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                                             anul şcolar 2019 – 2020 

 
Nr. 
crt 

TEMA PERIOADA 

1.  Constituirea CP pentru 2019-2020 
 Validarea fișelor de autoevaluare ale personalului didactic și auxiliar 
 Validarea situației școlare după încheierea sesiunii de amânări, corigențe, diferențe 
 Aprobarea componenței nominale a comisiilor metodice și comisiilor de lucru din cadrul Școlii Gimnaziale 

Butea pentru anul școlar 2019- 2020 
 Prelucrarea codului de etică pentru învățământul preuniversitar 
 Dezbaterea codului de etică profesională al personalului din unitate 
 Dezbaterea și avizarea ROF și ROI 
 Prelucrare proceduri 2019-2020 
 Avizarea perioadelor aferente desfășurării Școlii Altfel, 2019-2020 
 Validarea CDŞ pentru anul şcolar 2019-2020 
 Alegerea cadrelor didactice membre ale consiliului de administraţie 
 Alegerea cadrelor didactice membre ale CEAC 

 

 
 

01 - 15 
septembrie 2019 

2.  Alegerea cadrelor didactice membre în Consiliul de Administrație pentru anul școlar 2019- 2020 
 Avizarea procedurii de achiziție a manualelor școlare și auxiliarelor curriculare 
 Informare proceduri și hotărâri CEAC-coordonator CEAC, prof. Tudorache Liliana 
 Analiza Raportului de autoevaluare internă pentru anul școlar 2018- 2019  coordonator CEAC 
 Strategii  de implementare  în  școală  a proiectelor  europene și naționale -   director 

 

 
15 - 30 

septembrie 2019 



3.  Analiza rezultatelor obținute de elevi la testele ințiale - responsabil consiliu de curriculum 
 Propunerea  programelor  de  formare  continuă  pentru  anul   școlar   în curs, plecând de la oferta de 

formare a CCD Iași pentru anul 2019  2020„ -responsabil comisie formare 
 Aprobarea programului de activități educative extracurriculare și extrașcolare  pentru 2019- 2020-consilier 

educativ 
 Informare proceduri și hotărâri CEAC coordonator CEAC 

 
 

 
01 - 15 

octombrie 2019 

4.  Dezabaterea Raportului privind starea învățământului și activitatea desfasurată în anul școlar 2018- 2019 
 Dezbaterea documentelor manageriale - PDI, planurilor manageriale ale ISJ, ale 

directorului, a Planului operațional de aplicare a PDI 
 Propuneri de măsuri privind optimizarea procesului didactic 
 Aprobarea Recomandărilor pentru înscrierea la grade didactice; 
 Dezbaterea și aprobarea programelor semestriale ale comisiilor metodice și       a      comisiilor de lucru - resp. 

Consiliu de curriculum 
 Prezentarea propunerilor de activități pentru includere în   Programul Școala Altfel 

 
 
 

15 – 30 
octombrie 2019 

5.  Aprobarea planului de școlarizare 2020- 2021 
 Aprobarea PDI reactualizat, planurilor manageriale și operaționale 
 Evaluarea ritmicității notării la nivel general și evidențierea problemelor - resp. Comisie notare și frecvență 

ritmică 
 Evaluarea frecvenței școlare a elevilor în perioada 9  septembrie – 15  noiembrie - resp. Comisie notare și 

frecvență ritmică 
 Evaluarea completării documentelor școlare-cataloage  școlare 

 

 
 
 

Noiembrie 2019 



Nr. 
crt 

TEMA PERIOADA 

6.  Căi și metode de obținere și evaluare a progresului școlar – informare 
 Instruirea profesorilor diriginti privind informarea elevilor si părinților în legătură cu simularea la EN și 

metodologia EN- resp. comisie diriginți 
 Strategie de promovare a imaginii colegiului la nivel național – DIRECTOR 
 Validarea raportului privind situația școlară semestrială prezentat de profesorii învățători, diriginți 
  

 

 
Decembrie 2019 

7.  Parteneriatul educativ școală-familie si rolul comisiei dirigintilor în buna desfășurare a acestuia informare 
resp. comisie educatori, învățători, diriginți 

 Dezbaterea proiectului de încadrare 2020- 2021 
 Organizarea lectoratului cu părintii în vederea informării asupra rezultatelor școlare obținute în sem. I 
 Stadiul pregătirii elevilor în vederea participării la olimpiadele  și  Concursurile școlare - informare 

responsabili comisii metodice 
 Declanșarea procedurii de constituire a CDȘ pentru anul școlar 2020- 2021 –      propunerea disciplinelor la 

care se susțin opționale în anul școlar 2020 -  2021 
 Analiza și dezbaterea raportului general privind starea și calitatea învățământului pe semestrul I al anului 

şcolar 2019- 2020-prezentat de     director 
 
 

 
 
 
 
 

Ianuarie 2020 

8.  Validarea ofertei de discipline opţionale pentru anul școlar 2020-2021. 
 Raport privind activitatea CSE – coordonator 
 Formulare de aprecieri sintetice asupra activității personalului didactic și didactic auxiliar 
 Măsuri privind organizarea examenelor de simulare EN  informare director 

 
 
 

Februarie 2020 

9.  Analiza rezultatelor de la simulare EN  
 Diseminarea rezultatelor programelor de prevenire a violenței în mediul școlar, a delicvenței, a 

comportamentelor de risc, educație antitrafic etc. 
- consilier educativ 
- coordonator al comsiei prevenirea violenței 

 
Martie 2020 

10.  Analiza raportului privind desfășurarea  activităților  educative  în săptămâna Școala Altfel -resp. Comisia 
educatoarelor, învățătoarelor, diriginților 

 Avizarea proiectului de program pentru Zilele școlii 

Aprilie 2020 



11.  Informare  asupra  stadiului  de  pregătire  a  elevilor  în  vederea participării  la examenul de EN 2020 
 Propuneri privind premierea elevilor olimpici și care au obținut rezultate      la concursuri naționale și 

internaționale 
 

 

 
Mai 2020 

12.  Analiza proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2020– 2021 
 Informarea părinților cu privire la situația școlară a elevilor 
 Măsuri pentru pregătirea sfârşitului de an şcolar şi participarea profesorilor la EN , măsuri pentru 

pregătirea Admiterii în licee și școli profesionale 
 Validarea raportului privind situația școlară semestrială prezentat de educatore, învățători profesorii diriginți 

 

 
Iunie 2020 

 

Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de cate ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime 

dintre cadrele didactice. 

Cadrele didactice au dreptul să participe la toate ședințele Consiliilor profesorale din unitățile de învățământ unde 

își desfășoară activitatea, obligația principală fiind de a participa la ședințele Consiliului profesoral din unitatea de 

învățământ unde, la începutul anului școlar, declară că are norma de bază. 

Director, 

Prof. Predoi Greta 

 


