
Școala Gimnazială Pietrari 

Nr........../……………………….. 

GRAFICUL ȘI ORDINEA DE ZI A  ȘEDINȚELOR LUNARE 

ALE CONSILIULUI PROFESORAL 

AN ȘCOLAR 2022-2023 

 

Nr. 

crt. 

Tematica Luna și anul Responsabili 

 

 

1. 

o Validarea fişelor de autoevaluare ale personalului didactic  și 

didactic auxiliar 

o Aprobarea componenţei nominale a comisiilor /catedrelor 

metodice 

o Alegerea cadrelor didactice membre ale consiliului de 

administraţie  

o Alegerea cadrelor didactice membre ale CEAC 

o Aprobarea componenţei nominale a comisiilor  pe probleme 

o Dezbaterea și avizarea regulamentului de organizare și 

funcționare a unității de învățămînt 

Septembrie 

2022 

 

2. o Dezbaterea și avizarea raportului general privind starea și 

calitatea învățământului 

o Aprobarea/RevizuireaPlanului de dezvoltare instituțională 

(PDI) pentru perioada 2019-2023 

o Dezbaterea și avizarea raportului de evaluare internă (RAEI) 

pentru anul școlar 2021-2022 

o Dezbaterea și avizarea calendarului activităților educative 

școlare și extrașcolare 

o Dezbaterea și avizarea planului de implementare a PDI al 

unității  pentru anul școlar 2022-2023 

 

Octombrie 

2022 

 

3. o Analiza nevoilor de formare continuă și dezvoltare 

profesională a cadrelor didactice ale personalului didactic al 

unității 

o Analiza notării ritmice a elevilor 

o Stadiul pregătirii elevilor în vederea susţinerii examenelor 

naționale 

o Avizarea proiectului planului de școlarizare pentru anul 

școlar 2023-2024 

Noiembrie 

2022 

 

 

4. o Prezentarea situației frecvenței elevilor la orele de curs; 

stabilirea unor măsuri/ reglementări pentru îmbunătățirea 

frecvenței și diminuarea numărului de absențe nemotivate 

(unde este cazul) 

o Validarea ofertei CDȘ pentru anul școlar 2023-2024 

o  

Decembrie 

2022 

 

5. o Ateliere de lucru pe categorii de nevoi, în vederea 

fundamentării unui posibil proiect Erasmus K1 

o  

Ianuarie 

2023 

 

6. o Validarea situației școlare aferente semestrului I 

o Prezentarea/dezbaterea Raportului privind starea si calitatea 

învățământului pe semestrul I 

Februarie 

2023 

 



o Discutarea proiectului de încadrare pentru anul scolar 2023-

2024 

o Constituirea Comisiei de organizare a simulării Evaluării 

naționale la clasa a VIII-a 

7. o Pregătirea examenelor: Evaluarea Naţională clasa a VIII-a 

 

Martie 

2023 

 

8. o Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor  

o Pregatirea elevilor in vederea sustinerii Evaluarii Nationale 

pentru cls.II,IV,VI. 

o  Analiza stării disciplinare. Raportul comisiilor de disciplină 

şi de prevenire şi combatere a violenţei 

Aprilie 

2023 

 

9. o Adoptarea de masuri pentru promovarea ofertei educaţionale  

o Adoptarea măsurilor pentru încheierea anului şcolar 2022-

2023 

o Discutarea de documente manageriale si organizatorice. 

Mai 

2023 

 

10. o Bilanţ/autoevaluări/evaluări/interevaluări; 

o Validarea situaţiei şcolare la sfârsitul anului școlar 

prezentată de fiecare învătător/diriginte si a situaţiei şcolare 

anuale  

o Raportul anual de evaluare internă a calităţii educaţiei 2022-

2023;  

o Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum si 

calificativelor la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele I-

IV;  

o Probleme organizatorice Evaluare Naţională, admitere în 

liceu 2023 

Iunie 

2023 

 

  

 

Notă: - Prezentul grafic poate fi modificat în funcţie de oportunităţile/conjuncturile apărute pe 

parcursul anului şcolar; (CEAC = Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii în învăţământ;CP – 

Consiliul profesoral;CM – Comisii metodice) 

 Director, 

Prof. Marica Elena 

 


