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GRAFICUL ȘEDINȚELOR LUNARE 

ALE CONSILIULUI PROFESORAL 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

Nr. 

crt. 

Tematica Luna și anul Responsabili 

 

 

1. 

o Validarea fişelor de autoevaluare ale personalului didactic  și 

didactic auxiliar 

o Aprobarea componenţei nominale a comisiilor /catedrelor 

metodice 

o Alegerea cadrelor didactice membre ale consiliului de 

administraţie  

o Alegerea cadrelor didactice membre ale CEAC 

o Aprobarea componenţei nominale a comisiilor  pe probleme 

și a diferitelor responsabilități la nivelul școlii 

o Dezbaterea și avizarea regulamentului de organizare și 

funcționare a unității de învățămînt, a regulamentului intern 

o Consultarea privind perioada de derulare a programului 

Școala Altfel 

o Discuții -  dezbateri proceduri operaționale/proceduri de 

sistem 

Septembrie 

2021 

Director 

 

 

 

 

2. o Dezbaterea și avizarea raportului general privind starea și 

calitatea învățământului 

o Dezbaterea și avizarea raportului de evaluare internă (RAEI) 

pentru anul școlar 2020-2021 

o Dezbaterea și avizarea calendarului activităților educative 

școlare și extrașcolare 

o Dezbaterea și avizarea planului de implementare a 

PDI/planului operațional al unității  pentru anul școlar 2021-

2022 

o Analiza și dezbaterea   Planului Managerial pentru anul școlar 

2021-2022 

o Aprecieri sintetice pentru cadrele didactice ce solicită 

înscrierea la gradele didactice și avizarea înscrierii acestora 

Octombrie 

2021 

Director 

 

Responsabil 

CEAC 
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3. o Analiza nevoilor de formare continuă și dezvoltare 

profesională a cadrelor didactice ale personalului didactic al 

unității 

o Analiza notării ritmice a elevilor 

o Sprijinirea elevilor cu dificultăți de învățare/risc de abandon 

școlar, prin programe speciale de recuperare – prezentarea 

situației de către învățători și profesori diriginți 

o Stadiul pregătirii elevilor în vederea susţinerii examenelor 

naționale 

Noiembrie 

2021 

Responsabil 

comisie 

 

Responsabil 

comisie 

CIEC 

Coordonator 

activități 

extrașcolare 

Director  

4. o Prezentarea situației frecvenței elevilor la orele de curs; 

stabilirea unor măsuri/ reglementări pentru îmbunătățirea 

frecvenței și diminuarea numărului de absențe nemotivate 

(unde este cazul) 

o Avizarea proiectului planului de școlarizare pentru anul 

școlar 2021-2022 

o Validarea ofertei CDȘ pentru anul școlar 2021-2022 

Decembrie 

2021 

Responsabil 

Comisia 

curriculum 

 

Director  

5. o Validarea notelor la purtare mai mici de 7 și a calificativelor 

la purtare mai mici de Bine pentru semestrul I 

o Validarea  situației la învățătură pe semestrul I al anului școlar 

2021-2022 

 

Ianuarie 

2022 

Responsabil 

proiecte 

europene 

Coordonator 

proiect 

Director 

 

6. o Validarea proiectului de încadrare pentru anul școlar 2021-

2022 

Februarie 

2022 

Director 

 

 o Analiza notării ritmice și a stadiului pregătirii elevilor pentru 

evaluările naționale 

o Consiliu profesoral cu temă Profesori motivați. Elevi motivați 

o Validarea orarului detaliat al Programului Şcoala Altfel 

Martie 2022 Director 

 

 o Consiliu profesoral cu temă: Sprijinirea elevilor cu dificultăți 

de învățare/risc de abandon școlar, prin programe speciale 

de recuperare 

Aprilie 2022 Responsabil 

CIEC 

 o Analiza rezultatelor obținute la concursurile și olimpiadele 

școlare 

o Analiza parcurgerii materiei și a notării ritmice 

Mai 2022 Director 

 

Coordonator 

proiect 
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o Aprecieri sintetice și avizarea înscrierii cadrelor didactice la 

concursul pentru obținerea gradației de merit 

 

 o Validarea notelor la purtare mai mici de 7 și a calificativelor 

la purtare mai mici de Bine pentru semestrul al II-lea 

o Validarea  situației la învățătură pe semestrul al II-lea și 

pentru anul școlar 2021-2022 

Iunie 2022 Director 

 

Director, 

Grigore Gabriela Beatrice 

 

 

 

mailto:scoala_aninoasa@yahoo.com

