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TEMATICA ŞEDINŢELOR   
CONSILIULUI PROFESORAL –AN ȘCOLAR 2022- 2023  

NR  TEMA  DATA  RESPONSABILI  

1.   Constituirea Consiliului Profesoral al unității și propunerea secretarului care va întocmi procesele-verbale 
al CP, în conformitate cu noul ROFUIP; propunerea secretarului CA 
Analiza propunerilor privind tematica CP și CA 
Propunerea de noi membri pentru constituirea Consiliului de Administrație(alegeri – 3 cadre didactice) 
Alegerea noului coordonator de proiecte și programe educative 
Propunerea membrilor pentru comisiile  
Propuneri pentru diriginții claselor a V-a 
Aprobarea organigramei și a componenței nominale a comisiilor/departamentelor/compartimentelor de 
lucru, pentru anul școlar 2022 – 2023, prevăzute în noul ROFUIP 
Precizări privind planurile-cadru, programele școlare, notare, împărțirea materiei pe module 
Dezbatere – validarea formatului contractului de muncă și a fișei de evaluare(auto)evaluare 
Dezbaterea procedurii privind constituirea formațiunilor la clasa pregătitoare 

01.09.2022  Directorul şcolii  

2. 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 
Analiza nevoilor de formare și de echivalare CPT, de participare la cursurile de formare 
Evaluarea activităților educative derulate în perioada 11.06 -31.08.2022, pentru actualizarea evaluărilor 
fișelor cadrelor didactice 
Dezbaterea rapoartelor personalului didactic din unitate pentru acordarea calificativelor(2021-2022) 
Aprobarea perioadelor pentru Programele Școala Altfel și Săptămâna verde 
Discutarea programului pentru 5.09 și a orarului pentru anul școlar și pentru prima zi de școală 
Constituirea Comisiei paritare la nivel de unitate 

2.09.2022 Directorul și 
liderul de sindicat 

3.   Aprobarea programului festiv pentru 14.09, în condiții de distanțare socială 
Discutarea aspectelor privind bugetul și ștatele de funcții 
Analiza rapoartelor privind evaluările inițiale și a măsurilor necesare pentru remediere/dezvoltare 
Discutarea propunerilor pentru excursii și vizite care se vor derula în modulul I 
Aprobarea orarului definitiv pentru clasele CP – VIII, a graficului de serviciu pe școală 
Analiza rapoartelor comisiilor și ale departamentelor 

27.09.2022  Directorul şi 
liderul de sindicat  



NR  TEMA  DATA  RESPONSABILI  
Validarea Raportului general privind starea şi calitatea învăţământului în unitate, pentru anul şcolar 
anterior  
Analiza propunerilor pentru ROF-ȘC.59 și RI-Șc. 59 
Analiza propunerilor pentru PDI 2022-2027 
Analiza documentelor proiective la nivel de comisii/departamente și Planul managerial 

4. Aprobarea cererilor privind înscrierea la formări și grade didactice 
Analiza propunerilor privind comisiile, atribuțiile și conținutul activității pentru Programele Școala Altfel 
și Săptămâna verde 
Verificarea PV privind informarea părinților/elevilor despre evaluările naționale și Admiterea 2023 
Analiza situației parcurgerii materiei și a evaluării de modul 
Discutarea și aprobarea măsurilor pentru îmbunătățirea actului de predare – evaluare pe Teams 
Discutarea concediilor de odihnă 

18.10.2022 Directorul și 
directorul adjunct 

5.   Analiza informaţiilor privind cazurile sociale care necesită sprijin din partea unităţii sau din partea 
Consiliului Local, inclusiv prin acordarea de rechizite şcolare  
Actualizarea cadrului procedural și prezentarea raportului RAEI generat de noua platformă ARACIP  
Pregătirea testărilor predictive și a măsurilor privind evaluarea continuă și sumativă  
Aprobarea proiectelor de finanțare pentru dispozitive electronice și material sanitar 
Analiza activității cadrelor didactice care se înscriu la definitivat și  a posibilităților de mentorat intern 
Aprobarea chestionarelor privind gradul de satisfacție al beneficiarilor direcți – indirecți(CEAC) și 
discutarea modului de colectare a răspunsurilor și de analiză 
Propuneri pentru bugetul 2023 

10.11.2022  Directorul, 
directorului 
adjunct  

6.   Măsuri pentru combaterea absenteismului și a abandonului școlar 
Analiza statisticilor privind gradul de participare și calitatea participării la ore  
Analiza propunerilor de proiecte și parteneriate școlare și avizarea lor  
Discutarea rezultatelor alegerilor în CȘE și a modului de satisfacere a dorințelor elevilor 
Discutarea oportunităților de derulare de proiecte și programe educaționale 
Aprobarea chestionarelor privind nevoia educațională pentru CDȘ pentru oferta educațională 2023-2024 
Aprobarea raportului SCIM (an calendaristic)  

13.12.2022  Directorul, 
directorul adj  

Cppe, responsabil 
nedidactic  

7.   Analiza notării ritmice și a frecvenței elevilor, precum și a modului de aplicare a criteriilor de notare 
Actualizarea formularelor şi a criteriilor de evaluare a personalului nedidactic, în vederea acordării 
calificativelor anuale pe anul 2023 - fișa postului și fișa de autoevaluare pentru personalul nedidactic 
Activarea Comisiei de deszăpezire  
Avizarea măsurilor propuse de prof de lb română şi matematică pentru susţinerea evaluării la clasa a VIII-
a  
Acordarea calificativelor personalului nedidactic – anul 2022  
Discutarea situației spațiilor școlare și a nevoii de formare a cadrelor didactice pentru utilizarea noilor 
dotări din școală 
Analiza măsurilor de organizare şi desfăşurare a olimpiadelor şi concursurilor şcolare şi extraşcolare 

10.01.2023  Directorul, 
administratorul,  

reprezentanţii CL şi  
AS  ai PS6  



NR  TEMA  DATA  RESPONSABILI  
8.   Discutarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022 şi a ofertei educaţionale 

pentru 2023-2024 
Discutarea situației la învățătură, purtare, participarea la ore, prevenirea absenteismului 
Discutarea Proiectului Planului de încadrare cu personal didactic titular pentru anul școlar 2023-2024 și a  
Constituirea comisiei pentru Programul SDS  
Validarea Proiectului Planului de încadrare pentru anul școlar 2023-2024 
Stabilirea criteriilor pentru înscrierea în învățământul primar, pentru anul școlar 2023-2024 

Februarie 
2023 

Directorul  

9. 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 
Discutarea situației la învățătură, purtare, participarea la ore, prevenirea absenteismului 
Pregătirea Simulării EN8 

Martie 
2023 

Directorul, 
directorul adj 

10. Analiza parcurgerii materiei și evaluării ritmice a elevilor  
Analiza stării disciplinare  
Prezentarea raportului privind proiectele majore derulate în lunile februarie-martie  
Prezentarea rezultatelor la simularea EN8 
Pregătirea EN 2-4-6 

Aprilie 
2023 

Directorul, 
directorul adj 

11. Analiza parcurgerii materiei și evaluării ritmice a elevilor  
Analiza stării disciplinare  
Organizarea evaluărilor, asigurarea resursei umane pentru EN8 

Mai 2023  Directorul, 
directorul adj 

12. Analiza EN 2-4-6 
Aprobarea raportului privind situația școlara la sfârșitul anului școlar prezentată de 
fiecare învățător/diriginte  
Validarea notelor la purtare mai mici de 7 pentru clasele de gimnaziu, precum și a 
calificativelor la purtare mai mici de „bine”, pentru nivel primar 
Probleme organizatorice Evaluare Națională, admitere în liceu, corigențe. 
Discutarea programului de activități educative pentru vacanță 

Iunie 2023 Directorul, 
directorul adj 

Director, 
Prof. Copăcel Paula   


