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GRAFICUL ŞI TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL 

AN SCOLAR 2018 – 2019 
 

 

 

Nr. 
LUNA TEMA PROPUSĂ crt 

1. 

SEPT 

- Validarea situației școlare la învățătură și disciplină pentru anul școlar 2017-2018, după examenul de 

corigențe 

- Aprobare fise de evaluare pentru personalul didactic si didactic auxiliar pentru anul scolar 2018 – 2019 

- Discutarea și aprobarea Regulamentului Intern și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru 

anul școlar 2018-2019 

- Aprobarea Contractului educațional pentru elevii de clasa a IX-a 

- Organizare personalului didactic pe comisii metodice și de lucru.Numirea responsabililor comisiilor 

- Repartizarea diriginților la clase 

- Aprobarea orarului școlii și a graficului de practică comasată. 

- Alegerea cadrelor didactice membre în Consiliul de Administrație 

- Organizarea serviciului pe școală 

 

 
 
 
 

2. OCT. 

- Stabilirea componenței Consiliului profesoral 

- Aprobarea tematicii Consiliului profesoral 

- Analiza și dezbaterea Raportului privind calitatea învățământului pentru anul școlar 2017-2018 

- Prezentarea Planului de îmbunătățire 2018-2019 al comsiei CEAC 

- Planul anual al CEAC pentru evaluarea și asigurarea calității 

- Prezentarea Programului managerial pentru anul școlar 2018-2019 

- Prezentarea Raportului de analiza a testelor initiale pe comisii metodice.Planuri remediale  
- Prezentarea Codului-cadru de etică al personalului didactic di Liceul Tehnologic Pucioasa 
- Plan de activități pentru Saptamana Educatiei Globale  
 

 

 

 

3. 
NOV. 

- Propuneri privind Planul de scolarizare pentru anul scolar 2019 – 2020 

- Prezentarea Raport privind ritmicitatea notării și frecvența la ore. Plan de măsuri pentru reducerea 

abandonului școlar și îmbunătățirea rezultatelor la învățătură și disciplină. 

- Prezentarea proiectelor și programelor europene care se derulează în acest an școlar 

- Prezentarea solicitarilor de la operatorii economici pentru invatamantul profesional, an scolar 2019-2020 
- Diseminarea activităților derulate în proiectul ROSE 

 

4. DEC. 

- Avizarea  Proiectului  planului  de  scolarizare  pentru  anul scolar 2019-2020 

- Soluţii pentru îmbunătăţirea incluziunii şcolare în unitatea noastră 

- Diseminare activitatilor derulate  in cadrul proiectelor Erasmus 

 

5. IAN 

- Imbunatatirea calitatii actului didactic prin utilizarea TIC in procesul de predare-invatare-evaluare 

- Prezentare metodologie si calendar inscriere la invatamantul profesional de 3 ani 

- Discutare şi aprobare program Săptămana ,, Scoala altfel ’’ 2018 

6. 
FEBR: 

- Validarea rezultatelor la invatatura si disciplina pe sem I  

- Avizarea proiectului de încadrare pentru anul scolar 2019 -2020 
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