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TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL
ANUL ŞCOLAR 2015-2016

LUNA

TEMA



Septembrie







Prezentarea structurii anului scolar 2015-2016
Masuri organizatorice privind inceperea anului scolar
2015-2016
Constituirea Consiliul de Administratie, conform LEN nr.
1/2011
Validarea situației școlare după încheierea sesiunii de
amânări, diferențe și corigențe
Constituirea comisiilor metodice si a comisiilor de lucru
Alegerea membrilor CEAC
Stabilirea temeticii sedintelor Consiliului Profesoral

MODALITATI / MIJLOACE DE REALIZARE
Prezentare
Masuri organizatorice
Aprobare
Aprobare
Discuţii, aprobare
Discuţii, avizare

RESPONSABILI
Directorii, dirigintii

LUNA

TEMA


Octombrie

Noiembrie





Analiza si dezbaterea raportului general privind starea Prezentare, discuții, avizare
invatamantului
Prezentare, discuții, avizare
Planul managerial pentru anul școlar 2015-2016
Avizarea programelor de activitate ale comisiilor de lucru
Prezentare
Revizuirea Regulamentului de Ordine Interioara
Avizare

RESPONSABILI
Directorii
Responsabilii comisiilor de
lucru






Analiza frecventei elevilor
Avizarea proiectului planului de scolarizare 2016-2017
Analiza notării ritmice
Stadiul pregătirii elevilor în vederea susţinerii probelor de
evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale

Prezentare, discuţii, măsuri
Prezentare, avizare
Prezentare, discuţii, măsuri
Informare, discuții

Directorii
Responsabilul comisiei de
notare ritmică
Responsabilii comisiilor
metodice limba română, limbi
moderne, informatică




Stadiul de implementare Analiza frecventei elevilor
a planului fiecarei catedre, la care se sustine examen de
bacalaureat, in vederea imbunatatirii rezultatelor obtinute
de elevi
Prezentarea metodologiei continuarii studiilor dupa
finalizarea invatamantului obligatoriu
Validarea situatiei școlare pe sem. I
Discutarea si aprobarea ofertei de CDS pentru anul
scolar 2016-2017
Analiza activității desfașurate în semestrul I al anului
scolar 2015-2016
Planul managerial 2015-2016, semestrul al II-lea
Analiza frecventei elevilor
Stadiul pregatirii examenelor nationale

Prezentare, dezbatere, masuri

Directorii, responsabilii
comisiilor metodice

Decembrie



Ianuarie


Februarie

MODALITATI / MIJLOACE DE REALIZARE





Aprecieri, discuții
Prezentare, discuţii, măsuri
Prezentare, discuţii
Prezentare, aprobare
Prezentare, discuții, avizare

Diriginții
Diriginții
Directorii, responsabilii
comisiilor metodice

Prezentare, discuții, avizare
Prezentare, discutii, avizare
Prezentare

Directorii, responsabilii
comisiilor metodice

LUNA

Martie

TEMA




MODALITATI / MIJLOACE DE REALIZARE
Prezentare, dezbatere, masuri Prezentarea
raportului de la monitorizarile efectuate.
Planuri operationale
Prezentarea calendarului și metodologiei

Analiza frecventei elevilor
Raport de monitorizare CEAC
Miscarea personalului didactic

RESPONSABILI
Responsabil comisie
Comisia de evaluare si
asigurare a calitatii
Directorii

Aprilie





Mai

Iunie









Iulie




Informare, discuții, măsuri
Analiza starii de disciplina a elevilor
Analiza frecventei elevilor si revizuirea planului de
Analiză, dezbateri, măsuri
imbunatatire a frecventei
Analiza notării ritmice
Informare, discuții, măsuri

Directorii, diriginții

Prezentare, dezbatere, masuri
Analiza frecventei elevilor
Probleme organizatorice ale activitatii instructiv-educative
Analiza, strategii de ameliorare
Diseminarea activităților deosebite desfășurate în fiecare
comisie/catedră
Prezentare

Responsabil comisie

Validarea situatiei scolara pe semestrul al II-lea
Comunicari privind examenele ce se sustin in scoala,
prezentarea perioadei de desfasurare a examenelor de
corigente si situatii neincheiate
Stabilirea lucrărilor ce se vor desfășura pe perioada
vacanței de vară
Validarea situatiei scolara pe semestrul al II-lea
Masuri organizatorice pentru noul an scolar

Prezentare, validare
Informare, discuţii

Responsabilii comisiilor de
lucru

Directorii
didactice
Dirigintii

Informare, discuţii

Directorii
Directorii

Prezentare, validare

Dirigintii

Informare, discuţii

Directorii

DIRECTOR,
Profesor VERONICA OPREA

Cadrele

