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TEMATICA SI GRAFICUL CONSILIULUI PROFESORAL 

AN ŞCOLAR 2020-2021  

SEMESTRUL I 

 

 
NR. 

CRT. 
TEMA RESPONSABILI 

 Septembrie  

 

 

1. 

➢ Constituirea Consiliului Profesoral şi stabilirea 

tematicii pentru anul şcolar 2020-2021; 

➢ Stabilirea cadrelor didactice ce vor face parte din 

Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, 

pentru anul scolar 2020-2021; 

➢ Stabilirea cadrelor didactice ce vor face parte din 

Comisia CEAC a unitatii de invatamant, pentru anul 

scolar 2020-2021. 

 

Director 

Cadre didactice 

 

2. 
➢ Prezentarea Ordinului Comun al Ministerului 

Educatiei si Cercetarii si Ministerului Sanatatii 

privind organizarea activitatii in cadrul 

unitatilor/institutiilor de invatamant, in conditii de 

siguranta epidemiologica, pentru prevenirea 

imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 (O.M.E.C. nr. 

5487/31.08.2020 / O.M.S. nr. 1494/31.08.2020); 

➢ Prezentarea si avizarea Analizei infrastructurii si a 

resursei umane de care dispune unitate, pentru 

stabilirea scenariului aplicabil pentru activitatea din 

anul scolar 2020-2021. 

Director 

Cadre didactice 

3. ➢ Organizarea procesului instructiv-educativ la 

începutul anului şcolar 2020-2021 - Prezentarea 

obiectivelor prioritare şi a măsurilor de realizare 

pentru semestrul I al anului şcolar 2020-2021; 

➢ Discutatea si avizarea raportului de activitate, 

respectiv a rapoartelor pe comisii, pentru anul scolar 

2019-2020;  

➢ Prezentarea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 

2020-2021 şi a programelor de activităţi 

opţionale/cluburi ce se vor desfasura la nivelul 

unitatii; 

➢ Prelucrarea Regulamentului Intern cu intregul 

personal didactic; 

➢ Prelucrarea fişelor de post pentru anul şcolar 2020-

Director 

Cadre didactice 



2021; 

➢ Discutarea repartitiei cadrelor didactice pe grupe, in 

anul scolar 2020-2021; 

➢ Discutii despre stabilirea perioadei de desfasurare a 

programului “Scoala Altfel”, precum si propunerea 

activităţilor ce urmează a se derula în unitatea şcolară 

în saptamana “Scoala Altfel”, in anul scolar 2020-

2021; 

➢ Precizări privind înscrierea cadrelor la gradele 

didactice, daca este cazul; 

➢ Avizarea graficelor de asistenta/interasistenta la grupe 

pentru anul scolar 2020-2021; 

➢ Avizarea dosarelor de echivalare in credite 

transferabile a formelor de organizare a formarii 

continue enumerate la art. 8 al Metodologiei privind 

sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a 

creditelor profesionale transferabile, daca este cazul; 

➢ Validarea fiselor de evaluare pentru personalul 

didactic si didactic-auxiliar din anul scolar 2019-

2020.  

➢ Avizarea planului de scolarizare pentru anul scolar 

2020-2021. 
4. ➢ Prezentarea noului Regulament de organizare si 

functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar 

(R.O.F.U.I.P.), aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447/2020; 

➢ Avizarea Regulamentului de organizare si functionare 

a unitatii de invatamant, pentru anul scolar 2020-

2021; 

➢ Prezentarea si avizarea comisiilor ce vor funcționa în 

unitatea de învăţământ, în anul şcolar 2020-2021; 

➢ Avizarea tematicilor si graficelor de intruniri ale 

comisiilor din unitate, pentru anul scolar 2020-2021; 

➢ Avizarea tematicii si graficului de activitati 

extracurriculare propuse pentru anul scolar 2020-

2021; 

➢ Avizarea planului de activitati cu parintii, pentru anul 

scolar 2020-2021; 

➢ Avizarea Codului Etic al cadrelor didactice, pentru 

anul scolar 2020-2021. 

Director 

Cadre didactice 

 Octombrie  
5. ➢ Avizarea planului operational si a planului managerial 

pentru anul scolar 2020-2021, precum si a altor 

documente manageriale; 

➢ Avizarea planurilor manageriale si operationale ale 

comisiilor de la nivelul unitatii, pentru anul scolar 

2020-2021; 
➢ Discutarea si stabilirea planului de formare/dezvoltare 

profesionala pentru personalul didactic incadrat in 

anul scolar 2020-2021; 
➢ Prezentarea numarului de absente inregistrate la 

nivelul unitatii in luna septembrie 2020. 

Director 

Cadre didactice 

6. ➢ Prezentarea si dezbaterea raportului anual de evaluare   



institutionala, pentru anul scolar 2019-2020, 

completat si descarcat din platforma ARACIP (RAEI 

2019-2020);  

➢ Prezentarea parteneriatelor/protocoalelor de 

colaborare in care unitatea va fi implicata in anul 

scolar 2020-2021. 

Director 

Cadre didactice 

 Noiembrie  
7. ➢ Dezbatere: “Importanta activitatilor extracurriculare 

in educarea copiilor”; 

➢ Prezentarea numarului de absente inregistrate la 

nivelul unitatii in luna octombrie 2020. 

Director 

Cadre didactice 

8. ➢ Discutarea si avizarea planului de scolarizare pentru 

anul scolar 2021-2022. 

Director 

Cadre didactice 

 Decembrie  
9. ➢ Pregătirea acţiunilor specifice Sărbătorilor de iarnă, in 

contextul respectarii normelor de distantare fizica; 

➢ Avizarea constituirii Comisiei de inventariere a 

patrimoniului unitatii, pentru anul scolar 2020-2021; 

➢ Prezentarea numarului de absente inregistrate la 

nivelul unitatii in luna noiembrie 2020. 

Director 

Cadre didactice 

 Ianuarie  

10. 

 

➢ Discutarea proiectului schemei de incadrare cu 

personal didactic, didactic-auxiliar si nedidactic 

pentru anul scolar 2021-2022; 

➢ Discutarea si avizarea proiectului de buget pentru anul 

scolar 2021-2022; 

➢ Avizarea activitatilor optionale pentru anul scolar 

2021-2022; 

➢ Prezentarea numarului de absente inregistrate la 

nivelul unitatii in luna decembrie 2020. 

Director 

Cadre didactice 

 

 

 

 

 

Director: prof. Moca Victoria 


