
ȘCOALA GIMNAZIALĂ URECHENI

TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Nr.
crt.

Denumirea activitatii Termen Responsabil

1. Validarea fișelor de evaluare ale personalului
didactic şi didactic auxiliar pentru anul şcolar 2018-
2019.
Alegerea membrilor Consiliului de Administrație.
Alegerea membrilor CEAC .
Dezbaterea și avizarea Planului de incadrare 2019-
2020.
Dezbaterea și aprobarea Structurii organizatorice a
şcolii ( componența Comisiilor) .
Discutarea și avizarea orarului.
Aprobarea tematicii ședințelor Consiliului Profesoral
pentru anul școlar 2019-2020.
Diverse

Septembrie
2019

Director
Responsabilii
Comisiilor
metodice
Cadre
didactice

2. Analiza Raportului  privind starea invatamantului
din anul scolar 2018-2019.
Dezbaterea și aprobarea programelor anuale de
activitate ale comisiilor pentru 2019-2020.
Dezbaterea și aprobarea  Proiectului activitatilor
extrascolare pentru anul scolar 2019-2020.
Dezbaterea și aprobarea fișelor postului și fișelor de
evaluare ale cadrelor didactice  pt. 2019-2020.
Dezbaterea și aprobarea cererilor pentru înscrierea la
obținerea definitivatului și a gradelor didactice.
Discutarea aprobării  burselor pe semestrul I.
Instruirea personalului în domeniul PSI și SSM.
Diverse.

Octombrie
2019

Director
Responsabil
CEAC
Consilier
educativ
Cadre
didactice

3. Analiza evaluării ritmice a elevilor.
Analiza stării disciplinare a elevilor.
Dezbaterea metodologiilor pentru Evaluările
Naționale.
Diverse.

Noiembrie
2019

Director
Resp. Comisii
metodice

4. Avizarea proiectului Planului de şcolarizare pentru
2020-2021.
Stabilirea concediilor pentru vacanța de iarnă.
Pregătirea concursurilor și olimpiadelor școlare.
Validarea situației la învățătură, disciplină și
frecvență pe semestrul I.
Validarea notelor și calificativelor la purtare mai
mici de 7, respectiv,, Bine”.
Prezentarea Rapoartelor claselor.
Diverse.

Decembrie
2019

Director
Cadre
didactice

5. Dezbaterea și aprobarea raportului  privind starea
invatamantului din sem. I, anul scolar 2018-2019
Instruirea personalului în domeniul PSI și SSM

Ianuarie 2020 Director
Învățători
Diriginți



Diverse.
6. .

Aprobarea burselor pe sem.al II lea.
Dezbarea și propunerea disciplinelor opționale
pentru anul școlar 2020-2021.
Diverse.

Februarie 2020 Director
Resp.comisii
metodice
Cadre
didactice

6. Dezbaterea și avizarea proiectului Planului de
încadrare pentru 2020-2021.
Aprobarea programului din săptămâna ,,Şcoala
Altfel”.
Diverse.

Martie 2020
Director
Consilierul
educativ

7. Analiza activitatii cadrelor didactice privind
ritmicitatea notarii elevilor.
Analiza stării de disciplină și a absențelor elevilor.
Dezbaterea și avizarea Planului de măsuri pentru
desfășurarea Evaluării Nționale a elevilor clasei
aVIII a.
Instruirea personalului în domeniul PSI și SSM.
Diverse.

Aprilie 2020 Director
Resp.comisii
metodice
Cadre

didactice

8. Aprobarea raportului  activităţii din săptămâna
,,Şcoala Altfel”.
Aprobarea calificativelor parţiale pentru cadrele
didactice care participă la etape de mobilitate.
Diverse.

Mai 2020 Director
Cadre
didactice

9. Validarea situației școlare din semestrul al II lea și a
situației școlare anuale.
Validarea notelor și calificativelor la purtare mai
mici de 7, respectiv,, Bine”.
Discutarea și stabilirea concediilor de odihnă pentru
vacanţa de vară.
Stabilirea activităților pentru perioada vacanței de
vară
Diverse.

Iunie 2020 Director
Cadre
didactice

DIRECTOR ,
Prof. Mihai-Marcel Tănăselea


