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ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021
UNITATEA DE CONŢINUT
RESURSE
TERMEN
RESPONSABIL
Aprobarea tematicii și graficului ședințelor C.P.;
Alegerea secretarului C.P;
Validarea situației la învățătură după exemenul de
corigență și examenul de încheiere a situației
sesiunea august-septembrie;
Dezbaterea și avizarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare al Școlii Gimnaziale
Viișoara;
Dezbaterea și avizarea Regulamentului de Ordine
Interioară al Școlii Gimnaziale Viișoara;
Dezbaterea și avizarea Planului de măsuri privind
deschiderea anului școlar și a P.O. privind
desfășurarea activității în unitatea de învățământ în
contextul prevenirii și combaterii infectării cu
COVID-19;
Dezbaterea și avizarea Planului de curățenie al de

Tematica și graficul C.P.
ROFU
ROI
Raportul Comisiei pentru
proiecte și programe educative;
Raportului Comisiei pentru
perfecționare și formare continuă
Raportului Comisiei pentru
Curriculum
Planul de măsuri privind
deschiderea anului școlar și a
P.O. privind desfășurarea
activității în unitatea de
învățământ în contextul
prevenirii și combaterii infectării
cu COVID-19
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Septembrie
2020

Director
Director adj.
Resposabili
comisii de lucru
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învățământ în contextul prevenirii și combaterii
infectării cu COVID-19;
Analiza și dezbaterea raportului Comisiei pentru
proiecte și programe educative;
Prezentarea, analiza și dezbaterea raportului
Comisiei pentru perfecționare și formare continuă;
Prezentarea, analiza și dezbaterea Raportului
Comisiei pentru Curriculum;
Prezentarea raportului anual (2019-2020) al
Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a
faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar
și promovarea interculturalității;
Validarea contractului educațional pentru anul
școlar 2020-2021;
Prezentarea structurii anului școlar;
Informare privind procedurile operaționale CEAC
Avizarea fișei de evaluare cadre didactice pentru
anul școlar 2020-2021;
Avizarea comisiilor de lucru pentru anul școlar
2020-2011;
Avizarea Raportului general privind starea şi
calitatea învătământului din Scoala Gimnazială
Viişoara în anul scolar 2019-2020;
Avizarea planului managerial anual şi a
organigramei;
Prezentarea, dezbaterea și avizarea planurilor
manageriale și operaționale ale comisiior de lucru;
Avizarea parteneriatului rural-urban

Planului de curățenie al de
învățământ în contextul
prevenirii și combaterii infectării
cu COVID-19;
Prezentarea raportului anual
(2019-2020) al Comisiei pentru
prevenirea și eliminarea
violenței, a faptelor de corupție și
discriminării în mediul școlar și
promovarea interculturalității.
Contractul educațional
PPT –diseminare
P.O CEAC

Raportul general privind starea şi
calitatea învătământului din
Scoala Gimnazială Viişoara în
anul scolar 2019-2020
Plan managerial
Organigrama
Planuri manageriale și
operaționale ale comisiilor de
lucru
Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a
Rapoarte intermediare CEAC
elevilor și a frecvenței
Programul de interventie privind
Sprijinirea elevilor cu dificultăti de învătare / risc de îmbunătătirea situatiei
abandon scolar, prin programe speciale de
disciplinare si a situatiei la
recuperare – prezentarea situatiei de către diriginti
învătătură
Discutarea proiectului planului de școlarizare pentru Rapoarte intermediare CEAC
anul școlar 2021-2022
Programul de interventie privind
Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a
îmbunătătirea situatiei
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Octombrie
2020

Director
Responsabili
comisii de lucru

Noiembrie
2020

Director/C. pt
curriculum
CEAC

Decembrie
2020

Director,
Comisia pentru
prevenirea şi
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elevilor și a frecvenței
Prezentarea situației bugetare la sfârșitul anului
bugetar
Analiza stării disciplinare și a absenteismului

disciplinare si a situatiei la
învățătură

Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum
si a calificativelor la purtare de suficient și
insuficient pentru cls.II-IV
Validarea raportului privind situatia scolară la
sfârsitul semestrului prezentată de fiecare
învătător/diriginte
Apecieri sintetice asupra activitătii candidatilor care
solicită acordarea distinctiilor si premiilor, potrivit
legii, pe baza raportului de autoevaluare a activității
desfăsurate
Avizarea proiectului planului de încadrare pentru
anul școlar 2021-2022
Avizarea planului managerial pe semestrul II
Avizarea proiectului Planului de scolarizare
Avizarea ofertei curriculare pentru anul școlar
2021-2022
Prezentarea Metodologiei pentru examenele
nationale: Evaluare Nationala , admiterea în liceu;
Validarea Raportului privind starea si calitatea
învătământului în semestrul I 2019-2020
Analiza rezultatelor la simularea E.N. 2021
Avizarea programului național ”Școala altfel”
Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a
elevilor
Analiza stării disciplinare
Avizarea raportului de activitate din Săptămânăa ,,
Școala Altfel”

Metodologia privind acordarea
gradațiilor de merit
Raport privind starea si calitatea
învătământului – semestrul I
Metodologia de acordare a
distinctiilor si premiilor

Ianuarie
2021

Metodologia privind aprobarea
cifrei de scolarizare
Metodologiile de examen

Februarie
2021

Director
Comisia pentru
curriculum

Martie
2021

Comisia pentru
Curriculum
Directori
Educativ
Director,
Comisia pentru
prevenirea şi
eliminarea
violenţei, a
faptelor de
corupţie şi

Oferta curriculară
Metodologia de organizare si
desfăsurare a examenelor, de
admitere
Raport CEAC
Programul pentru reducerea
absenteismului si
a abandonului scolar
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Aprilie
2021

eliminarea
violenţei, a
faptelor de
corupţie şi
discriminării în
mediul şcolar şi
promovarea
interculturalităţii
Directori /
Coordonatorul
pentru proiecte și
programe
educative școlare
și extrașcolare
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Aspecte organizatorice privind buna defăşurare a
evaluărilor naţionale la clasele II, IV şi VI și
evaluarea județeană la clasa a IV-a
Prelucrare legislație școlare
Validarea situatiei scolare la sfârsitul semestrului al
II-lea prezentată de fiecare învătător/diriginte si a
situației scolare anuale
Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum
si calificativelor la purtare mai mici de „bine”,
pentru clasele I-IV
Probleme organizatorice Evaluare Nationala,
admitere în liceu 2021, corigente.

Metodologia de organizare a
evaluărilor naţionale la clasele II,
IV şi VI și evaluarea județeană la
clasa a IV-a
Situatiile prezentate de diriginti /
învătători la sfârsitul semestrului
al II-lea

Director,
Camelia COSTANTEA
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Mai
2021
Iunie
2021

discriminării în
mediul şcolar şi
promovarea
interculturalităţii
Director/
Învăţători
Diriginti V-VIII
Director
Coordonatorul
pentru proiecte și
programe
educative școlare
și extrașcolare

