
 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ” 
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București 

Telefon/Fax: 0213486271 

E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro 

 Site: http://scoalanicolaelabis.ro  

C.I.F. 32579777 

 

 

Nr. 4836 / 30.09.2019                                            Aprobat ȋn CA din 30.09.2019 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,                                                                                     

PREOTESCU MARIA-LAURA 

 

 

 

TEMATICA ŞI GRAFICUL ORIENTATIV AL 

SEDINTELOR 

CONSILIULUI PROFESORAL 

Anul şcolar  2019/2020 

mailto:scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
http://scoalanicolaelabis.ro/


 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ” 
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București 

Telefon/Fax: 0213486271 

E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro 

 Site: http://scoalanicolaelabis.ro  

C.I.F. 32579777 

 

 

TEMATICA ȘI GRAFICUL ORIENTATIV 

AL ȘEDINȚELOR CONSILIULUI PROFESORAL  
 

               AN ȘCOLAR 2019-2020 

 
Nr. 

Crt. 

UNITATEA DE CONŢINUT RESURSE TERMEN RESPONSABIL 

1.  Prelucrari legislative: Structura anului şcolar 2019-2020, Programul 

național „Şcoala altfel”, Proiectul de dezvoltare instituțională, 

Metodologia privind mişcarea personalului didactic, Regulamentul 

intern, Codul etic, Regulamentul de organizare şi funcționare a şcolii, 

adrese ISMB, Primăria Sectorului 3; 

 Alegerea perioadei pentru programul „Şcoala altfel”; 

 Consultări privind numirea diriginților la clase; 

 Informări privind consfătuirile cadrelor didactice pe specialități/ 

comisii, scrisori metodice pe specialități, proiecte educative; 

 Planificarea tematicii şi graficului orintativ al şedinţelor 

Consiliului profesoral; 

 Constituirea comisiilor de lucru/catedrelor metodice; 

 Alegerea cadrelor didactice membre ale Consiliului de administraţie 

şi pe cele ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calității; 

 Validarea situaţiei şcolare după sesiunea de situații neîncheiate şi 

corigenţe;  

 Validarea fişelor de auto/evaluare a personalului didactic şi 

didactic-auxiliar; 

 Propuneri privind completarea/modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcționare a şcolii; 

 Aspecte organizatorice privind festivitatea de deschidere şi altele; 

Legea nr.1/2011 – Legea 

educației nationale actualizată, 

OMECTS nt.5079/2016, 

Statutul elevului/2 

Regulamentul intern, Codul etic, 

Regulamentul de organizare şi 

funcționare a şcolii,; Proiectul 

de dezvoltare institutională; 

Fişele de autoevaluare; Resurse 

umane;  Rezultatele susținute 

de elevi în perioada verii. 

Septembri

e 

2019 

 

Director 

Director-adjunct 

 

 Membrii Consiliului 

profesoral 

 

Coordonator proiecte 

şi programe 

 

Responsabili comisii 
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 Diverse 

2.  Dezbaterea şi avizarea modificărilor/completărilor la 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţămînt  

 Dezbaterea si avizarea Planului managerial, a Planului operațional  

an şcolar 2019-2020 

 Prezentarea Raportului privind starea şi calitatea învățământului în 

Şcoala Gimnazială "Nicolae Labiş", an şcolar 2018-2019 

 Prezentarea raportului lunar privind frecvenţa elevilor la ore şi 

situațiile de risc privind abandonul şcolar; 

 Prezentarea raportului lunar privind  faptele de violență şi 

discriminare înregistrate în şcoală; 

 Recomandarea Consiliului profesoral privind înscrierea cadrelor 

didactice la grade; 

 Prezentarea Programului activităților educative şcolare şi 

extraşcolare 

 Stabilirea aspectelor organizatorice privind sărbătorirea „Zilei Şcolii 

Nicolae Labiş”, an şcolar 2019-2020 

  Diverse.  

Planul managerial,   

Planul operațional,  

Raportul privind starea şi 

calitatea învățământului în 

Şcoala Gimnazială "Nicolae 

Labiş", an şcolar 2018-2019, 

Raportul lunar al comisiilor de 

notare, frecvență, violență 

Programul activitătilor 

educative şcolare şi 

extraşcolare 

 

Octombrie 

2019 

Director  

Director-adjunct 

Responsabil comisia 

pt.  notare ritmică 

Responsabil comisia 

pt. monitorizarea 

frecvenței şi 

prevenirea 

abandonului şcolar 

Responsabil comisia 

pt.prevenirea și 

eliminarea violenței  

Coordonator proiecte 

şi programe 

3.  Prezentarea Programului de dezvoltare şi evoluție în carieră; 

 Prezentarea RAEI an şcolar 2018-2019; 

 Prezentarea raportului lunar privind frecvenţa elevilor la ore şi 

situațiile de risc privind abandonul şcolar; 

 Prezentarea raportului lunar privind  faptele de violență şi 

discriminare înregistrate în şcoală; 

 Prezentarea raportului lunar privind notarea ritmică a elevilor şi 

parcurgerea materiei; 

 Prelucrarea procedurii privind susținerea olimpiadelor şcolare – 

faza pe şcoală; 

Programul de dezvoltare şi 

evoluție în carieră; RAEI 2018-

2019, Rapoarte lunare ale 

comisiilor, Procedura privind 

susținerea olimpiadelor şcolare 

– faza pe şcoală; Rapoarte 

lunare ale comisiilor 

Proiectul planului de 

şcolarizare, 

Noiembrie 

2019 

Director;  

Director-adjunct 

Responsabili comisii 

de lucru şi comisii 

metodice pe arii 

curriculare 

Membrii Consiliului 

profesoral; 
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 Stadiul pregătirii elevilor în vederea susţinerii examenelor naţionale 

 Avizarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 

2020-2021 

 Prelucrarea fişelor de auto/evaluare a personalului didactic şi 

didactic-auxiliar, an şcolar 2019-2020 

 Diverse 

Fişe de monitorizare/ prezență 

realizate de profesorii de 

matematică şi de limba şi 

literatura română care predau 

la clasele a VIII-a. 

Fişele de auto/evaluare 

4.  Avizarea ofertei de CDȘ de către CP și propunerea ei spre avizare CA 

 Dezbaterea şi avizarea Proiectului planului de şcolarizare pentru 

2020-2021; 

 Dezbaterea şi avizarea Proiectului de încadrare pentru anul şcolar 

2020-2021; 

 Dezbaterea şi avizarea Proiectului de dezvoltare instituțională; 

 Stabilirea notelor la purtare pentru elevii cu abateri disciplinare 

sau cu un număr mare de absențe; 

 Prezentarea raportului lunar privind frecvenţa elevilor la ore şi 

situațiile de risc privind abandonul şcolar; 

 Prezentarea raportului lunar privind  faptele de violență şi 

discriminare înregistrate în şcoală; 

 Prezentarea raportului lunar privind notarea ritmică a elevilor şi 

parcurgerea materiei; 

 Validarea situației la învățătură şi diciplină a elevilor la sfârşitul 

semestrului I, an şcolar 2019-2020; 

 Diverse 

Proiectului planului de 

şcolarizare, an şcolar 2020-

2021 

Registrele consiliilor claselor 

Rapoarte lunare ale comisiilor 

Cataloagele claselor şi situația 

statistică/clase 

Proiectul de dezvoltare 

instituțională 

Decembrie  

2019 

Director;  

Director-adjunct 

Responsabili comisii 

de lucru 

Membrii Consiliului 

profesoral; 

5.  Solicitarea cadrelor didactice de participare la evaluările 

naționale; 

 Constituirea Comisiei de înscriere a copiilor în învățământul 

primar 

Rapoarte lunare ale comisiilor, 

Legislația privind organizarea 

simulării evaluării naționale 

pentru elevii clasei a VIII-a 

Ianuarie 

2020 

Director;  

Director-adjunct 

Responsabili comisii 

de lucru 
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 Constituirea comisiei de organizare şi desfăşurare a simulării 

evaluării naționale la clasa a VIII-a; 

 Prelucrarea legislației privind evaluările naționale la clasele a II-a, 

a IV-a, a VI-a, a VIII-a; 

 Prezentarea raportului lunar privind frecvenţa elevilor la ore şi 

situațiile de risc privind abandonul şcolar; 

 Prezentarea raportului lunar privind  faptele de violență şi 

discriminare înregistrate în şcoală; 

 Prezentarea raportului comisiei privind modul în care se realizează 

serviciul pe şcoală 

 Precizări privind completarea documentelor şcolare, depunerea 

planificărilor, măsuri remediale în cazul elevilor aflați în situație 

de corigență la sfârşitul semestrului I, an şcolar 2019-2020 etc. 

 Diverse  

OMEN nr.4916/2019 -

organizarea şi desfăşurarea 

evaluării nationale la sfârşitul 

clasei a VIII-a, 2019-2020  

OMEN nr.4.946/2019 aprobare 

calendar 2020 evaluări 

naționale- clasele a II-a, a IV-a 

și a VI-a 

 OMENCŞ nr. 3051/2016 -aprobare 

Metodologie de org.si desf. a 

evaluarilor nationale la finalul 

claselor a II-a, a IV-a si a VI-a  

Membrii Consiliului 

profesoral; 

6.  Prezentarea Raportului privind starea si calitatea învătământului în 

şcoală în semestrul I, 2019-2020;  

 Prelucrări legislative;  

 Informare a Comisiei pentru pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii în şcoală;  

 Prezentarea raportului lunar privind frecvenţa elevilor la ore şi 

situațiile de risc privind abandonul şcolar; 

 Prezentarea raportului lunar privind  faptele de violență şi de 

discriminare înregistrate în şcoală; 

 Diverse 

Raport privind starea si 

calitatea învătământului în 

şcoală– semestrul I;  

Rapoarte şi analize ale 

comisiilor de lucru;  

Februarie 

2020 

Director;  

Director-adjunct 

Responsabili comisii 

de lucru 
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7.  Constituirea Comisiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării  

Naționale la sfârşitul clasei a VIII-a 

 Constituirea Comisiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor 

naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a 

 Prezentarea raportului lunar privind frecvenţa elevilor la ore şi 

situațiile de risc privind abandonul şcolar; 

 Prezentarea raportului lunar privind  faptele de violență şi de 

discriminare înregistrate în şcoală; 

 Prezentarea raportului lunar privind notarea ritmică a elevilor şi 

parcurgerea materiei; 

 Avizarea Programului de activități desfăşurate în cadrul 

Programului național „Şcoala altfel” 

 Diverse 

OMEN nr.4916/2019 -

organizarea şi desfăşurarea 

evaluării nationale la sfârşitul 

clasei a VIII-a, 2019-2020  

OMENCŞ nr. 3051/2016-

aprobare Metodologie de 

organizare si desfasurare a 

evaluarilor nationale la finalul 

claselor a II-a, a IV-a si a VI-a 

Rapoarte si analize;  

Programul de activități „Şcoala 

altfel” 

Martie 

2020 

 

 

Director;  

Director-adjunct 

Responsabili comisii 

de lucru 

Membrii Consiliului 

profesoral; 

8.  Monitorizarea situaţiei respectării legislatiei în şcoală;  

 Analiza activităţii educative din şcoală; 

 Prezentarea raportului lunar privind frecvenţa elevilor la ore şi 

situațiile de risc privind abandonul şcolar; 

 Prezentarea raportului lunar privind  faptele de violență şi 

discriminare înregistrate în şcoală; 

 Prezentarea raportului lunar privind notarea ritmică a elevilor şi 

parcurgerea materiei la clasele a VIII-a; 

 Planificarea tezelor emestriale 

 Diverse 

Rapoarte şi analize lunare ale 

comisiilor de lucru; 

Legislația specifică 

Aprilie 

2020 

Director;  

Director-adjunct 

Responsabili comisii 

de lucru 

Coordonator proiecte 

şi programe 

9.  Prezentarea Raportului Programului „Şcoala altfel” 

 Prezentarea raportului lunar privind frecvenţa elevilor la ore şi 

situațiile de risc privind abandonul şcolar; 

 Prezentarea raportului lunar privind  faptele de violență şi 

discriminare înregistrate în şcoală; 

Rapoarte şi analize lunare ale 

comisiilor de lucru; 

Registrele consiliilor claselor 

Raportu Programului „Şcoala 

altfel” 

Mai  

2020 

Director;  

Director-adjunct 

Responsabili comisii 

de lucru 

Diriginții claselor 
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 Prezentarea raportului lunar privind notarea ritmică a elevilor şi 

parcurgerea materiei; 

 Stabilirea notelor la purtare mai mici de 7 pentru elevii claselor a 

VIII-a ca urmare a indisciplinei sau a numărului de absențe; 

  Diverse 

10.  Prezentarea raportului lunar privind frecvenţa elevilor la ore şi 

situațiile de risc privind abandonul şcolar; 

 Prezentarea raportului lunar privind  faptele de violență şi 

discriminare înregistrate în şcoală; 

 Probleme organizatorice privind desfăşurarea examenelor 

naţionale; Prelucrări legislative;  

 Validarea situaţiei şcolare şi la disciplină a elevilor claselor a 

VIII-a la sfârşitul semestrului II şi al anului şcolar 2019-2020; 

 Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum si 

calificativelor  la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele I-IV  

 Validarea situaţiei şcolare şi la disciplină a elevilor claselor 

Pregătittoare – a VII-a, la sfârşitul semestrului II şi al anului şcolar 

2019-2020; 

   Diverse.  

Rapoarte şi analize lunare ale 

comisiilor de lucru; 

Registrele consiliilor claselor 

Cataloagele claselor 

Iunie  

2020 

Director;  

Director-adjunct 

Responsabili comisii 

de lucru 

Diriginții claselor 

 

* Consiliul profesoral se întruneste lunar sau de cate ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele 

didactice. Cadrele didactice au dreptul sa participe la toate sedintele Consiliilor profesorale din unitatile de invatamant unde isi desfasoara activitatea, 

obligatia principala fiind de a participa la sedintele Consiliului profesoral din unitatea de invatamant unde, la inceputul anului scolar, declara ca are 

norma de baza.    

 

DIRECTOR, 

 PREOTESCU MARIA-LAURA 
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