
     

 

                    

                                                Avizat in sedinta CA din 9.10.2020 

 

GRAFICUL SI TEMATICA SEDINTELOR  CONSILIULUI  PROFESORAL  2020-2021 

 

nr.

crt 

LUNA TEMATICA Responsabili  Resurse  Indicatori de 

realizare 

1 Septembrie  

2020 

Informare privind pregatirea unitatii pentru inceperea noului an 

scolar 

Validarea situatiei la invăţătură după examenele de corigenţă, 

sau amânări. 

Reactualizarea membrilor in CA sau alegerea altor membri  

Alegerea de noi membri in CEAC sau reconfirmare. 

Reorganizarea comisiilor metodice şi  de lucru în şcoală. 

Prezentarea fisei postului in contextul organizarii 

invatamantului on-line sau hibrid 

Validarea fisei de evaluare pentru cadre didactice si personal 

didactic auxiliar pentru anul 2020-2021 

 Director, 

 

Responsabil 

CEAC 

 

 

 

 

 

Legea 1/2011 

Ordin 5447/2020 

ROFUIP 

Fisa postului/fisa 

de evaluare 2020-

2021 

Raportul comisiei de 

corigenţă 

-fise post/evaluare 

Membri CA 

-componenta comisii 

 

 

 

  

2 Octombrie 

2020  

Analizarea si dezbaterea raportului privind starea şi calitatea 

invăţământului pe anul şcolar 2019-2020. 

Aprobarea Planului managerial 2020-2021 

Aprobarea planurilor manageriale ale comisiilor permanente si 

tematica consiliului profesoral 2020-2021 

Dezbaterea şi avizarea ROI 2020-2021 

Aprobarea fiselor de incadrare 2020-2021 

Director 

Comisia CEAC 

 

 

Responsabili 

comisii 

 

 

Legea 1/2011 

Ordin 5447/2020 

ROFUIP 

 

Rapoartele 

comisiilor metodice 

 

 

ROI editia revizuită 

Fise de incadrare 

2020-2021 

Aprobarea planului operational al CEAC pentru anul 2020-2021 

Aprecierea consiliului profesoral a cadrelor didactice inscrise la 

grade didactice. 

Prezentarea raportului privin organizarea apărării in situaţii de 

urgenţă pe anul scolar incheiat 2019-2020 

Stabilirea perioadei activitatilor din „Scoala Altfel” 

Avizarea calendarului activitatilor educative 2020-2021 

Comisia de 

elaborare ROI 

 

Responsabil 

organizare SU 

Consilier educativ 

RAEI 19-20   

Raport anual SU 

 Raport RAEI 



     

 

3 Noiembrie  

2020 

Avizarea a planului de interventie privind combaterea violentei  

la nivelul unităţii şcolare 

Prezentare PAS 2019-2020- dezbatere  

Avizarea proiectului planului de scolarizare 2020-2021. 

Analiza rezultatelor obtinute la testele iniţiale si aprobarea 

planurilor de măsuri ameliorative cu precădere la disciplinele de 

examen 

Responsabil 

comisie 

combaterea 

violentei 

Comisia de 

revizuire PAS 

Responsabili C M 

Metodologia 

privind aprobarea 

cifrei de 

scolarizare 

2021-2022 

Legea 1/2011 

Ordin 5447/2020 

ROFUIP 

Planul de intervenţie 

 

PAS reactualizat 

 

Rapoarte ale CM 

Documente CEAC 

4 Decembrie

2020 

Prezentarea metodologiilor de mişcare si desfăşurare a 

concursului de ocupare a posturilor vacante 2021-2022. 

Calendarul miscării personalului didactic 2021-2022. 

Stabilirea perioadelor de concediu a cadrelor didactice pentru 

anul 2021. 

Dezbaterea si aprobarea propunerilor Comisiei de curriculum 

privind oferta CDS 2021-2022 

Avizarea programului de dezvoltare a sistemului de control 

managerial intern 

 

Responsabil 

comisie formare 

 

 

Director 

Responsabil 

SCMI 

Responsabil CC 

 

 

 

 

Legea 1/2011 

Ordin 5447/2020 

ROFUIP 

 

 

Metodologia de 

ocupare a posturilor 

vacante in vigoare 

Graficul planificarii 

concediilor 

Program SCMI 

 Ianuarie 

2021 

Analiza rezultatelor obtinute la simularea examenului de 

evaluare naţională din decembrie. 

Incheierea situatiei la invăţătură pe semestrul I si validarea 

acesteia.  

Prezentarea unui raport al comisiei de combatere a violentei. 

Raportări intermediare CEAC( notare ritmica, frecventă) 

Responsabili  

comisii metodice 

Profesorii 

diriginti 

Responsabil 

comisie de 

combaterea 

violentei 

Resposabil 

comisii de lucru 

 

 

Legea 1/2011 

Ordin 5447/2020 

ROFUIP 

 

Rezultatele obtinute 

 

Procesul verbal al 

CP 

Rapoarte intocmite 

5 Februarie  

2021 

Dezbaterea raportului privind calitatea si starea invăţământului 

pe sem I 2020-2021 

Prezentarea de rapoarte semestriale ale comisiilor metodice 

Validarea oferte de CDS in vederea prezentării la elevi si părinti  

Validarea fiselor de vacantare 2020-2021. 

Director/ resp 

CEAC 

 

Responsabili CM 

 

 

Legea 87/2006 

Legea 1/2011 

Ordin 5447/2020 

ROFUIP 

Raportul general 

 

Rapoarte ale 

comisiei 

Fise de vacantare 



     

 

Instruirea privind situatiile de urgentă si completarea fiselor SU 

si SSM 

Avizarea cererilor persoanelor care indeplinesc conditiile de 

pensionare/continuitate 

Responsabil 

comisie SSM si 

SU 

Fise completate 

      

6 Martie  

2021 

Raportul comisiei de formare profesională privind participarea 

sau inscrierea la cursuri de formare. 

Analiza situaţiei privind numarul de absente si masurile luate 

pentru reducerea lor.Cazurile de abandon şcolar 

Prezentarea raportului comisiei CEAC, privind aplicarea 

procedurilor stabilite 

Responsabil 

formare 

 

 

Consilier educativ 

 

Resp CEAC 

Legea 1/2011 

Ordin 5447/2020 

ROFUIP 

Raportul comisiei 

 

Raportul CE 

 

Programul 

saptamanii 

8 Mai  

2021 

Analiza modului de pregătire a examenului de evaluare 

natională 

Pregătirea admiterii in invăţământul profesional 

Avizarea comisiilor de organizare a  examenelor nationale 

 ( metodologie, proceduri, ziua portilor deschise) 

 

Responsabili CM 

 

Director  

Consilier educativ 

Legea 1/2011 

Ordin 5447/2020 

ROFUIP 

Rezultate simulare si 

teze 

Rapoarte activitati 

9 Iunie  

2021 

Validarea situatiei la invăţătură la sfârşitul anului şcolar pentru 

clasele I-VIII. 

Stabilirea perioadelor de activitate a cadrelor didactice. 

Organizarea examenului de evaluare nationala. 

 

Profesori diriginti 

Director 

 Consiliul clasei 

Legea 1/2011 

Ordin 5447/2020 

ROFUIP 

Proces verbal CP 

 

 

 

*Graficul poate suferi modificari ulterioare 

          Director, 

          Prof. Lenuta Deleanu 


