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TEMATICA ŞI GRAFICUL
ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL
ÎN ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020
Nr. 2752/24.10.2019
Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din 28.10.2019
NR.
CRT.

1.

UNITATEA DE CONTINUT

•

•
•
•
•
•

Alegerea membrilor Consiliului de administraţie pentru anul
scolar 2019 – 2020, conform Ordinului 4619/22.09.2014
pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar;
Alegerea coordonatorului de proiecte şi programe educative
precum şi a secretarului Consiliului Profesoral pentru anul
şcolar 2019 - 2020;
Stabilirea programului de funcţionare a Școlii „Ștefan cel
Mare” Focşani în anul scolar 2019 – 2020;
Stabilirea perioadei de desfăşurare a programului „Școala
Altfel” pentru noul an şcolar;
Aprobarea raportului privind situaţia şcolară după încheierea s
esiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe;
Probleme diverse:

Programarea festivităţii de deschidere a noului an şcolar şi informare

RESURSE

TERMEN

Planul de scolarizare
2019-2020

Septembrie

Resurse umane
Legea
Educatiei
Nationale NR1/2011
ROFUIP
ROI
Fisa
postului
/
Analiza resp.comisii
metodice

2019

RESPONSABIL

Directorii,
Resp. comisiilor
metodice

Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare”
Str. Ştefan cel Mare Nr. 12, Focşani, Jud. Vrancea
E-mail: scm_school@yahoo.com
http://scoalastefancelmarefocsani.ro

privind pregătirea unităţii de învăţământ pentru noul an şcolar;

Stabilirea termenului de predare a planificărilor calendaristice anuale
către şeful de comisie;
Situaţia manualelor la clasele primare şi gimnaziale;
Informare despre Certificatul de integritate comportamentală pentru
persoanele care interacţionează profesional cu grupuri vulnerabile
(conform Legii Registrului naţional automatizat cu privire la
persoanele e.Desemnarea secretarului CP 2019‐2020;
2.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapoarte de activitate
Dezbaterea și validarea Raportului privind starea şi
calitatea educaţiei în Şcoala Gimnazială ”Ștefan cel
Legislatia în vigoare
Mare” Focșani în anul şcolar 2018‐2019;
Aprobarea tematicii ședințelor Consiliului profesoral pentru
anul şcolar 2019-2020;
Prezentarea Planului managerial pentru anul şcolar 20192020;
Prezentarea Planului operaţional pentru anul 2019-2020;
Dezbaterea şi avizarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare;
Prezentarea Regulamentului Intern;
Prezentarea Codului de etică;
Aprobarea componenţei nominale a comisiilor metodice;
Prezentarea Fișei postului pentru cadrele didactice în anul
școlar 2019-2020;
Validarea fişei de evaluare a cadrelor didactice şi a
personalului didactic auxiliar pentru anul şcolar 2019‐2020;
Dezbaterea RAEI pentru anul şcolar 2018‐2019;
Aprobarea programelor anuale de activitate ale comisiilor
metodice;
Aprobarea programului activităţilor extracurriculare 2019‐

Octombrie
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•
3.

•
•
•
•
•
•
•
•

4.

•
•
•
•
•
•
•

5.

•
•

2020;
Probleme diverse.

http://scoalastefancelmarefocsani.ro

Informare privind prezentarea metodologiilor evaluării
naționale elevilor și părinților.
Analiza modului de desfășurare a orelor de pregătire
suplimentară a elevilor în vederea susținerii olimpiadelor,
concursurilor, evaluării naționale;
Discutare Proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar
2020 -2021
Dezbaterea planului de acţiune pentru ameliorarea rezultatelor
şcolare;
Analiza frecvenței elevilor la cursuri;
Analiza serviciului pe școală efectuat de profesori și
respectarea timpului alocat orelor de curs;
Prezentarea activității Comisiei de combatere a violenței în
mediul școlar;
Probleme diverse.

Noiembrie

Aprobarea raportului privind situaţia şcolară semestrială
prezentat de fiecare învăţător/profesor‐
diriginte la sfârşitul semestrului I, 2019‐2020;
Aprobarea sancţionării abaterilor disciplinare ale elevilor;
Măsuri organizatorice pentru finalizarea semestrului I.
Validarea încheierii situației școlare;
Prezentarea activității departamentului Contabilitate;
Prezentarea activității departamentului Administrație;
Probleme diverse.

Decembrie

Dezbaterea și aprobarea Planului managerial pentru semestrul Raport
Rapoarte
al II- lea;
Discutarea proiectului Planului de școlarizare pentru anul sefi CM

2019
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Directorii,
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Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare”
Str. Ştefan cel Mare Nr. 12, Focşani, Jud. Vrancea
E-mail: scm_school@yahoo.com
http://scoalastefancelmarefocsani.ro

•
•
•
•
•
6.

•
•
•
•

7.

•
•
•
•
•
•

8

•
•
•

şcolar 2020‐2021;
Aprobarea încadrării titularilor în anul şcolar 2020‐2021;
cereri pentru prelungire activitate;
cereri pentru reducerea normei didactice la 16 ore;
Aprobarea componenţei Comisiei de mobilitate 2020;
Avizarea ofertei de curriculum la decizia şcolii pentru
anul şcolar 2020‐2021;
Dezbaterea şi aprobarea propunerilor Comisiei pentru
curriculum privind CDŞ pentru anul şcolar 2020‐2021;
Probleme diverse.

Metodologia
de
aprobare a cifrei de
scolarizare
/ Prevederi ISJ

Discutarea și validarea Proiectului Planului de școlarizare CM
pentru anul școlar 2020-2021;
Metodologia
de
Dezbaterea și aprobarea ofertei curriculare pentru anul școlar aprobare a cifrei de
2020-2021;
scolarizare
Avizarea completării normelor didactice;
/ Prevederi ISJ
Probleme diverse.
Analiza parcurgerii materiei și a evaluării ritmice a elevilor;
Aprobarea Programului „Să știi mai multe, să fii mai bun!”.
Aprobarea cererilor pentru gradația de merit;
Raportul comisiei de curriculum privind opţiunile elevilor
pentru CDŞ;
Aprobarea cheltuielilor bugetare
Probleme diverse.
Dezbaterea planului de măsuri pentru pregătirea elevilor în
vederea susţinerii evaluării naţionale la clasele a II‐a, a
IV‐
a, a VI‐a şi a VIII
Dezbaterea Planului de măsuri pentru pregătirea Programului
naţional “Şcoala Altfel” – 2020;
Probleme diverse.
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Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare”
Str. Ştefan cel Mare Nr. 12, Focşani, Jud. Vrancea
E-mail: scm_school@yahoo.com
http://scoalastefancelmarefocsani.ro

9.

•
•
•
•

10.

•
•
•
•
•

Măsuri organizatorice pentru finalizarea anului şcolar;
Dezbaterea Raportului privind desfășurarea
Programului naţional “Şcoala Altfel” – 2020;
Aprecierea sintetică a Consiliului profesoral privind cererile de
gradaţii de merit
Probleme diverse.

Program activităti

Mai

Directorii

administrative

2020

Coordonatorul
de
proiecte şi programe
educative

Iunie

Directorii,

2020

Responsabilul CEAC,
Responsabilii
comisiilor metodice

Planul managerial

Raport analiza
Aprobarea raportului privind situaţia şcolară anuală
prezentat de fiecare învăţător/profesor‐
Grafic planificare
diriginte la sfârşitul semestrului al II‐lea, 2018‐2019;
concedii
Aprobarea sancţionării abaterilor disciplinare ale elevilor;
Validarea propunerilor privind acordarea recompenselor pentru
elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de învăţământ,
conform reglementărilor în vigoare;
Prezentarea gradului de satisfacţie a elevilor şi părinţilor faţă d
e calitatea educaţiei furnizate.
Probleme diverse.

