobarea comisiilor diriginţilor.
- Alegerera membrilor CA.
- Alegerea componenţei CEAC.
- Dezbateri şi propuneri privind ROI.
- Validarea fişelor de auto evaluare a personalului didactic şi didactic auxiliar.
- Validarea situţiei şcolare pe anul şcolar 2015-2016 după perioada examenelor
de corigenţă şi situaţii neîncheiate.
- Prezentarea raportului privind starea şi calitatea învăţământului pentru anul
şcolar 2015-2016.
- Prezentarea planului managerial pentru anul şcolar 2016-2017.
- Prezentarea graficului de activităţi pe semestrul I, anul şcolar 2016-2017.
- Prezentarea planului managerial al activităţilor extraşcolare şi extracurriculare.
- Prezentarea planului managerial al activităţilor extraşcolare şi extracurriculare
pe semestrul I, an şcolar 2016-2017.
- Prezentarea şi dezbaterea tematicii CP.
- Prezentarea Raportului Anual de Evaluare Internă.
- Prezentarea graficului şedinţelor cu părinţii pe şcoală.
- septembrie – 2016 - director Millea Florica
- responsabil CEAC – Cristodor Raluca

2. -

Prezentarea procedurilor operaţionale CEAC
Prezentarea actelor normative, metodologiilor, legislaţiei, notelor ISMB, MEN.
Dezbateri proiecte şi programe educative.
Discutarea şi analizarea cazurilor de indisciplină şi a sancţiunilor date elevilor.
Rezolvarea unor dificultăţi ale procesului de predare-învăţare-evaluare.
Validarea RAEI.
- octombrie - 2016 - director Millea Florica
- responsabil CEAC - Cristodor Raluca

3.
- Dezbatere privind oferta educaţională pentru anul şcolar 2017-2018.
Analiza procesului educaţional în urma concluziilor inspecţiilor tematice, de
specialitate, de control.
Analiza unor planuri de măsuri în vederea creşterii calităţii actului educaţional
în şcoală.
Prezentarea actelor normative, metodologiilor, legislaţiei, ordinelor de ministru,
notelor de serviciu, precizărilor ISMB, MECS.
Prezentarea Metodologiilor pentru examenele de bacalaureat şi certificare a
calificării profesionale nivel 3
- noiembrie- 2016 - director Millea Florica
4.
- Avizarea Proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018.
- decembrie - 2016 – director Millea Florica
5.
- Prezentarea Raportului de monitorizare interna al CEAC
- Prezentarea analizei activităţii instructiv- educative, la sfarşitul semestrului I
- Analiza comportamentului elevilor în şcoală, a frecvenţei la ore şi stabilirea unor
măsuri.
- Validarea situaşiei şcolare la sfârşitul semestrului I, anul şcolar 2016-2017.
- Analiza activităţii comisiilor metodice şi a comisiilor permanente de lucru.
- ianuarie -2017 – director Millea Florica
- responsabil CEAC – Cristodor Raluca
- CE – Spornic Olguța
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TEMATICA ŞI GRAFICUL SEDINŢELOR CONSILIILOR PROFESORALE
- SEMESTRUL II - 2016-2017

Nr. crt.
Tema propusă
Data / Responsabil
1.
- Prezentarea metodologiei privind mobilitatea cadrelor didactice pentru anul şcolar
2017-2018.
- Analiza situaţiiilor şcolare amânate din semestrul I, anul şcolar 2016-2017.
- Prezentarea raportului de activitate pe semestrul I, anul şcolar 2016-2017 al
consilierului educativ.
- Prezentarea planului managerial pe semestrul al-II-lea.
- Prezentarea graficului de activităţi extraşcolare şi extracurriculare pe semestrul alII-lea.
- Analiza rezultatelor la simularea examenului de bacalaureat 2017.
- Prezentarea actelor normative, metodologiilor, legislaţiei, notelor ISMB, MEN.
- Dezbaterea planului de măsuri privind absenteismul, abandonul şcolar,
promovabilitatea
- februarie - 2017
- director Millea Florica
- CE – Spornic Olguța
2.
- Dezbateri privind programul activităţilor în săptămâna " Să ştii mai multe, să fii mai
bun".
- Prezentarea documentelor legislative.
- Validarea şi discutarea CDL-urilor şi CDŞ-urilor în vederea avizării pentru anul
şcolar 2017-2018.
- Analiza stadiiilor de implementare a proiectelor în curs de derulare.

- martie - 2017
- director Millea Florica
- CE – Spornic Olguța

3.

- Organizarea şi desfăşurarea activităţii în perioada 10-14 aprilie.
- Raportul privind activităţilor desfăşurate în perioada 10-14 aprilie.
- Pregătirea examenului de bacalaureat.
- Pregătirea examenelor pentru obţinerea certificatelor de
profesionale nivel 3 - responsabil comisie metodică

competenţe

- aprilie – 2017
- director Millea Florica
- CE – Spornic Olguța
- Prezentarea Raportului de autoevaluare internă pe anul 2016-2017
4. - Validarea situaţiei şcolare a elevilor anilor terminali
- Măsuri privind încheierea în bune condiţii a anului şcolar 2016-2017
- mai - 2017
- director Millea Florica
- responsabil CEAC - Cristodor Raluca
5. - Analiza activităţii instructiv-educative la sfarşitul semestrului II
- Evaluarea cadrelor didactice pentru activitatea desfăşurată în anul 2016-2017
- iunie - 2017
- director Millea Florica

