
TEMATICA CONSILIULUI PROFESORAL – SEMESTRUL al II-lea 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

IANUARIE 

- Avizarea ofertei de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar 2020-2021 conform OMENCS nr 

5079/ 31.08.2016 (ROFUIP) art 58, lit i 

- Analizarea proiectului de încadrare cu personal didactic pentru anul școlar 2020-2021, conform 

OMEC nr 5259/12.11.2019, Anexa nr 19 din Metodologie mobilități personal didactic de predare 

- Informarea personalului din unitatea de învățământ cu privire la debirocratizarea activității cadrelor 

didactice din învățământul preuniversitar conform adresei MEN nr 8063/13.01.2020 

- Probleme curente și organizatorice 

FEBRUARIE 

- Analiza și validarea Raportului privind starea și calitatea învățământului din unitatea de învățământ 

corespunzător semestrului I, an școlar 2019-2020  

- Dezbaterea și aprobarea Programului de activitate educativă - semestrul al II-lea, an școlar 2019-2020 

- Măsuri privind organizarea și desfășurarea simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a 

și claselor a XII-a 

- Propuneri pentru constituirea comisiilor de examinare a competențelor profesionale 

MARTIE  

- Aprecieri sintetice asupra activităţii candidaţilor care solicită acordarea gradaţiei de merit, pe baza 

raportului de autoevaluare a activităţii desfășurate– sesiunea 2020  

- Măsuri privind organizarea și desfășurarea simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-

a, claselor a XII-a 

- Instruirea, verificarea și testarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic referitor 

protecției contra riscurilor și controlul riscurilor  

APRILIE 

- Analiza rezultatelor obținute la simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a 

- Analiza rezultatelor obținute la simularea probelor scrise ale Examenului Național de Bacalaureat 

pentru elevii claselor a XII-a 

- Dezbaterea planului de măsuri privind îmbunătățirea rezultatelor școlare și ameliorarea rezultatelor 

de la examenele naționale ale elevilor de la clasa a VIII-a și de la clasele a XII-a 

- Adoptarea de măsuri pentru promovarea ofertei educaționale în cadrul părogramului ”Cariera 2020” 

- Probleme curente și organizatorice 

MAI 

- Monitorizarea pregătirii elevilor pentru examenul de bacalaureat, examenele de certificare a 

competenţelor profesionale 

- Analiza progresului școlar (ritmicitatea notării) și a absenteismului pe parcursul semestrului al II-lea  

- Dezbaterea Calendarului activităților desfășurate în cadrul  Programului național „Școala altfel” 

- Raportul comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității și planul de măsuri corective 

- Probleme curente și organizatorice 

IUNIE 

- Adoptarea măsurilor pentru încheierea anului școlar 2019-2020 

- Validarea situației la învățătură la sfârșitul semestrului II și la sfârșitul anului școlar 2019-2020 

- Validarea notelor la purtare mai mici de 7  

- Programarea concediului de odihnă 

- Prezentarea programului de vacanță 
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