
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE MOISIL, PLOIEȘTI 

 

TEMATICA ȘEDINȚELOR 

CONSILIULUI  PROFESORAL 

AN ȘCOLAR 2016 – 2017 
 

 

SEPTEMBRIE : 01.09.2016 

1. Dezbaterea și avizarea ROI pentru anul școlar 2016-2017. 

2. Validarea încadrării pe clase a cadrelor didactice și a diriginților.  

3. Alegerea responsabililor comisiilor  metodice și a comisiilor de lucru. 

4. Desemnarea coordonatorului pentru proiecte și programe educative 

5. Alegerea prin vot secret a cadrelor didactice care vor face parte din 

Consiliul de Administrație în anul școlar 2016-2017. 

6. Desemnarea secretarului Consiliului Profesoral în anul școlar 2016 – 2017.  

7. Adoptarea de măsuri pentru începerea anului școlar 2016-2017. 

 

OCTOMBRIE : 20.10.2016 

1. Supunerea spre aprobare a cererilor de înscriere la grade didactice 

2. Constituirea comisiei de organizare a programului Ș.D.Ș. 

3. Analizarea , dezbaterea și validarea raportului general  privind  starea și 

calitatea învățământului pentru anul școlar 2015-2016. 

4. Prezentarea ROFUIP  - aprobat prin OMENCS 5079/31.08.2016. 

5. Dezbaterea și avizarea R.O.I. revizuit conform OMENCS nr. 

5079/31.08.2016. 

6. Prezentarea metodologiei de organizare a săptămânii „ Școala Altfel”. 

7. Prezentarea procedurii revizuite a efectuării serviciului pe școală. 

8. Prezentarea calendarului de desfășurare a evaluărilor la clasele II, IV, VI.  



9. Alegerea prin vot secret a membrilor CEAC, conform OMENCS nr. 

5079/31.08.2016 

DECEMBRIE: 14.12.2016 

1. Prezentarea și avizarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-

2018. 

 

IANUARIE : 27.01.2017 

1. Prezentarea și avizarea proiectului de încadrare pentru anul școlar 2017-

2018 

2. Dezbaterea și aprobarea ofertei curriculare pentru anul școlar 2017-2018. 

3. Informații despre încheierea situației școlare conform legislației în vigoare. 

 

FEBRUARIE: 02.02.2017 

1. Aprobarea situației la învățătură și disciplină a elevilor pe sem.I., an școlar 

2016 – 2017. 

2. 15.02.2017 - Informarea personalului unității cu privire la modalitatea de 

efectuare a ISGEI  în perioada 22.02.-03.03.2017 . 

3. 28.02.2017 – Distribuirea și completarea chestionarelor de către cadrele 

didactice în cadrul ISGEI. 

MARTIE : 10.03.2017 – Prezentarea raportului  verbal general în urma ISGEI. 

 

APRILIE: 10.04.2017 

1. Analiza, dezbaterea și validarea raportului general privind starea și calitatea 

învățământului din unitatea școlară pe sem I, an școlar 2016-2017. 

2. Prezentarea Raportului încheiat în urma I.S.G.E.I. desfășurată în perioada 

20.02-03.03.2017. 



3. Prezentarea Procedurii de efectuare a serviciului pe școală de către cadrele 

didactice (revizuită în luna martie 2017). 

 

MAI: 03.05.2017 

1. Aprecierea sintetică a Consiliului Profesoral privind cererile depuse în 

vederea obținerii gradației de merit. 

2. Prezentarea Planului de măsuri în urma I.S.G.E.I. desfășurată în perioada 

20.02.-03.03.2017 

3. Dezbaterea și avizarea planului operațional și Planului managerial al 

directorului adjunct pentru semestrul al – II-lea.  

IUNIE:  

08.06.2017 

1. Aprobarea situației la învățătură și disciplină a elevilor claselor a VIII-a pe 

sem.   al  II-lea și anuală.  

15.06.2017 

1. Aprobarea situației la învățătură și disciplină a elevilor pe sem al II-lea și 

anuală. 

2. Validarea fișei de autoevaluare a personalului didactic al unității, în baza 

căruia se stabilește calificativul anual. 

DIRECTOR, 

Prof. ANDA MARCU 


