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APROBAT IN SEDINTA CP DIN ………  

Director,  

GRAFICUL ȘEDINȚELOR CONSILIULUI PROFESORAL 

2020-2021 

Nr. 
crt. 

Data ședinței Tematica Responsabil 

1  septembrie 
2020 

-Inmanarea fisei postului si a celei de evaluare 
pentru anul scolar 2020-2021 
-Repartizarea educatoarelor, invatatorilor si 
dirigintilor la grupe si clase 
-Consituirea comisiilor permanente si 
temporare si componenta acestora 

-Alegerea reprezentantilor CP in CA al scolii 

-Avizarea organigramei scolii 
-Consultarea consiliului pentru alegerea 
coordonatorului de proiecte si programe 
-Prezentarea unor documente legislative 
necesare pentru noul an scolar 
-Instruire folosirea datelor cu caracter personal 
-Completare cereri pentru concediu de odihna 
pentru anul scolar 2020-2021 

Director 
Coord de pr și pr 
Membri CA 

2 septembrie 2020 -Validarea fiselor de evaluare 2019-2020 

-Prezentarea raportului de analiza pentru anul 

scolar 2019-2020 pentru sefi de comisii si 

compartimente si director 

-Alegerea secretarului CP 

-Prezentare ROI/ROF (semnare tabel) 

-Prezentare Cod de etica (semnare tabel) 

-Informare anuala despre misiunea scolii si 

regulamentele interne (semnare tabel) 

-Instruire-informare privind procedura de 

semnalare a neregularitatilor si a legislatiei 

privind avertizarea in interes public 

-Propuneri pentru burse de merit sem I 
-Analiza rezultatelor obtinute la EVN 02, 04, 
06, 08 
-Stabilirea perioadei pentru saptamana ”Sa stii 
mai multe, sa fii mai bun!” 
-Constituirea bazei de date pentru catalogul 

Director 

Coord de pr și 
pr 

Membri CA 
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  online 
-Centralizarea si avizarea auxiliarelor folosite 
in scoala 

 

3 octombrie 2020 -Revizuirea chestionarelor de satisfactie 

pentru evaluarea semestriala a cadrelor 

didactice de catre elevi/parinti 

Director 
Coord de pr și 
pr 

  -Analiza indeplinirii PM 2019-2020 Membri CA 

  Prezentarea PM director; prezentarea  

  PM comisii si compartimente  

  Prezentarea si avizarea planului managerial  

  anual  

  Prezentarea si avizarea RAEI 2019-2020 
Prezentarea metodologiilor privind evaluarea 
nationala clasele a II a, a IV a, a VI a si a VIII 
a 

Responsabili 
comisii din anul 
anterior 

4 noiembrie 2020 Exemple de buna practica 
Exemple de buna-practica privind activitatea 
online 
Prezentarea rezultatelor la chestionarele de 
satisfactie aplicate elevilor privind cadrele 
didactice de la clasa – conform Statutului 
Elevului 

10 profesori  
Membri CA 

5 decembrie 2020 -Avizarea planului de scolarizare pentru 2021- 
2022 
-Prezentarea executiei bugetare 2020 
-Avizarea proiectului de buget pentru 2021 
-“Predarea – responsabilitate morala sau doar 
fisa postului” 
-Prezentarea Metodologiei privind mobilitatea 
personalului didactic 

Director 
Coord de pr și pr 
Membri CA 

6 ianuarie 2021 -Avizarea planului de achizitii 2021 

-Declansarea procedurii pentru stabilire CDS 
(optional) si realizarea ofertei educationale 
-Declansarea procedurii pentru stabilirea 
programului pentru saptamana ”Sa stii mai 
multe, sa fii mai bun” 

Director 
Contabil 
Secretar 

7 ianuarie 2021 -Validarea situatiei scolare pe semestrul I; 

prezentarea rapoartelor CC 

Profesori, 
invatatori, 
diriginti 
Membri CA 

8 februarie 2021 -Exemple de buna practica 
“Cum tin o prezentare/discurs care sa capteze 
publicul?” – prezinta fiecare cadru didactic un 

 

Toate cadrele 
didactice 
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  discus/prezentare 
-Prezentarea rapoartelor semestriale ale 
sefilor de comisii si compartimente si al 
directorului 

 

Membri CA 

11 martie 2021 -“Eu-cadru didactic, familia si scoala – cum fac 
sa fie bine?” 
Realizarea programului de activitati pentru 
saptamana ”Sa stii mai multe, sa fii mai bun” 
-Realizarea chestionarului pentru alegerea 
disciplinei optionale 

Director 
Coord de pr și 

pr 
Membri CA 

12 aprilie 2021 -Avizarea listei cu disiplinele optionale 
-“Scoli care invata- clase care invata” 

Director 
Coord de pr și 

pr 
Membri CA 

13 mai 2021 Avizarea ofertei educationale pentru anul 
scolar 2021-2022 

Director 
Coord de pr și 

pr 
14 iunie 2021 Validarea situatiei la invatatura pentru 

semestrul II 

Director 
Coord de pr și 

pr 
Membri CA 

15 iulie 2021 Validarea situatiei la invatatura dupa sesiune 
de amanati si corigente 

Director 
Coord de pr și 

pr 
Membri CA 

 
 

 


