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TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL
Anul şcolar 2017- 2018 sem I
Nr.
crt.
1.

Luna

Tema ședinței de lucru

Obiective

Data

Responsabil

Septembrie

-Prezentarea situaţiei încadrărilor cu personal
didactic;
-Planul de şcolarizare;
-Aspecte legate de plata cu ora;
Repartizarea dirigenţiilor;
-Repartizarea claselor pe săli (din cele două
clădiri);
-Orarul unităţii şcolare-repartzare ore pe
discipline de învăţământ;
-Probleme legate de testarea psihologică s
csdrelor didactice şi a peronalului şcolii;
-Constituire şi propuneri Comisii Metodice şi de
Curriculum;
-Revizuire ROI, PAS, CEAC;
-Discuţii referitoare la Acordurile de parteneriat
între şcoală şi familie pentru clasele a IX-a, an
şcolar 2017-2018;
-Festivitatea de deschidere a noului an şcolar şi
de premiere la clasele unde nu a fost organizată
la sf. Anului şc. 2017-2017;
-Probleme legate de constituirea noului Consiliu
de Administraţie al şcolii;
-Termenul de predare al Rapoartelor de activitate
a Comisiilor metodice pentru anul şc. 2016-2017;

Evaluarea reală a încadrărilor
conform planului de
școlarizare realizat;
Planificarea şi organizarea
activității instructiv –
educative;

6.09.2017

Director,
Director adj.,
Responsabili
Comisii metodice
CEAC
Secretar

Formarea cadrului
organizatoric pentru
evaluarea și asigurarea
calității învățământului în
unitatea școlară;

Obs.
Prezentare
Măsuri
organizatorice
Avizare
Discuţii,
avizare
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2.

Septembrie

-Validarea fişelor de evaluare pentru activitatea
desfăşurată în anul şc. 2016-2017 pt. personalul
didactic şi didactic auxiliar;
-Stabilirea perioadei de desfăşurare a
programului „Şcoala Altfel”;
-Aspecte legate de păstrarea bunurilor şcolii;
-Probleme privind semnul distinctiv al şcolii şi
achiziţionarea carnetelor de elev la clasele a IXa;
-Diverse.
-Prezentarea şi analizarea situaţiei la învăţătură la
sfârşitul anului şcolar 2016-2017;
-informarea CP asupra faptului că au fost stabilite
calificativele personalului didactic şi didactic
auxiliar cu referire la eliberarea adeverinţelor
pentru fiecare persoană evaluată;
-Diverse.

3.

Septembrie

-Evaluarea de etapă a directorului şi directorului
adjunct;

4.

Septembrie

-Prezentarea Raportului de analiză referitor la
procesul instructiv-educativ pentru anul şcolar
2016-2017;
-Propuneri în vederea constituirii Consiliului de
Administraţie şi a Comisiei Paritare;

Analiza, diagnoza şi
prognoza activităţii instructiv
educative;

8.09.2017

Director,

Dezbatere
Discuţii

Director adj.,
Secretar

Planificarea şi organizarea
activității instructiv educative;
Acordare calificativ

Planificarea şi organizarea
activității instructiv educative;

14.09.2017

CP

21.09.2017

Director,
Director adj.,

Completare
chestionare în
prezenţa
inspectorului
şcolar de zonă
Discuţii
Dezbatere
Avizare
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-Discuţii referitoare asupra testelor iniţiale la
clasele a IX-a;
-Organizarea Balului Bobocilor;
-Diverse.

5.

Octombrie

-Serviciul pe şcoală;
-Asigurarea securizării săliilor de clasă în timpul
orelor de Educaţie fizică, TIC şi practică
laborator;
-Prelucrarea Statutului Elevului şi a ROI;
-Planificarea şedinţelor cu părinţii;
-Monitorizarea instruirii practice;
-Avizarea Procedurii operaţionale privind accesul
/plecarea elevilor şi persoanelor străine în /din
şcoală;
-Participarea elevilor LT1 la activitatea
organizată de fundaţia „Perspective” Daneş, în
data de 23.10.2017, ora 12, sala „Sander”, cu
tema „Prevenirea traficului de persoane”;
-Diverse.

Responsabilii de
catedre şi ai
comisiilor,
Optimizarea procesului
instructiv educativ;

Securitatea elevilor
Asigurarea unei relații de
comunicare eficientă între
școală – elev - părinte

18.10.2017

Responsabil
CEAC
Sindicat
Director,
Director adj.,
Comisia
diriginţilor
Consilier educativ
Responsabil
CEAC

Discuţii
Măsuri
Prezentare
Informare
Avizare
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6.

7.

Noiembrie

Ianuarie

-Propuneri proiect Plan de şcolarizare
2018-2019;
-Aspecte legate de prevenirea faptelor de violenţă
în incinta unităţii de învăţământ;
-Comunicare referitoare la accesul elevilor în
unitatea de învăţământ;
-Informări referitoare la activităţile prilejuite de
Ziua naţională a României, serbarea de Crăciun
şi la participarea elevilor LT1 la Târgul de
Crăciun organizat de Primăria Sighişoara;
-Diverse.
-Modificări ale Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unit. Şcolare din înv. preuniversitar
– Anexă;
-Informare referitoare la activităţile ce se vor
desfăşura în cadrul Săptămânii culturii 15.01.19.01.2018;
-Proiectul de încadrare cu personal didactic pt.
anul şc. 2018-2019;
-Informaţii referitoare la examenul naţional de
Bacalaureat 2018 (perioada de înscriere,
competenţe lingvistice şi digitale, perioada
simulării probelor scrise ale examenului de
Bacalaureat);
-Avizarea constituirii Comisiei de evaluare
obiectivă şi a Comisiei de mobilitate;
-Informaţii referitoare la promovarea imaginii
şcolii (inaugurarea bibliotecii din unit. de
învăţământ, 12.04.2018);
-Calendarul Olimpiadelor şcolare;

27.11.2017

Director,
Director adj.,

Măsuri
Informare
Dezbatere
Discuţii

Comisia
diriginţilor
Psiholog şcolar
Consilier educativ
Organizare

Optimizarea procesului
instructiv educativ;
Promovarea instituţiei de
învăţământ

16.01.2018

Director,
Director adj.,
Responsabilii de
catedre şi ai
comisiilor,
Comisia de
elaborare ROI

Responsabil
CEAC
Bibliotecar

Informare
Dezbatere
Avizare
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8.

Februarie

-Dotare săli de clasă cu mobilier nou;
-Demararea procedurilor ARACIP (aprilie-mai)
în vederea acreditării unor specializări;
-Diverse.
-Prezentarea situaţiei la învăţătură şi disciplină la
sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2017-2018;
-Avizare revizuire PAS;
-Avizare revizuire ROI;
-Informare referitoare la planificarea serviciului
pe şcoală pentru semestrul al II-lea;
-Informare referitoare la orarul semestrului al IIlea pentru cursurile de la liceu frecvenţă redusă;
-Informare referitoare la Metodologia de
acreditare a celor 5 calificări corespunzătoare a 3
niveluri profesionale;
-Diverse.

Stabilirea notelor la purtare şi
a situaţiei şcolare pe clase
Planificarea şi organizarea
activității instructiv educative

2.02.2018

Director,
Director adj.,
Responsabilii de
catedre şi ai
comisiilor,

Avizare
Informare
Dezbatere
Prezentare

Comisia de
elaborare a
orarului/ grafic
serviciu pe şcoală

Responsabil
CEAC
Notă : Tematica poate fi modificată în funcţie de situaţiile nou – apărute în instituţia de învăţământ, pe parcursul anului şcolar.
Director,
Prof. Tittes – Gherman Mihaela

Întocmit: Director adj., prof. Cioc Bianca

Director adj.
Prof. Cioc Bianca

