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GRAFICUL/TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL 

AN ŞCOLAR 2017-2018 

 

Nr. 
crt 

UNITATEA DE CONŢINUT RESURSE TERMEN RESPONSABIL 

1 Informare privind pregătirea unităţii şcolare în vederea 
desfăşurării în bune condiţii a activităţilor instructiv-educative 
în anul şcolar 2017- 2018;  
• Validarea punctajelor fişelor de evaluare anuală pentru 
personalul didactic și didactic auxiliar;  
• Validarea fişelor de autoevaluare 2017-2018; 
 • Validarea situației şcolare după încheierea sesiunii de 
amânări, corigențe;  
• Repartizarea elevilor transferați şi repetenți;  
• Validarea încadrării pentru anul școlar 2017-2018  
• Adoptarea de măsuri pentru începerea anului şcolar 2017-
2018 (repartizarea sălilor de clasă, a diriginţilor, distribuirea 
manualelor, organizarea primei zile de şcoală); 
 • Aprobarea schemelor orare pentru anul şcolar 2017-2018;  
• Discutarea şi aprobarea comisiilor metodice pentru anul 
şcolar 2017- 2018;  
• Avizarea organigramei 2017-2018;  
• Numirea coordonatorului de proiecte şi programe şcolare şi 
extraşcolare pentru anul 2017 – 2018; 
• Stabilirea componenței CEAC/CA;  
• Desemnarea secretarului C.P.;  

Raportul comisiei de 
examene  
Resurse umane 
ROFUIP  
 
Optiunile elevilor/ 
Scheme orare 

Septembrie 2017  Conducere  
 
Comisia pentru curriculum  
 
 
CEAC  
 
 
Grup de lucru 
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• Alegerea perioadei de desfășurare a săptămânii ”Şcoala 
Altfel”; 
 • Instructaj PM / PSI;  
• Probleme curente/noutăți legislative. 

2 Analizarea, dezbaterea şi validarea raportului general privind 
starea și calitatea învățământului din CT  ”Aurel Vlaicu” în 
anul școlar 2016 – 2017;  
• Avizarea planului managerial/operațional 2017-2018;  
• Validarea situației şcolare după încheierea sesiunii de 
diferențe;  
• Avizarea graficelor de instruire practică;  
• Dezbaterea şi avizarea propunerilor de revizuire a 
Regulamentului de Organizare și funcționare pentru anul 
școlar 2017-2018;  
• Avizarea programului din săptămâna „Şcoala altfel”;  
• Prezentarea, discutarea şi avizarea planurilor operaţionale 
pe sem. I. (realizate de responsabilii comisiilor metodice);  
• Prezentarea, discutarea şi avizarea Calendarului activităţilor 
educative din şcoală;  
• Prezentarea și aprobarea graficului și a tematicii ședințelor 
Consiliilor de Administrație și ale Consiliilor Profesorale, în 
anul școlar 2017-2018;  
• Probleme curente/noutăți legislative. 

Rapoarte responsabili 
comisii metodice  
 
 
Regulamentul de 
organizare și 
funcționare  
 
 
Ordin nr. 
3382/24.02.2017  
 
Grafice instruire 
practică  
 
Programul activităților 
educative școlare și 
extrașcolare 

Octombrie 2017 Conducere  
 
 
 
Consilier educativ / 
Comisia de proiecte și 
programe  
 
 
 
Responsabili comisii 
metodice 
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3 Analiza parcurgerii materiei și evaluării ritmice a elevilor;  
• Sprijinirea elevilor cu dificultăți de învățare/risc de abandon 
școlar, prin programe speciale de recuperare – prezentarea 
situației de către diriginți;  
• Prezentarea metodologiei de elaborare a CDL -lui 2018 – 
2019/ Avizarea C.D.L.;  
• Dezbaterea și avizarea propunerilor de revizuire PAS;  
• Prezentarea spre analiză a raportului de activitate CEAC – 
RAEI;  
• Discutare Proiectului planului de școlarizare în anul școlar 
2018-2019; 
 • Probleme curente/noutăți legislative.  

Programul de 
intervenție privind 
îmbunătătirea situației 
disciplinare și a 
situației la învățătură  
 
Raport Școala Altfel  
 
Metodologie CDL  
PAS  
 
CEAC 

Noiembrie 2017 Conducere  
 
Consilier educativ  
 
Comisie curriculum 
Comisie  
 
PAS  
 
CEAC  
 
Diriginți 

4 Prezentarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 
examenelor de certificare a competențelor, de Admitere la 
liceu şi Bacalaureat 2017- 2018;  
• Monitorizarea securităţii şi siguranţei elevilor în şcoală;  
• Metodologia mișcării cadrelor didactice pentru anul școlar 
2017-2018;  
• Discutarea Proiectului planului de școlarizare în anul școlar 
2018-2019;  
• Validarea punctajelor fişelor de evaluare anuală pentru 
personalul nedidactic; 
 • Prezentarea activității departamentelor Contabilitate și 
Administrație;  
• Probleme curente/noutăți legislative. 

Metodologie Ordin nr.  
 
4796/31.08.2017  
 
4794/31.08.2017 
4792/31.08.2017  
 
Programul Comisiei de 
combatere a violentei  
 
 
Resurse umane  
 
ROFUIP 
 

Decembrie 2017 Conducere  
 
Responsabili comisii 
metodice  
 
CP  
 
 
Administrator financiar/ de 
patrimoniu 
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5 Validarea notelor la purtare mai mici de 7; 
 • Aprobarea raportului privind situația școlară la sfârşitul 
semestrului I prezentată de fiecare diriginte;  
• Avizarea proiectului Planului de şcolarizare 2018-2019;  
• Dezbaterea şi aprobarea ofertei curriculare pentru anul 
şcolar 2018- 2019;  
• Măsuri organizatorice privind examenele de certificare a 
competențelor - nivel 5 și a examenului de bacalaureat 2018 
– probele A, D și C;  
• Evaluarea şi elaborarea concluziilor asistenţelor la ore ale 
directorului şi şefilor de catedră;  
• Probleme curente/noutăți legislative. 

ROFUIP  
 
Metodologia privind 
aprobarea cifrei de 
școlarizare  
 
Ordin nr. 
4796/31.08.2017 
4792/31.08.2017  
 
Rapoarte depuse  
Fișe de asistențe 

Ianuarie 2018 Conducere  
 
Responsabili comisii 
metodice  
 
CP  
Consilier Educativ  
 
Comisia de organizare a 
examenelor 

6 Validarea Raportului privind starea și calitatea învățământului 
în semestrul I 2017-2018; 
 • Analiza şi sinteza activităţii instructiv-educative desfăşurate 
în semestrul I al anului şcolar 2017-2018;  
• Măsuri pentru optimizarea activităţii instructiv-educative în 
semestrul al II-lea;  
• Pregătirea examenelor de certificare a competențelor - nivel 
5 și a examenului de bacalaureat 2018 – probele A, D și C;  
• Probleme curente/noutăți legislative 

Raport privind starea 
si calitatea 
învătământului – 
semestrul I  
 
Rapoarte depuse  
 
Plan managerial  
 
Metodologia de 
organizare și 
desfășurare a 
examenelor 

Februarie 2018 Conducere  
 
Responsabili comisii 
metodice  
 
 
Comisia de organizare a 
examenelor 
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7 Aprecieri sintetice asupra activităţii candidaţilor care solicită 
acordarea gradaţiei de merit, pe baza raportului de 
autoevaluare a activităţii desfășurate;  
• Adoptarea de măsuri pentru promovarea ofertei 
educaţionale;  
• Probleme curente/noutăți legislative. 

Rapoarte de 
autoevaluare  
 
Ofertă educațională 

Martie 2018 Conducere  
 
CP  
Comisia pentru 
promovarea ofertei 
educaţionale 

8 Avizarea ofertei educaţionale a şcolii pentru anul şcolar 2018-
2019;  
• Analiza rezultatelor simulării examenului de bacalaureat;  
• Analiza parcurgerii materiei și evaluării ritmice a elevilor;  
• Analiza stării disciplinare;  
• Bune practici în prevenirea şi combaterea violenţei;  
• Probleme curente/noutăți legislative. 

Ofertă educațională  
 
Rapoarte comisii  
Programul pentru 
reducerea 
absenteismului și a 
abandonului școlar 

Aprilie 2018 Director  
Comisia pentru 
promovarea ofertei 
educaţionale  
CP  
Psiholog 

9 Monitorizarea pregătirii pentru examenul de bacalaureat;  
• Popularizarea planului de școlarizare pentru anul școlar 
2018 – 2019;  
• Stabilirea programului de încheiere festivă a anului școlar 
2017 – 2018;  
• Probleme curente/noutăți legislative. 

Metodologia privind 
aprobarea cifrei de 
școlarizare 

Mai 2018 Director  
 
Responsabili arii 
curriculare 

10 Bilanţ/autoevaluări/evaluări/interevaluări;  
• Validarea notelor la purtare mai mici de 7;  
• Validarea situaţiei şcolare la sfârsitul semestrului al II-lea 
prezentată de fiecare diriginte și a situaţiei şcolare anuale;  
• „Realizările noastre” – diseminarea proiectelor derulate pe 
parcursul anului şcolar 2017-2018;  
• Probleme organizatorice: bacalaureat 2018, admitere în 
liceu 2018 

Situațiile prezentate 
de diriginți la sfârsitul 
semestrului al II-lea  

Iunie 2018 Responsabili comisii 
metodice  
 
 
Diriginți  
 
Consilier educativ 
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11 Validarea notelor la purtare mai mici de 7;  
• Validarea situaţiei şcolare la sfârsitul semestrului al II-lea 
prezentată de fiecare diriginte și a situaţiei şcolare anuale;  
 

Situațiile prezentate 
de diriginți la sfârsitul 
semestrului al II-lea  

Iulie 2018 Responsabili comisii 
metodice  
Diriginți  
Consilier educativ 

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. ing. Silviana CIUPERCĂ 


