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TEMA





1.







2.







3.



Constituirea Consiliului Profesoral al unității și propunerea secretarului care va întocmi proceseleverbale al CP
Propunerea de noi membri pentru constituirea Consiliului de Administrație
Aprobarea componenței nominale a comisiilor/departamentelor/compartimentelor de lucru, pentru
anul școlar 2018 – 2019
Precizări privind planurile-cadru, programele școlare, compendiul pentru clasa a V-a și cursurile de
formare pentru cadrele didactice care predau la clasa a V-a
Prelucrarea noutăților legislative (cdep.ro, www.scoala59.ro) privind structura anului școlar,
acordarea burselor, orientarea școlară a elevilor cu ces, alegerea Consiliului Elevilor, Evaluările
Naționale la clasele II, IV, VI, Evaluarea Națională – clasa a VIII-a, organizarea, desfășurarea și
calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, organizarea și
desfășurarea admiterii în învățământul școlar de stat pentru anul școlar 2018-2019
Analiza nevoilor de formare și de echivalare CPT, de participare la cursurile de formare
Evaluarea activităților educative derulate în perioada 21.06 -31.08.2018, pentru actualizarea
evaluărilor fișelor cadrelor didactice
Stadiul lucrărilor de reparații, igienizare, amenajări de săli de clasă, holuri, anexe și pregătirea
unității pentru începerea cursurilor
Validarea situaţiei şcolare după încheierea sesiunii de corigenţe din august - septembrie 2018
Stadiul pregătirii documentelor proiective la nivel de comisie metodică și individual; constituirea
consiliilor claselor (CP, V), actualizarea consiliilor claselor cu noii profesori
Acordul de principiu pentru funcționarea claselor cu efective peste maximul legal
Repartizarea diriginților noi pe clase și săli
Prezentarea noutăților legislative
Alegerea perioadei pentru Programul ”Școala Altfel”

DATA

4.09.2018

07.09.2018

11.09.2018

RESPONSABILI

Directorii
Responsabilii
comisiilor

Directorii,
reprezentanții
părinților

Directorii
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4.










5.






TEMA
Propuneri privind echipa de coordonare a Programul Național ”Școala Altfel”, conform OMENCS nr
5034/2016, art 15
Mesajul MEN privind auxiliarele
Discutarea cererilor pentru SDS; actualizarea numărului de locuri
Discutarea problemelor privind încadrarea personalului didactic, suplimentarea personalului de
pază, asigurarea serviciului pe școală
Prelucrarea actualizărilor din ROFUI-Șc 59, din Codul de Etică, RI, Regulamentului privind
protecția datelor
Prezentarea tematicii CP, semestrul I, an școlar 2018-2019
Prezentarea rapoartelor de activitate a comisiilor metodice pe anul școlar 2017-2018
Prezentarea RAPORTULUI GENERAL PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
(MANAGERIAL); dezbatere şi aprobare în plen
Prezentarea, analiza şi dezbaterea RAPORTULUI DE EVALUARE INTERNĂ PRIVIND CALITATEA
EDUCAŢIEI (CEAC)
Prezentarea si discutarea PLANULUI MANAGERIAL ANUAL şi a PROGRAMULUI MANAGERIAL
PE SEMESTRUL I (și a planului operațional)
Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea planurilor anuale de activitate şi a programelor semestriale ale
comisiilor metodice şi ale celorlalte comisii şi grupuri de lucru
Prezentarea graficului unitar de şedinţe/consultaţii cu părinţii
Prelucrarea PSI a personalului
Discutarea propunerilor de PO în acord cu PDI
Lansarea apelului pentru parteneriate cu alte școli sau ONG, pentru proiecte și programe
Discuții despre oferta Erasmus, ofertele primăriilor de sector și municipale
Prezentarea parteneriatelor educaţionale şi a proiectelor extraşcolare propuse pentru a fi incluse în
CAE-MEN şi CAE-ISMB; dezbatere
Noi perspective pentru activitatea COS/ a diriginţilor
Analiza datelor privind absenteismul şi măsurile de ameliorare
Probleme organizatorice generate de notele şi adresele MEN, ISMB şi ale PS6
Analiza rezultatelor testelor de evaluare predictivă (concluziile elaborate de catedre) şi stabilirea

DATA

25.09.2018

RESPONSABILI

Directorii,
responsabilii
comisiilor,
departamentelor
Reprezentantul
firmei care asigură
consiliere PSI

Responsabilii
catedrelor şi ai
comisiilor metodice
6.11.2018
Directorii
Cppe şi consilierul
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7.
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planului de acţiune pentru ameliorarea rezultatelor şcolare-măsuri corective şi de susţinere a
procesului de învăţare
Analiza activității derulate pentru integrarea elevilor cu ces
Analiza portofoliilor pentru Programul Național Școala Altfel
Avizarea proiectului PLANULUI DE ŞCOLARIZARE
Analiza parcurgerii materiei şi a evaluării ritmice a materiei
Analiza propunerile cadrelor didactice pentru oferta CDŞ-opţionale pentru anul şcolar viitor
Absenteism si violența în școli-factori de risc pentru unitatea noastră
Prezentarea adreselor şi a notelor MEN şi ISMB
Evaluarea activităților dedicate Centenarului
Pregătirea programului dedicat sărbătorilor de iarnă
Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum şi a calificativelor la purtare mai mici decât
„Bine”(înv primar)
Validarea raportului privind situaţia şcolară la finalul semestrului I, anul şcolar 2018-2019
Propuneri pentru comisia ȘDȘ care va realiza oferta SDS, sub forma de pachete educaționale pentru
anul școlar 2019-2019.
Măsuri pentru încheierea în bune condiții a semestrului I

DATA

RESPONSABILI
şcolii

11.12.2018

Directorii,
Secretarul şef,
responsabilii
comisiilor metodice,
invitat consilier șc.
Oancea Ana Maria

ianuarie,
2019

învăţători, diriginti,
Directori

Director,
Prof. Copăcel Paula
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