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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAȚIONALE  
Şcoala Gimnazială  „Nicolae Stoleru”    BAIA 

Com. Baia, jud. Suceava; tel/fax: +4-0230-544600 
e-mail: nstoleru1scoala@gmail.com 

 
Nr. 2563 /  13..09. 2017 

 

 

TEMATICA CONSILIULUI PROFESORAL  

AN ȘCOLAR 2017-2018 

 

Nr. 
Crt. 

TEMATICĂ DATĂ RESPONSABIL MODALITĂȚI DE 
REZOLVARE 

GRUPUL 
 ȚINTĂ 

1. - Organizarea activității Consiliului 
profesoral 
- Prezentarea structurii anului școlar 
2017-2018 și stabilirea perioadei de 
desfășurare a Săptămânii ”Școala Altfel” 
- Numirea educatorilor, învățătorilor și 
diriginților pe grupe/clase; 
- Stabilirea  comisiilor   metodice și 
alegerea  responsabililor; 

Sept. 
2017 

Director Prezentarea în ședință a 
documentelor 
 
Discuții și propuneri pe 
baza celor prezentate 

Personalul 
angajat 
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-Stabilirea și validarea programului de 
funcționare pe cicluri de învățământ ; 
- Dezbaterea și avizarea  Regulamen-
tului de organizare  internă / R.O.I.  
- Dezbaterea și avizarea Regulamentului 
Intern 
-Alegerea Consiliului de administrație; 
 - Validarea fișelor de evaluare ale 
cadrelor didactice, a punctajelor și a 
calificativelor  ; 
-Probleme diverse. 

2. - Prezentarea comisiilor de lucru și a 
responsabililor ; 
- Validarea Consilierului educativ  și a 
responsabilului SSM  
- Înmânarea deciziilor și semnarea fișei 
postului; 
-Validarea Raportului de autoevaluare 
internă (R.A.E.I. ); 
- Prezentarea și aprobarea tematicii C.P. 
și C.A. pentru  anul școlar 2017-2018 
- Probleme diverse  

Sept.  
2017 
 
 
 
 
 
 

Director 
Responsabil 
fișa postuluil 
 
Responsabil 
CEAC 

Prezentarea în ședință a 
documentelor 
 
Discutii și propuneri pe 
baza celor prezentate 

Personal 
angajat 
 
 
Cadre 
didactice 

3. -Aprobarea Raportului general privind 
starea și calitatea învățământului din 
Școala Gimnazială ”Nicolae Stoleru” 
Baia în anul școlar  2016-2017 ; 
- Prezentarea și aprobarea Planului 
managerial și a planului operațional 
pentru anul scolar 2017-2018 ; 
- Prezentarea Raportului privind  
activitatea  educativă în anul școlar 
2016-2017 

Oct. 
2017 

Director 
Consilier 
educativ 
Comisia pentru 
Curriculum 

Prezentarea în ședință a 
documentelor 
 
Discuții și propuneri pe 
baza celor prezentate 

Cadre 
didactice 
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- Prezentarea calendarului activităților 
educative în anul școlar 2017-2018 
- Recomandări pentru cadrele didactice 
care participă la examenele pentru 
obținerea gradelor didactice. 
Examen - Aviz psihologic 
- Execuția bugetară pe trim. III 

4. Prezentarea metodologiei pentru 
evaluarea națională la cl. a VIII-a 
Prezentarea  și avizarea  Planului 
Operațional  al PDI pentru anul școlar 
2017-2018 
Evaluarea Inițială – probleme 
identificate și modalități de remediere a 
acestora 
Avizarea proiectului planului de 
școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 
Stabilirea programului pentru ”Ziua 
Școlii” - 6 decembrie 
Diverse 

Nov. 
2017 

Director 
Comisie 
revizuire PDI 
Diriginți cl. a 
VIII-a 
Cadre didactice 

Prezentare plan 
operațional  PDI 
Prezentare de  referate 
Discuții 

Cadre 
didactice 

 
 
5. 

 
- Analiza frecvenței școlare și a 
abandonului școlar ; 
- Analiza parcurgerii materiei și a notării 
ritmice. 
-Sprijinirea elevilor cu dificultăți de 
învățare/risc de abandon școlar 
 
Diverse  
 
 
 

 
 
Dec. 
2017 

 
Director 
Responsabil 
comisie  
Cadre didactice 
 
Iliuță Andreea 
Băișanu Mariana 

 
 
Discutii si propuneri pe 
baza celor prezentate 
Rapoarte, statistici 

 
 
Cadre 
didactice 
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6. -  Avizarea Proiectului planului de  
încadrare ; 
- Validarea situației școlare pe semestrul 
I an școlar 2017-2018 
- Prelucrarea Metodologiei cadru privind 
mobilitatea personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar pt.  anul 
şcolar 2018-2019 
Pregătirea simulării Examenului de Eva-
luare Națională la cl. a VIII-a 
Execuția bugetară pe trim. IV  
Diverse 

Ian. 
2018 

Director 
Cadre didactice 
Contabil  

Documente specifice 
Raport pe clase 

Cadre 
didactice 

7. - Prezentarea Raportului  de analiză a 
activității în anul școlar 2017-2018, 
semestrul I; 
- Prezentarea raportului activității 
educative 
- Prezentarea Planului managerial și a 
planului operațional  pentru anul școlar 
2017-2018 - semestrul II  

- Prezentarea bugetului pentru anul 
calendaristic  2018 
-Planificarea activităților derulate în 
,,Săptămâna Școala  altfel – Să știi mai 
multe să fii mai bun,, 
Diverse 

Feb. 
2018 

Director 
Consilier 
educativ 

Prezentarea 
documentelor 

Cadre 
didactice 

8. - Analiza rezultatelor obținute de elevii 
clasei a VIII-a la simularea examenului 
de Evaluare Națională 
- Prezentarea metodologiei privind 
Evaluarea Națională la cl. II-IV-VI 
Diverse 

Martie 
2018 

Director 
Consilier 
educativ 
Cadre didactice 

Dezbateri Cadre 
didactice 
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9. - Analiza și validarea  ofertei de discipli-
ne opționale pentru anul școlar  2018-
2019 
- Dezbatere – Comunicarea profesor – 
elev, profesor-părinte.  Bariere în comu-
nicare. 
- Execuția bugetară pe trim. I  
Diverse 

Aprilie 
2018 

Cadre didactice 
Comisia pentru 
Curriculum 
Acatrinei Ciprian  
Pintilie Elena 
Băeșu Ana Maria 

Propuneri cadre 
didactice 
 
 
Dezbateri  

Cadre 
didactice, 
elevi 

 
10. 

- Pregătirea elevilor în vederea susținerii 
examenelor de evaluare națională la 
clasele   II-IV-VI 
- Analiza activităților desfășurate în 
săptămâna ” Școala Altfel – Să știi mai 
multe, să fii mai bun” 
- Prelucrarea Ordinelor M.E.N.  privind 
calendarul admiterii în învățământul 
liceal de stat și în învățământul 
profesional de stat pentru anul școlar 
2018-2019 
- Aprobarea disciplinelor opționale 
pentru anul școlar 2018-2019 
- Probleme organizatorice legate de  
examenul  de  Evaluare Națională la 
clasa a VIII-a 
Diverse 

 
 
 
Mai 
2018 

 
Director 
Responsabil 
Comisie 
Curriculum 
Cadre didactice 
 

 
Dezbateri  
 
Programe de pregătire 

Cadre 
didactice 

11. - Analiza rezultatelor obținute de elevi la 
Evaluarea Națională II-IV-VI 
- Validarea Raportului privind situația 
școlară pe semestrul II al anului școlar 
2017-2018 
Înmânarea fișei de autoevaluare/evaluare 
a cadrelor didactice și a personalului 

Iunie  
2018 

Director 
Cadre didactice 

Dezbateri  
 
Raport cadre didactice 

Cadre 
didactice 
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Director, 

prof. Potlog Maria-Roxana 

 

didactic auxiliar pentru anul școlar 
2017-2018 
- Execuția bugetară pe trim. II  
- Probleme organizatorice privind plani-
ficarea activităților pe parcursul vacan-
ței de vară 
Diverse  


