TEMATICA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI PROFESORAL
AN ȘCOLAR 2021- 2022
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tematica

Planificare

Constituirea Consiliului profesoral în anul școlar 2021- 2022 , prezentarea
noilor membri, prezentarea atribuțiilor Consiliului profesoral
Aprobarea raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală

1.09.2021

Alegerea prin vot secret, a reprezentanţilor personalului didactic în
consiliul de administraţie
Alegerea prin vot secret, a, cadrelor didactice membre ale Comisiei pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii, în condiţiile legii
Alegerea secretarul consiliului profesoral

Propunerea și aprobarea componenței membrilor comisiilor de lucru
permanente și temporare
Validarea fişelor de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de
învăţământ, în baza cărora se stabileşte calificativul anual;
Dezbate şi avizarea actualizării regulamentul de organizare şi funcţionare
a unităţii de învăţământ;
Dezbaterea şi aprobarea rapoartelor de activitate semestrială și anuală

10. Avizarea ofertei de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor
11. Avizarea proiectul planului de şcolarizare
12. Dezbatere și avizare a Proiectului de încadrare pentru anul școlar 20222023
13. Organizarea examenului de simulare a probelor scrise din cadrul
examenului national de bacalaureat
14. Propunerea de programe de formare continuă şi dezvoltare profesională
ale cadrelor didactice
15. Organizarea probelor de competențe din cadrul examenului național de
bacalaureat
16. Dezbateri de probleme legate de conţinutul sau organizarea actului
educaţional din colegiu în vederea formulării de propuneri de optimizare a
acestuia;
17. Ședinţe tematice pentru dezbaterea unor probleme de interes în vederea
dezvoltării colegiului
18. Ședinţe speciale/excepţionale pentru discutarea unor probleme specifice
(informări, situaţii deosebite de disciplină etc)

La început de
semestru
septembrie
septembrie
septembrie
septembrie
Septembrieoctombrie
Septembrie
La început de
semestru
decembrie
Ianuarie
februarie
Martie
Anual
Aprilie
Permanent

Semestrial
Ori de câte ori
este cazul

Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare dintr-o unitate de învăţământ.
Preşedintele consiliului profesoral este directorul.
Consiliul profesoral se întruneştede regulă lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a
minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare
În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, ședințele consiliului profesoral se
pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință

