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TEMATICA ŞEDINŢELOR  

CONSILIULUI PROFESORAL – SEMESTRUL al II-lea, AN ȘCOLAR 2017-2018 

 
NR TEMA DATA RESPONSABILI 

1.  

 Stabilirea tematicii CP 

 Prezentarea, dezbaterea si validarea Raportului ”Starea și calitatea învățământului în Șc 59”, sem1, 

anul școlar curent, precum și a anexelor (rapoartelor de activitate ale comisiilor, departamentelor, 

compartimentelor de lucru) 

 Prezentarea și aprobarea programelor de activitate ale comisiilor, departamentelor, compartimentelor 

de lucru, pentru semestrul al II-lea 

 Avizarea ofertei de Curriculum la decizia școlii pentru anul 2018 - 2019  

 Avizarea programului din săptămâna „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun! 

 Stabilirea criteriilor pentru înscrierea în învățământul primar, pentru anul școlar 2018-2019 

 Prezentarea, discutarea și aprobarea ofertei Programului SDS, pentru anul școlar 2018-2019 

 Discutarea programului pentru Ziua Porților Deschise, pentru clasa pregătitoare 

februarie 

2018 

Directorii 

Responsabilii 

comisiilor 

2.  

 Pregătirea evaluărilor naționale și a simulării EN8  

 Verificarea alocării resursei umane pentru Săptămâna Școala altfel 
martie 2018 

 

Directorii, 

reprezentanții 

părinților 
 Prezentarea și aprobarea raportului simulării EN8 și a măsurilor ameliorative 

 Avizarea modificărilor planului de școlarizare (clasa pregătitoare), dacă este cazul 

3.  

 Analiza parcurgerii materiei și evaluării ritmice a elevilor 

 Analiza stării disciplinare  

 Aprecierea activităţii candidaţilor care solicită acordarea gradaţiei de merit, pe baza raportului de 

autoevaluare a activităţii desfășurate 

 Prezentarea raportului privind Săptămâna Școala altfel 

aprilie 2018 Directorii  

4.  

 Stabilirea programului de încheiere festivă a anului școlar 2017 - 2018  

 Popularizarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2018 – 2019 mai 2018 

Directorii, 

responsabilii 

comisiilor, 



 

             ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 59 
                 Str. Vlădeasa Nr. 9, Sector 6, Bucureşti 
                                     www.scoala59.ro 
                        E-mail: scoala_59@yahoo.com 
                              Telefon/Fax: 021 4900160 

Nr _____ din ______________ 

 2 

NR TEMA DATA RESPONSABILI 

departamentelor 

5.   Aprobarea raportului privind situația școlara la sfârșitul semestrului al II-lea prezentată de fiecare 

învățător/diriginte și a situației școlare anuale  

 Validarea notelor la purtare mai mici de 7 pentru clasele de gimnaziu, precum și a calificativelor la 

purtare mai mici de „bine”, pentru clasele I-IV  

 Probleme organizatorice Evaluare Națională, admitere în liceu, corigențe. 

iunie 2018 
învăţători, diriginți, 

Directori 

 
Director, 

Prof. Copăcel Paula 


