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TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL 

AN SCOLAR 2019-2020 

 

TEMA TERMENE RESPONSABILI OBSERVATII 

 Constituirea Consiliului profesoral si alegerea secretarului CP pentru anul 

scolar 2019-2020 

 Planul operational pentru deschiderea anului scolar 2019-2020 

 Validarea fișelor de autoevaluare ale personalului didactic al CNME 

 Alegerea cadrelor didactice membre în Consiliul de Administrație, alegerea 

secretarului CA in anul scolar 2019-2020, precum si a membrilor CEAC 

 Validarea situației școlare după încheierea sesiunii de amânări,corigențe, 

diferențe 

 Aprobarea componenței nominale a comisiilor metodice si comisiilor de lucru 

pentru anul școlar in curs 

 Dezbaterea si validarea tematicii CP si a tematicii CA 

 Informare proceduri și hotărâri CEAC 

 Aprobarea periadei de desfasurare a „Saptamanii Altfel” 

 Probleme curente 

 

 

 

 

 

 

Septembrie 

2019 

 

 

 

 

Director 

Directori adjuncti 

Comisia Dirigintilor 

Responsabil CEAC 

 

 

 



 Dezbaterea documentelor manageriale - PDI (revizuire), planurilor  manageriale 

ale  directorului, directorului adjunct, a Planului  operațional de aplicare a PDI 

 Aprobarea modificarilor si completarilor din Regulamentul de organizare si 

functionare al unitatii 

 Dezabaterea Raportului privind starea învățămantului și si calitatea 

invatamantului din Colegiul National “Mihai Eminescu” desfasurată în anul 

școlar 2018- 2019 

 Analiza, dezbaterea si aprobarea  Raportului de autoevaluare internă pentru 

anul școlar 2018-2019 

 Aprobarea programului de activități educative extracurriculare și extrașcolare al 

CNME pentru anul scolar 2019-2020 

 Informare proceduri și hotărâri CEAC 

 Dezbaterea și aprobarea programelor semestriale ale comisiilor metodice și 

comisiilor de lucru 

 Probleme curente 

 

 

 

 

 

 

Octombrie 

2019 

 

 

 

Director 

Directori adjuncti 

CEAC 

Responsabili comisii metodice 

Coordonator de programe si 

proiecte 

Comisia pentru Regulamentul 

de organizare si functionare a 

unitatii 

 

 

 

 Aprobarea planului de școlarizare 2020- 2021 

 Evaluarea ritmicității notării la nivel general și evidențierea problemelor 

 Evaluarea frecvenței școlare a elevilor de la CNME 

 Prezentarea metodologiilor privind desfasurarea examenelor nationale: evaluare  

nationala si bacalaureat 

 Informare proceduri și hotărâri CEAC 

 Probleme curente 

 

 

 

Noiembrie 

2019 

Director 

Directori adjuncti 

Coordonator CEAC 

Comisia pentru 

frecventa, combaterea 

absenteismului si 

abandonului scolar 

Comisia de 

monitorizare a evaluarii 

si notarii ritmice 

 



 

 Instruirea profesorilor diriginti privind informarea elevilor si părinților în 

legătură cu simularile examenelor nationale 

 Analiza frecventei si disciplinei elevilor, stabilirea efectelor masurilor de 

prevenire si combatere a absenteismului 

 Avizarea proiectului de buget pentru anul 2020 

 Validarea situatiei la invatatura si disciplina pe sem. I, an scolar 2019-2020 

 Planul operational pentru desfasurarea Zilei Portilor Deschise, 15 ian. 2020 

 Probleme curente 

 

 

 

 

 

Decembrie 

2019 

 

Director 

Directori adjuncti 

Comisia pentru 

frecventa, combaterea 

absenteismului si a 

abandonului scolar 

Comisia pentru 

programe si proiecte 

educative 

Comisia pentru 

curriculum 

 

 

 Avizarea ofertei CDS pentru anul scolar 2020-2021 

 Probleme curente 

 

Ianuarie 2020 

 

Director 

Directori adjuncti 

Comisia Dirigintilor 

Responsabili comisii metodice 

Comisia pentru curriculum 

 

 Validarea Raportului privind starea si calitatea invatamantului  pe sem. I 

 Aprobarea Proiectului de incadrare pentru anul scolar 2020-2021 

 Organizarea simularilor pentru examenele nationale 

 Aprobarea programului de activitati pentru saptamana Scoala Altfel 

 Probleme curente 

 

 

Februarie 2020 

Director 

Directori adjuncti 

Responsabili comisii metodice 

Coordonator de programe si 

proiecte 

 

 

 

 Analiza rezultatelor de la simulare bacalaureat si evaluare nationala 

 Diseminarea rezultatelor programelor de prevenire a violenței în mediul școlar, a 

delicvenței, a comportamentelor de risc 

 Probleme curente 

 

 

Martie 2020 

 

Director 

Directori adjuncti 

Comisia pentru prevenirea si 

reducerea violentei in mediul 

scolar 

 



 Analiza parcurgerii materiei si evaluarii ritmice a elevilor 

 Aprecierea sintetica a activitatii cadrelor didactice care participa la concursul de 

acordare a gradatiilor de merit 

 Evaluarea frecvenței școlare a elevilor de la CNME 

 Avizarea programului pentru Proiectul Ziua Europei 

 Probleme curente 

Aprilie 2020 Comisia de 

monitorizare a evaluarii 

si notarii ritmice 

Comisia pentru frecventa, 

combaterea absenteismului si a 

abandonului scolar 

Coordonator de programe si 

proiecte 

 

 

 Analiza Raportului privind desfasurarea activitatilor educative in saptamana de 

activitati extrascolare Scoala Altfel 

 Validarea situatiei la invatatura si disciplina pentru elevii de clasa a-XII-a 

 Probleme curente 

 

 

Mai 2020  

Director 

Directori adjuncti 

Coordonator de programe si 

proiecte 

Dirigintii claselor a-XII-a 

 

 

 Măsuri pentru pregătirea sfârşitului de an şcolar şi participarea profesorilor la 

examenul de bacalaureat; 

 Organizarea examenelor de evaluare nationala 

 Validarea situatiei la invatatura si disciplina pe sem. al II-lea 

 Probleme curente 

 

 

Iunie 2020 Director 

Directori adjuncti 

Diriginti 

Comisia pentru examene 

nationale 

 

                                                                                                    

 

Director, 

Prof. Beldie Tanta Simona 


