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TEMATICA ŞEDINŢELOR 
CONSILIULUI  PROFESORAL 

Anul şcolar  2016- 2017 sem I 

Nr. 
crt. 

Luna Tema ședinței de lucru Obiective 
Modalităţi / 

Mijloace de realizare 
Responsabili 

1. Septembrie 1.Prezentarea structurii anului şcolar 2016-
2017; 
2.Măsuri organizatorice privind începerea 
anului şcolar 2016-2017; 
3.Avizarea încadrării cu personal didactic  
pentru anul şcolar 2016- 2017; 
4.Constituirea colectivelor claselor şi 
numirea diriginţilor; 
5.Constituirea Consiliului de Administraţie, 
conform legislaţiei în vigoare; 
6.Validarea situaţiei şcolare după 
încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi 
corigenţe; 
7.Constituirea comisiilor metodice şi a 
comisiilor de lucru; 
8.Alegerea membrilor CEAC; 
9.Stabilirea tematicii şedinţelor Consiliului 
Profesoral. 

 
 
 
 
Evaluarea reală a încadrărilor conform 
planului de școlarizare realizat; 
Planificarea şi organizarea activității instructiv 
– educative; 
 
 
 
 
 
 
Formarea cadrului organizatoric pentru 
evaluarea și asigurarea calității 
învățământului în unitatea școlară; 

Prezentare; 
 
Măsuri organizatorice; 
 
Avizare; 
 
Aprobare; 
 
Aprobare; 
 
Aprobare; 
 
 
Discuţii, aprobare; 
 
Discuţii, avizare; 
Discuţii, avizare; 

Director, 
Director adj., 

Secretar 

2. Octombrie 10.Analiza şi dezbaterea raportului  
general privind starea învăţământului; 
11. Planul managerial pentru anul școlar 
2016-2017; 
12.Avizarea programelor de activitate  
ale comisiilor de lucru; 
13. Revizuirea Regulamentului Intern 

Analiza, diagnoza şi prognoza activităţii 
instructiv educative; 
 
 
Planificarea şi organizarea activității instructiv 
-  educative; 

Prezentare, discuţii, avizare; 
 
Prezentare, discuţii, avizare; 
 
Prezentare; 
 
Avizare; 

Director, 
 

Director adj., 
 

Responsabilii de 
catedre şi ai comisiilor, 

Responsabil CEAC 

3. Noiembrie 14.Analiza frecvenţei elevilor; 
15.Avizarea proiectului planului de 
şcolarizare 2017-2018;  
16.Analiza notării ritmice; 
    
 

Optimizarea procesului instructiv educativ;  
 
 
 
 
 

Prezentare, discuţii, măsuri; 
Prezentare, avizare; 
 
Prezentare, discuţii, măsuri; 
 
 

Directorii,  
 
 

Profesorii, 
(Responsabilul 

comisiei de notare 



 

 

 

Director:  prof. Tittes-Gherman Mihaela 

 

 

 

Întocmit: dir. adj., prof. Cioc Bianca 

 
17.Stadiul pregătirii elevilor în vederea 
susţinerii probelor de evaluare a 
competenţelor lingvistice şi digitale;  
18.Consilierea în carieră a elevilor - obiectiv 
primordial în educația lor. 

 
 
 
 
Asigurarea unei relații de comunicare 
eficientă între școală – elev - părinte pentru 
orientarea tinerilor în carieră. 

Informare, discuţii; 
 
 
 
Informare, discuţii; 

ritmică), 
 Responsabilii 

comisiilor metodice 
((limbi şi TIC)  

4. Decembrie 19.Stadiul de implementare a planului 
fiecărei catedre, la care se susţine examen 
de bacalaureat, în vederea îmbunătăţirii 
rezultatelor obţinute de elevi;  
20.Prezentarea metodologiei continuării 
studiilor dupa finalizarea învăţământului   
obligatoriu; 
21.Secvențe definitorii ale sistemului  de 
educație. 

 
 
 
 
 
Încurajarea colectivului de profesori pentru 
abordarea diferențiată a formării și educării 
tinerilor, după particularitățile lor. 

Prezentare, dezbatere, 
măsuri; 
 
 
 
Aprecieri, discuții;  

Directorii, 
 
 
 
 

Responsabilii 
comisiilor metodice, 

Diriginții, 

5. Ianuarie 22.Încheierea situaţiei şcolare pentru 
semestrul I. 

Stabilirea notelor la purtare şi a situaţiei 
şcolare pe clase. 
Program de vacanță.. 

Prezentare, dezbatere, 
discuţii, măsuri; 

Director, 
Director adj., 

Diriginţii, 
Consiliile claselor 


