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Tematica orientativă a activității Consiliului Profesoral  

Anul școlar 2020-2021 

Semestrul I 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Unitatea de conținut Resurse Termen  Responsabili  

1. Prelucrari legislative; Strategia managerială  

(PDI, Plan managerial, ROI,  Organigrama,  

CA,  planificarea şedinţelor Consiliului  

Profesoral conform Anexei 1);   

Validarea fişelor de autoevaluaren ale 

personalului didactic;  

Aprobarea componenţei nominale a comisiilor 

/catedrelor metodice; 

Validarea CDŞ pentru anul şcolar 2020-2021; 

Alegerea cadrelor didactice membre ale 

Consiliului de Administraţie; 

Alegerea cadrelor didactice membre ale CEAC; 

Validarea situaţiei şcolare  după sesiunea de 

corigenţe; 

Aprobarea componenţei comisiilor; 

Dezbaterea şi avizarea regulamentului de  

organizare  şi regulamentului de funcţionare a 

unităţii de învăţămînt 

Diverse.   

Legea 1 a Educației 

Naționale și legislația 

complementară  

ROFUIP 

PPT-uri 

PDI 

ROI 

Fișe de autoevaluare 

Resurse umane 

Septembrie  Director; 

Membrii CP. 

Consilier educativ; 

Responsabili 

comisii. 

2. Dezbaterea şi avizarea raportului de evaluare 

internă (RAEI) pentru anul şcolar 2019-2020; 

Dezbaterea şi avizarea calendarului activităţilor 

educative şcolare şi extraşcolare;  

Analiza parcurgerii materiei și evaluării ritmice a 

elevilor şi a frecvenţei; 

Diverse.  

Programul  

activităților educative 

școlare și extrașcolare; 

Membrii CP  

Legislația specifică  

Octombrie  Director   /    

Comisia pt 

curriculum 

CEAC; 

Diriginții. 

3. Analiza nevoilor de formare continuă  şi  

Dezvoltare profesională a cadrelor didactice ale   

personalului didactic al unităţii;  

Analiza notării ritmice a elevilor; 

Stadiul pregătirii elevilor în vederea susţinerii 

examenelor naţionale;    

Avizarea proiectului planului de şcolarizare  

pentru anul şcolar 2021-2022.  

    

Programul   

activitătilor  

educative școlare și si 

extrașcolare;  

Membrii CP  

Legislația specifică  

Noiembrie  Director; 

Consilier educativ; 

Responsabili 

comisii. 

  



 

 
 Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului 

sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice. 

 Cadrele didactice au dreptul să participe la toate ședințele Consiliilor profesorale din unitățile 

de învățământ unde își desfășoară activitatea, obligația principală fiind de a participa la 

ședintele Consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde, la începutul anului școlar, 

declară că are norma de bază. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Oferta școlară;     

Monitorizarea și evaluarea activității școlare 

(completarea documentelor şcolare, depunerea 

planificărilor etc.);    

Cunoaşterea nevoii de formare/perfecţionare a 

personalului.    

Elaborarea programului de formare;   

Diverse.      

Prezentarea  

Metodologiei 

,,Săptămâna Sa fi mai 

bun…);   

Rapoarte;   

Analiza comisiei de 

perfecționare;  

Resurse umane.  

Decembrie  Director; 

Consilier educativ; 

CEAC; 

Responsabili 

comisii. 

5. Validarea raportului privind situația școlară la 

sfârșitul semestrului prezentată de fiecare 

învățător/diriginte;   

Analiza, avizarea Proiectului de încadrare;  

Diverse      

Rapoarte și analize; 

Resurse umane 

Decembrie  Director; 

Consilier educativ; 

Responsabili 

comisii. 



 

Tematica orientativă a activității Consiliului Profesoral  

Anul școlar 2020-2021 

Semestrul al II-lea 

  

Nr. crt. 

 
Unitatea de conținut Resurse Termen  Responsabili  

1. Validarea Raportului privind starea și calitatea 

învățământului în semestrul I 2020-2021; 

Probleme organizatorice, axate pe asigurarea 

procesului de învăţământ (serviciul pe școală, 

completarea documentelor școlare etc); 

Prelucrări legislative;    

Monitorizarea și evaluarea activității școlare 

(completarea documentelor şcolare, depunerea 

planificărilor etc.);     

Informarea despre Comisiei pentru asigurarea 

calităţii în şcoală;    

Validarea propunerilor privind oferta  CDŞ   

pentru  anul  şcolar 2021-2022;  

Diverse.      

ROFUIP;  

Raport privind starea si  

calitatea  

învățământului– 

semestrul I;  

Planului managerial 

operațional pe 

semestrul II  

PDI;   

Rapoarte și analize; 

Resurse umane.  

Ianuarie   Director / 

responsabili 

CM;   

Membrii CP;  

Consilier 

Educativ; 

Comisia de 

activități 

educative. 

  

   

2. Cunoaşterea nevoii de formare/perfecţionare  a 

personalului;    

Elaborareanprogramului de formare;   

Evaluarea C.D.Ș. şi propuneri pentru anul  

școlar următor la nivelul comisiilor metodice. 

Adoptarea proiectului curricular (CDȘ) pentru  

anul școlar 2021/2022.   

Analiza activităţii cadrelor didactice privind 

ritmicitatea notării elevilor; 

Diverse.     

Rapoarte si analize; 

Resurse umane;  

Analiza CDȘ-urilor 

propuse.   

Februarie  Director / 

responsabili 

CM;   

Membrii CP;  

C. pt curriculum; 

Consilier 

Educativ; 

Comisia de 

activități  

educative. 

  

   



3. Analiza şi validarea programele şcolare pentru 

disciplinele/domeniile de studiu, respectiv 

modulele de  pregătire ; 

Opţionale elaborate la  nivelul unităţilor de 

învăţământ;  

Propuneri către consiliului de administraţie a  

curriculumul la dispoziţia şcolii pentru anul  

şcolar 2021-2022;   

Monitorizarea situaţiei respectării legislației în 

învăţământ şi ROI; 

Analiza activităţii educative din şcoală, 

analiza absenteismului şcolar.   

Diverse.      

Rapoarte si analize; 

Analiza CDȘ-urilor 

propuse;  

Legislația specifică; 

Resurse umane; 

  

Martie  Director / 

responsabili 

CM   

C. pt curriculum 

Comisia de 

activități 

educative 

   

4. Analiza activităţii educative din şcoală, analiza 

absenteismului şcolar;    

Analiza activităţii cadrelor didactice privind 

ritmicitatea notării elevilor;   

Programarea evaluărilor semestriale pe specialitate; 

  

Diverse. 

Rapoarte si analize; 

Resurse umane;  

Aprilie  Director / 

responsabili 

CM; 

Diriginți; 

Comisia  de  

activități  

educative. 

5. Probleme organizatorice privind desfăşurarea 

examenelor naţionale;    

Prelucrări legislative;    

Diverse.      

    

Rapoarte și analize; 

Resurse umane 

Mai  Director / 

responsabili 

CM; 

Diriginți. 

6.  Validarea situaţiei şcolare din  semestrul II, 

prezentată de învăţătorii şi diriginţii claselor; 

Raportul anual de evaluare internă a calității 

educative 2020-2021  

Validarea notelor la purtare mai mici de 7,  

precum și calificativelor la purtare mai mici 

de „bine”, pentru clasele I-IV . 

Diverse.      

  

Rapoarte și analize; 

Resurse umane; 

 Fişe  

autoevaluare.  

Iunie  Director; 

Diriginți; 

Membrii CP. 

 

 Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului 

sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice. 

 Cadrele didactice au dreptul să participe la toate ședințele Consiliilor profesorale din unitățile 

de învățământ unde își desfășoară activitatea, obligația principală fiind de a participa la 

ședintele Consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde, la începutul anului școlar, 

declară ca are norma de bază. 

Director, 

Prof. Jercan Mihaela Corina 


