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TEMATICA SEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL 

AN ŞCOLAR 2022-2023 

 

DATA 
TEMA 

PLANIFICATĂ 
RESPONSABILI 

Sept. 

2022 

 Desemnarea secretarului C.P.; 

 Organizarea activității la început de an școlar: repartizarea sălilor 

și a învățătorilor și diriginților, numirea responsabililor de 

structuri, repartizări de sarcini; 

 Alegerea responsabililor de comisii metodice și de lucru pentru 

anul școlar 2022-2023; 

 Noutăți privind modificările aduse la LEN/2011; 

 Raportul privind starea și calitatea învățământului în anul școlar 

2021-2022; 

 Planul unic managerial pe anul scolar 2022 – 2023; 

 Propuneri de modificări la Regulamentul intern; 

 Validarea fișelor de autoevaluare a cadrelor didactice și a 

personalului auxiliar pe anul școlar 2022-2023; 

 Tematica Consiliului de administrație pe anul școlar 2022-2023; 

 Alegerea  membrilor Consiliului de Administrație; 

 Transmiteri de sarcini/ probleme curente. 

Orban Ilona 

Pop Roxana 

 

 

Oct. 

2022 

 Tematica Consiliului profesoral pe anul școlar 2022 – 2023; 

  Discutarea de documente manageriale si organizatorice.;  

 Dezbaterea si validarea propunerilor de întocmire a PAS; 

 Raportul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii pentru 

anul şcolar 2021-2022;  

 Validarea programului de activități educative școlare și 

extraşcolare ; 

 Transmiteri de sarcini. 

Orban Ilona 

Pop Roxana 

Nov. 

2022 

 Informare privind prezentarea metodologiilor evaluării naționale 

elevilor și părinților; 

 Analiza modului de desfășurare a orelor de pregătire suplimentară 

a elevilor în vederea susținerii olimpiadelor, concursurilor, 

evaluării naționale; 

 Dezbaterea și avizarea ofertei de CDS pe an.șc. 2023-2024; 

  Discutarea Proiectului planului de școlarizare ptr. anul școlar 

2023-2024; 

  Probleme curente/ noutati legislative. 

Orban Ilona 

Pop Roxana 

Comisia curriculum 

 

Dec. 

2022 

 Analiza frecvenței școlare și a abandonului școlar ; 

 Analiza parcurgerii materiei și a notării ritmice.; 

 Sprijinirea elevilor cu dificultăți de învățare/risc de abandon 

școlar; 

 

 

 

 

Orban Ilona  

Pop Roxana 

Șefii comisiilor 

metodice 

Comisia curriculum 

 



 

 Prezentarea listelor cu opțiuni pentru CDS pentru definitivare, 

avizare și transmitere către consiliul de administrație; 

 Diverse. 

Ian. 

2022 

 Propuneri de asigurare a securității elevilor și de micșorare a 

numărului de incidențe în scoli; 

 Avizarea Proiectului de încadrare pe anul școlar 2023-2024; 

 Analiza activitatii instructiv-educative desfășurată; 

 Probleme curente/ noutati legislative. 

Orban Ilona 

Pop Roxana  

Dondoş Codruţa 

Sefii comosiilor 

metodice 

Febr. 

2023 

 Transmiteri de sarcini; 

 Validarea programului de activități educative școlare și 

extraşcolare . 

Orban Ilona 

Pop Roxana 

Mart. 

2023 

 Pregătirea evaluărilor naționale la clasele II-IV-VI; 

 Pregătirea și organizarea simulării evaluărilor naționale la clasele 

a VIII-a și a XII-a 

 Probleme curente/ noutati legislative. 

Orban Ilona  

Pop Roxana 

Consiliul pentru 

curriculum 

Mai 

2023 

 Raport privind modul de pregătire a elevilor claselor a VIII-a în 

vederea susținerii examenelor naționale și a elevilor clasei a XII-a 

în vederea susținerii examenului de bacalaureat; 

  Pregătirea “Zilei Porților Deschise”; 

 Raportul Comisiei de prevenire și combatere a violenței în mediul 

școlar; 

  Probleme curente/ noutati legislative. 

Orban Ilona  

Pop Roxana 

Șefii comisiilor 

metodice, 

 

Iun. 

2023 

 Validarea rezultatelor la purtare și la învățătură pe anul școlar 

2022 – 2023;  

 Validarea programului de activități educative școlare și 

extraşcolare; 

 Programul de activități pentru vacanța de vară; 

 Transmiteri de sarcini. 

Orban Ilona 

Pop Roxana 

 

Director, 

Orbán Ilona Kármen 


