Nr 1420a din 3.09.2021
TEMATICA ŞEDINŢELOR
CONSILIULUI PROFESORAL – SEMESTRUL I, AN ȘCOLAR 2021-2021
NR

TEMA







1.










Constituirea Consiliului Profesoral al unității și propunerea secretarului care va întocmi proceseleverbale al CP
Analiza propunerilor privind tematica CP
Propunerea de noi membri pentru constituirea Consiliului de Administrație(alegeri – 2 cadre
didactice)
Alegerea noului coordonator de proiecte și programe educative
Propuneri pentru diriginții claselor a V-a
Aprobarea organigramei și a componenței nominale a comisiilor/departamentelor/compartimentelor de lucru, pentru anul școlar 2021 – 2022
Precizări privind planurile-cadru, programele școlare, ghidul pentru recapitulare
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 și desfășurarea
admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, organizarea și desfășurarea
admiterii în învățământul școlar de stat
Analiza nevoilor de formare și de echivalare CPT, de participare la cursurile de formare
Evaluarea activităților educative derulate în perioada 21.06 -31.08.2021, pentru actualizarea
evaluărilor fișelor cadrelor didactice
Dezbatere – validarea formatului contractului de muncă și a fișei de evaluare(auto)evaluare
Dezbaterea procedurii privind constituirea formațiunilor la clasa pregătitoare
Informarea cadrelor didactice cu privire la NZEP și dotările unității

DATA

2.09.2021

RESPONSABILI

Directorii
Responsabilii
departamentelor,
ariilor curriculare
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2.
















3.







DATA

RESPONSABILI

Instruire cu privire la păstrarea dotărilor școlii reabilitate
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
Prezentarea noutăților legislative
Dezbaterea priorităților din documentele manageriale pentru anul școlar în curs
Discutarea posibilităților de derulare a parteneriatelor și programelor cu parteneri naționali și
internaționali în condițiile școlarizării elevilor în module școlare
Informarea cadrelor didactice cu privire la alegerea auxiliarelor
Discuții despre oportunitatea serviciilor educaționale de tip After School

07.09.2021

Dezbaterea planului de măsuri în conformitate cu Ordinul comun Ordinul comun Ministerul
Educației Nr. 5.196 din 3 septembrie 2021 - Ministerul Sănătății Nr. 1.756 din 3 septembrie 2021
Prezentarea programului pentru prima zi de școală cu festivități etapizate și pentru primul semestru
Discutarea încadrărilor cu personal, arhivarea vecilor echipe Teams și alocarea profesorilor pentru
noile echipe
Prezentarea, de către echipa Programului ELENA –Primăria Sectorului 6, a regulilor de folosire a
ușilor, geamurilor, instalațiilor de purificarea aerului.
Validarea listelor la clasa pregătitoare
Analiza procedurii de interschimb pentru clasele pregătitoare și a V-a(criteriul limba modernă
studiată/social)
Discutarea ultimelor măsuri pentru deschiderea noului an școlar, inclusiv distribuirea manualelor,
Programul pentru Școli al României, oglinda clasei, măsurile de igienă, asigurarea distanțării,
pavoazarea claselor, rolurile cadrelor didactice în timpul pauzelor;
Validarea programului de gardă - profesori

9.09.2021

Directorul
Reprezentantul
Consiliului Local S6

Discutarea cererilor pentru SDS; actualizarea numărului de locuri(dacă va fi cazul)
Discutarea problemelor privind încadrarea personalului didactic, organizarea concursurilor/testărilor
pentru ocuparea orelor/posturilor vacante
Propuneri pentru programe de formare, echivalări de credite
Discutarea impactului scenariilor 2 și 3 asupra rezultatelor învățării
Repartizarea diriginților noi pe săli – în containere

22.09.2021

Directorii

Directorii,
reprezentanții
părinților
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Discutarea propunerilor pentru ROF, RI, Codul de etică și contractul educațional
Informare și formare cu privire la folosirea eficace și eficientă a platformei Teams



Discutarea cererilor cadrelor didactice pentru înscrierea la grade didactice; discutarea condițiilor
logistice pentru înscrierea și participarea la definitivat
Discutarea problemelor privind alocarea tabletelor pentru studiul online și asigurarea logisticii
pentru predarea online de la școală/de acasă
Analiza documentelor de diagnoză, a Raportului general privind starea și calitatea
educației/învățământului în Șc. 59
Analiza documentelor proiective la nivel de unitate, departamente, compartimente și grupuri de lucru
curriculare
Discuții privind practica pedagogică pentru studenții de la Universitatea Politehnică
Prelucrarea Regulamentului privind protecția datelor
Analiza evaluărilor predictive și a planului de intervenție ameliorativ
Diverse



4.









5.




Propuneri privind echipa de coordonare a Programul Național ”Școala Altfel!”, care vor avea în vedere
două perspective de derulare(online, fizic)
Prezentarea si discutarea documentelor manageriale pentru anul școlar în curs, actualizate după
modificarea legislativă și a documentelor proiective ale comisiilor permanente
Prezentarea graficului unitar de şedinţe/consultaţii cu părinţii
Prelucrarea PSI și SSM a personalului și exercițiu de simulare incendiu
Discutarea oportunităților de aplicare pentru proiecte europene

DATA
27.09.2021

RESPONSABILI
Directorul,
responsabilul cu
formarea CD
Directorul,
directorul adjunct,
cppe, responsabilul
CEAC, SCIM

5.10.2021

19.10.2021

Directorii,
Reprezentantul
firmei care asigură
consiliere PSI
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5.









6. 



7.

Prezentarea propunerilor Consiliului elevilor și ale CRP
Noi perspective pentru activitatea COS/ a diriginţilor
Analiza datelor privind absenteismul şi măsurile de ameliorare - statistici Kinderpedia și Teams
Probleme organizatorice generate de notele şi adresele ME, DSP, ISMB şi ale PS6
Stabilirea planului de acţiune pentru ameliorarea rezultatelor şcolare-măsuri corective şi de susţinere
a procesului de învăţare după primele testări în scenariul galben și roșu
Analiza activității derulate pentru integrarea elevilor cu ces
Analiza situației informării elevilor și părinților cu privire la evaluările naționale în contextul celor 3
scenarii
Discutarea și avizarea proiectului Planului de școlarizare pentru anul școlar viitor
Discutarea planului de buget pentru anul bugetar viitor(calendaristic)
Analiza parcurgerii materiei şi a evaluării ritmice a materiei
Analiza propunerile cadrelor didactice pentru oferta CDŞ-opţionale pentru anul şcolar viitor
Pregătirea programului dedicat sărbătorilor de iarnă și pentru Ziua Națională
Discuții, dezbatere -Absenteism si violența în școli-factori de risc pentru unitatea noastră
Aprobarea încadrării titularilor în anul şcolar 2022-2023; cereri pentru prelungire activitate; cereri
pentru reducerea normei didactice la 16 ore;
Aprobarea componenţei Comisiei de mobilitate 2021
 Prezentarea adreselor şi a notelor MEN şi ISMB
 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
 Propuneri pentru comisia ȘDȘ care va realiza oferta SDS, sub forma de pachete educaționale
pentru anul școlar 2021-2022.
 Măsuri pentru încheierea în bune condiții a semestrului I
 Validarea situației la învățătură

DATA

RESPONSABILI
Responsabilii
catedrelor
şi
ai
comisiilor metodice
Directorii

9.11.2021

23.11.2021

21.12.2021

Cppe şi consilierul
şcolii

directorii

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

Director,
Prof. Copăcel Paula
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