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TEMATICA CONSILIULUI PROFESORAL 

În anul şcolar 2015-2016 

 

Semestrul I  

 
 

Septembrie 

1. Desemnarea secretarului C.P. 

2. Instructaj SSM si PSI 

3. Validarea situaţiei şcolare în urma examenelor de corigenţă 

4. Numirea cadrelor didactice coordonatoare pe structuri 

5. Validarea incadrarii si repartizarii educatorilor/ invatatorilor / dirigintilor 

pentru anul scolar 2015-2016 

6. Evaluarea anuala a cadrelor didactice 

7. Alegerea responsabililor de de comisii metodice si de lucru pentru anul scolar 

2015-2016 

8. Adoptarea de măsuri pentru începerea anului şcolar 2015-2016 (repartizarea 

sălilor de clasă, a diriginţilor, distribuirea manulelor, organizarea primei zile 

de şcoală) 

9. Discutarea si avizarea inscrierilor la functia de director. 

10. Alegerea Consiliului de administraţie. 

11. Discutarea de documente manageriale si organizatorice. 

 

 

Octombrie 

1. Analiza şi sinteza activităţii instructiv-educative desfăşurate în anul şcolar 

2014-2015 
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2. Alegerea Consiliului de administraţie, aprobarea componenţei nominale a 

comisiilor metodice şi pe probleme  

3. Aprobarea Regulamentului intern 

4. Grade didactice 

5. Discutarea de documente manageriale si organizatorice. 

 

 

 

Noiembrie 

1. Analiza şi dezbaterea raportului de evaluare internă privind calitatea educaţiei 

2. Analiza şi dezbaterea raportului general privind starea şi calitatea 

învăţământului în Scoala gimnaziala nr. 1 , comuna Dumbrava Rosie. 

3. Discutarea de documente manageriale si organizatorice. 

 

 

 

Decembrie 

1. Metodologia miscarii cadrelor didactice pentru anul scolar 2016-2017 

2. Proiectul plan de scolarizare pentru anul scolar 2016-2017 

3. Măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea Zilei porţilor deschise în Scoala 

gimnaziala nr. 1 , comuna Dumbrava Rosie 

4. Discutarea de documente manageriale si organizatorice. 

 

 

Ianuarie 

1. Acordarea notelor la purtare în semestrul I 

2. Discutarea situatiei la invatatura la sfarsitul semestrului I, an scolar 2015-

2016. 

3. Proiectul de incadrare pentru anul scolar 2016-2017 

4. Evaluarea şi elaborarea concluziilor asistenţelor la ore ale directorului şi 

şefilor de catedră  

5. Discutarea cererilor de prelungire a activităţii didactice  

6. Discutarea de documente manageriale si organizatorice. 
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TEMATICA CONSILIULUI PROFESORAL 

În anul şcolar 2015-2016 

 

Semestrul al II-lea 
 

 

Februarie 

1. Analiza şi sinteza activităţii instructiv-educative desfăşurate în semestrul I al 

anului şcolar 2015-2016 

2. Discutarea cererilor pentru salarii şi gradaţii de merit 

3. Măsuri pentru optimizarea activităţii instructiv-educative în semestrul al II-lea 

4. Discutarea de documente manageriale si organizatorice. 

 

 

 

 

Martie 

1. Dezbaterea şi aprobarea planului de dezvoltare a şcolii 

2. Orarul pentru saptamana Scoala Altfel 

3. Validarea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2016-2017 

4. Discutarea de documente manageriale si organizatorice. 

 

 

 

Aprilie 

1. Raportul comisiilor de notare ritmică, frecvenţa elevilor 

2. Analiza situaţiei disciplinare. Raportul comisiilor de disciplină şi de prevenire şi 

combatere a violenţei 

3. Discutarea de documente manageriale si organizatorice. 
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Mai 

1. Adoptarea de masuri pentru promovarea ofertei educaţionale 

2. Adoptarea măsurilor pentru încheierea anului şcolar 2015-2016 

3. Discutarea de documente manageriale si organizatorice. 

 

 

Iunie 

1. Validarea situaţiei la învăţătură şi purtare în semestrul al II-lea 

2. Discutarea de documente manageriale si organizatorice. 

3. Pregatirea scolilor pentru activitatea instructiv-educativa pentru anul scolar 

2016-2017. 

 
 

 

Director, 

Profesor Tuvichi Marius 


