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TEMATICA CONSILIULUI PROFESORAL
An școlar 2019-2020, semestrul I
SEPTEMBRIE









Numirea secretarului Consiliului Profesoral și al Consiliului de Administrație
Validarea fișelor de autoevaluare a activităţii personalului didactic de predare și didactic auxiliar în
vederea acordării calificativului anual pentru anul școlar 2018 – 2019;
Validarea numirii profesorilor diriginți, an școlar 2019-2020;
Validarea numirii coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare;
Validarea componenței nominale a catedrelor metodice și a comisiilor de lucru permanente și temporare;
Alegerea prin vot secret a cadrelor didactice membre ale Consiliului de Administrație an școlar 20192020;
Validarea perioadei alocate Sărbătoririi Patronului spiritual al colegiului, Programului national “Şcoala
altfel” şi a Zilei porţilor deschise, an școlar 2019-2020;
Măsuri pentru începerea în bune condiții a anului școlar 2019-2020;

OCTOMBRIE







Analiza și dezbaterea Raportului privind starea și calitatea învățământului an școlar 2018-2019;
Dezbaterea și avizarea Planului managerial an școlar 2019-2020;
Dezbaterea și avizarea Planului operațional an școlar 2019-2020;
Analiza documentelor CEAC: Raportul anual de evaluare internă, RAEI, an școlar 2018-2019, Planurile
manageriale și operaționale ale CEAC - 2019 - 2020;
Discutarea şi avizarea planurilor operaţionale an școlar 2019-2020 - realizate de responsabilii comisiilor
metodice;
Analiza și avizarea Calendarului de activități educative an școlar 2019-2020;

NOIEMBRIE






Analiza parcurgerii materiei și evaluării ritmice a elevilor colegiului;
Dezbaterea Planului de măsuri pentru prevenirea/combaterii absenteismului și abandonului școlar, an
școlar 2019-2020
Analiza rezultatelor obţinute de absolvenţii colegiului (clasa a XII-a și a VIII-a) la examenul de
bacalaureat, admitere la facultate, examen de evaluare națională, admitere la liceu
Evaluarea şi elaborarea concluziilor asistenţelor la ore ale directorului, directorului adjunct şi şefilor de
catedră;
Dezbatere propuneri pentru elaborarea ofertei curriculum la decizia școlii pentru anul școlar 2020-2021

DECEMBRIE







Avizarea Programului de dezvoltare al sistemului de control managerial intern la Colegiul Național Mihail
Kogălniceanu;
Avizarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021;
Discutarea Metodologiei mișcării cadrelor didactice pentru anul școlar 2020-2021;
Validarea notelor la purtare mai mici de 7 pentru elevii colegiului conform art 58, lit (h); OMENCS nr
5079/ 31.08.2016 (ROFUIP)
Analiza evaluării ritmice a elevilor și frecvența la orele de curs la sfârșitul semestrului I – raport prezentat
de responsabilul comisiei pentru monitorizarea ritmicității notării, frecvenței și planificării tezelor.
Aprobarea raportului situației școlare semestrială prezentat de fiecare profesor diriginte.

Director
profesor POPESCU MĂDĂLINA

