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Tematica orientativi a activitl{ii Consiliului Profesoral
Anul qcolar 2021-2022

Semestrul I

Prelucrari legislative; Strategia manageriald
(PDI, Plan managerial, ROI, Organigrama,
CA, planificarea gedin(elor Consiliului
Profesoral conform Anexei 1);
Validarea fiqelor de autoevaluaren ale
personalului didactic;
Aprobarea componentrei nominale a comisiilor
/catedrelor metodice;
Validarea CD$ pentru anul gcolar 2021-2022;
Alegerea cadrelor didactice membre ale
Consiliului de Administra{ie;
Alegerea cadrelor didactice membre ale CEAC;
Validarea situaliei gcolare dupS sesiunea de
corigente;
Aprobarea componentrei comisiilor;
Dezbaterea Si avizarea regulamentului de
organizarc qi regulamentului de funclionare a

unititii de invdf[mint
Diverse.
Dezbaterea qi avizarea raportului de evaluare
intemd (RAEI) pentru anul qcolar 2021-2022;
Dezbaterea Si av izarca calendarului activitdf ilor
educative qcolare gi extragcolare;
Analiza parcurgerii materiei qi evaludrii ritmice a

elevilor gi a frecvenlei;
Diverse.
Analiza nevoilor de formare continud qi

Dezvoltare profesionald a cadrelor didactice ale
personalului didactic al unitdlii;
Analiza not6rii ritmice a elevilor;
Stadiul pregdtirii elevilor in vederea sus{inerii
examenelor nationale;
Avizarea proiectului planului de gcolarizare

Legea I a Educaliei
Nalionale gi legislalia
complementard
ROFUIP
PPT-uri
PDI
ROI
Fiqe de autoevaluare
Resurse umane

Programul
activitdtilor educative
qcolare qi extraqcolare:
Membrii CP
Legislalia specificd

Programul
activitdtilor
educative qcolare qi

exffaqcolare;
Membrii CP
Legislafia specificd

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Director;
Membrii CP.
Consilier educativ
Responsabili
comisii.

Director I
Comisia pt
curriculum
CEAC;
Dirigintii.

Director;
Consilier educativ
Responsabili
comisii.



pentru anul $colar 2022-2023.

Oferta qcolar6; Prezentarea
Monitorizareaqievaluareaactivit[liiqcolare Metodologiei
(completarea documentelor gcolare, depunerea ,,Sdpt[mdna Sa fi mai
planificdrilor etc.); bun...);
Cunoaqterea nevoii de formare/perfeclionare a Rapoarte;
personalului. Analizacomisiei de
Elaborarea programului de formare; perfec{ionare;
Diverse. Resurse umane.
Validarea raportului privind situalia qcolarl la Rapoarte qi analize;
sfbrqitul semestrului prezentatd de fiecare Resurse umane
invdldtor/diriginte;
Analiza, avizarea Proiectului de incadrare;
Diverse

Decetnbrie

Decembrie

Director;
Consilier educativ
CEAC;
Responsabili
comisii.

Director;
Consilier educativ
Responsabili
comisii.

Consiliul profesoral se intruneste lunar sau de cdte ori este nevoie, la propunerea directorului
sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.

Cadrele didactice au dreptul sd participe la toate qedin{ele Consiliilor profesorale din unitalile
de invSlamdnt unde iqi desfrqoard activitatea, obliga{ia principald fiind de a participa la

Eedintele Consiliului profesoral din unitatea de invSldm6nt unde, la inceputul anului gcolar,
declard cd are nonna debazd.



Tematica orientativi a activititii Consiliului Profesoral

Anul Ecolar 2021-2022

Semestrul al ll-lea

Validarea Raporlului privind starea qi calitatea
inv[![mdntului in semestrul I 2021 -2022;
Probleme organizatorice, axate pe asigurarea
procesului de invdldm6nt (serviciul pe qcoald,
completarea documentelor Ecolare etc);
Prelucriri legislative;
Monitorizarea gi evaluarea activitdlii Ecolare
(completarea documentelor qcolare, depunerea
planificirilor etc.);
Informarea despre Comisiei pentru asigurarea
calitalii in gcoal6;

Validarea propunerilor privind oferta CD$
pentru anul qcolar 2022-2023;
Diverse.

Cunoagterea nevoii de formare/perfeclionare a
personalului;
Elaborareanprogramului de formare;
Evaluarea C.D.$. qi propuneri pentru anul
qcolar urmdtor la nivelul comisiilor metodice.
Adoptarea proiectului curricular (CD$) pentru
anul gcolar 2022/2023.
Analiza activit5lii cadrel or didactice privind
ritmicitatea notdrii elevilor;
Diverse.

Raport privind starea
calitatea
invSldmAntului-
semestrul I;
Planului managerial
opera{ional pe
semestrul I

Rapoarte $i analize;
Resurse umane.

Rapoarte si analize;
Resurse umane;
Analiza CD$-urilor
propuse.

Ianuarie

Februarie

Director /
rcsponsabili
CM;
Membrii CP;
Consilicr
Educativ;
Comisia de
activitdti
cducative.

Director /
responsabili
CM;
Membrii CP;
C. pt curriculum;
Consilier
Educativ;
Comisia de
activiteti
educative.

Nr. crt. Unitatea de continut Resurse Termen Responsabili



Analiza gi validarea programele qcolare pentru
disciplinele/domeniile de studiu, respectiv
modulele de pregEtire;
Opfionale elaborate la nivelul unitdlilor de
inv[{dmdnt;
Propuneri citre consiliului de administrafie a
curriculumul la dispozilia qcolii pentru anul
qcolar 2022-2023;
Monitorizarea situaliei respectdrii le gislaliei in
invd{Imdnt qi ROI;
Analiza activitdtii educative din gcoald,

analiza absenteismului gcolar.
Diverse.
Analiza activit6tii educative din qcoal6, analiza
absenteismului qcolar;
Analiza activitltii cadrelor didactice privind
ritmicitatea notdrii elevilor;
Programarea evaludrilor semestriale pe specialitate

Diverse.

Probleme organizatorice privind desfrqurarea
examenelor na{ionale;
Prelucriri legislative;
Diverse.

Validarea situaliei gcolare din semestrul II,
prezentatd de invdtdtorii qi diriginfii claselor;
Raportul anual de evaluare intemd a calitdlii
educative 2021-2022
Validarea notelor la purtare mai mici de 7,
precum qi calificativelor la purtare mai mici
de n,bine", pentru clasele I-IV.
Diverse.

Rapoarte si analize; Mar"tie
Analiza CD$-urilor
propuse;
Legislalia specifici;
Resurse umane;

Rapoarle si analize;
Resurse ulnane;

Aprilie

Rapoartc gi analize;
Resurse ulnane

Rapoarte qi analize;
Resurse umane;
Fige
autoevaluare.

Director /
responsabili
CM
C. pt curriculum
Comisia de
activiteli
educative

Director /
responsabili
CM;
Diriginli;
Comisia de
activitAfl
educative.

Director /
responsabili
CM;
Diriginli.

Director;
Diriginfi;
Membrii CP.

Mai

Iunie

Consiliul profesoral se intruneste lunar sau de cAte ori este nevoie, la propunerea directorului
sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.

Cadrele didactice au dreptul sd participe la toate qedinlele Consiliilor profesorale din unitalile
de invSjimdnt unde iqi desfrgoard activitatea, obligalia principald fiind de a participa la

Eedintele Consiliului profesoral din unitatea de invd{dmAnt unde, la inceputul anului Ecolar,
declari caare nonna debazd.

Prof. J


