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MINISTERUL EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI 

ȘCOALA GIMNAZIALA “IANCU ROSETTI”   ROSETI, CĂLĂRASI 

STR. C.A. ROSETTI NR. 101 

TEL./FAX: 0242/344032, E-MAIL: scoalaroseti@yahoo.com 

Nr. 1375 /02.09.2019 

 

 

TEMATICA CONSILIULUI PROFESORAL  AL SCOLII GIMNAZIALE 

IANCU ROSETTI ROSEȚI AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

    2 Septembrie  2019 

 Validarea situației școlare la încheierea anului școlar 2018-2019,în 

urma susțineri corigențelor la diferite materii;  

 Validarea fișelor de evaluare și a calificativelor obținute pentru anul 

școlar 2018-2019; 

 Alegerea secretarului Consiliului Profesoral;  

 Alegerea comisiilor si comitetelor ;  

 Numirea dirigintilor; 

 Alegerea saptamanii ``Scoala Altfel`` ;  

 Aprobarea programului zilnic de lucru ;  

 Stabilirea codului de etica; 

 Prezentarea analizei activitatilor desfasurate in anul scolar2018-2019 ; 

 Prezentarea planului managerial  si a planului operațional; 

 Validarea ROI ; 

 Validarea fiselor de evaluare a cadrelor didactice pentru anul scolar 

2019-2020; 

 Validarea fisei de post anul 2019-2020; 

 Alegerea secretarului Consiliului de Administrație ; 

 Prezentarea structurii anului scolar 2019-2020; 

 Stabilirea sălilor de clasa; 

 Aprobarea tematicii consiliului Profesoral pentru anul scolar 2019-

2020; 

 Organigrama scolii pentru anul scolar 2019-2020; 

 Stabilirea orelor la fiecare materie ;  

 Alegerea cadrelor didactice care vor face parte din Consiliul de 

Administrație in anul școlar 2019-2020; 

 Validarea ROFUIP; 

06 Septembrie 2019 

Validat in Consiliul de administratie din data de 

22.09.2014 
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 Constituirea comisiilor si comitetelor;  

 Reactualizarea Curriculumului la decizia scolii;  

 Prezentare plan managerial; 

 Prezentare plan operational ; 

 Aprobarea tematicii Consiliului Profesoral pentru anul scolar 2019-

2020; 

 Validare plan de dezvoltare institutional ;  

 Planificarea cadrelor didactice care vor insoti elevii pe timpul 

transportului cu microbuzul scolar; 

 Prezentarea metodologiilor de organizare si desfasurare a Evaluarii 

Nationale a claselor a II a, a IV a ,a VI a,a VIII a ,pentru anul scolar 

2019-2020; 

 

19 Septembrie 2019 

 Propunerea cadrelor didactice care sa faca parte din grupul tinta al 

Proiectului CRED ; 

 Prezentarea adresei 37493/12.08.2019 perioada de corigente,an scolar 

2029-2020; 

 Prezentarea adresei 3206/18.09.2019; 

 Let`s do it ,Romania ; 

 Intocmirea dosarului de rechizite ; 

 Planificarea profesorilor pe microbuzul scolar si reactualizarea 

procedurii; 

 

11 Octombrie 2019 

 Comunicare despre butonul de panica ;  

 Prezentare chestionar proiect ”The teacher as a change agent” ;  

 Planificarea concediilor de odihna pentru anul scolar 2019-2020; 

 Prezentarea metodologiilor de organizare si desfasurare a Evaluari 

Nationale la clasele a II a, a IV a, a VI a, aVIII a;  

 

29 Noiembrie 2019 

 Stabilirea programului activitaților pentru Programul Artistic dedicat 

sarbatorilor de   Craciun ce va avea loc la Caminul Cultural ;  

 Prezentarea planului de scolarizare - proiect ; 

 Comunicare Ordin MEC 5259/2019 –aprobarea metodologiei miscare 

personal didactic; 

 Actualizarea burselor pe sem I ,an scolar 2019-2020; 

 Organizarea la nivel de scoala a Simularii Evaluarii Nationale la clasa 

a VIII a ; 
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20 Decembrie 2019 

 Instructaj privind securitatea si sănătatea in munca si a situatiei de 

urgenta ; 

 Proiect plan scolarizare 2020-2021; 

 Aprobarea raportului privind situatia scolara la sfarsitul semestrului I  

an școlar 2019-2020; 

 Validarea notelor la purtare mai mici sau egale cu 7 si a 

calificativelor mai mici sau egale cu B( Bine );  

 Masuri privind simularea Evaluarii Nationale; 

 Prezentarea raportului individual al cadrelor didactice si Raportul 

Comisiilor metodice; 

 Validarea situației școlare la sfârșitul sem I , an școlar 2019-2020; 

 Prezentarea metodologiilor de organizare si desfășurare a Evaluării 

Naționale an școlar 2019-2020; 

 

29 Ianuarie 2020 

 Prezentarea legislației  privind aprobarea metodologiei de monitorizare 

a segregării ; 

 Revizuirea comisiei pentru prevenirea si eliminarea violentei a 

faptelor de corupție si a discriminării in mediul școlar si promovarea 

interculturalității; 

 Realizarea proiectului de încadrare pentru anul școlar 2020-2021; 

 Propunerea cadrelor didactice care sa facă parte din grupul  țintă al 

proiectului CRED pentru disciplinele : istorie si geografie;  

 Avizarea ofertei de curriculum la decizia scolii pentru anul școlar 

2020-2021; 

 Prelucrarea metodologiei privind mișcarea personalului didactic ; 

 Aprobarea cererilor de reducerea normelor didactice la 16 ore; 

 Prezentarea planului managerial si a planului operațional ; 

 

 

28 Februarie 2020 

 

  Prezentarea ordinului MEC privind simularea evaluării nationale  din martie 

2020 

 Reactualizarea programului de pregătire suplimentară la clasele II,IV,VI,VIII; 

 Pregătirea elevilor pentru examenele nationale 2019-2020. 

 Prezentare plan de masuri pentru abandon, absenteism; 

 Prezentarea procedurii privind organizarea si desfasurarea Simularii Evaluarii 

Nationale pentru elevii clasei a VIII-a ; 
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 Reactualizarea programului de pregatire suplimentara la clasele II,IV,VI,VIII; 

 Prezentarea raportului la educativ,la comisia pentru curriculum si la comisiile 

de lucru-altele decat cele permanente; 

 Stabilirea comisiei pentru Simularea Evaluarii Nationale 23-24 martie 2020; 

 Prezentarea metodologiei de inscriere la clasa pregatitoare pentru anul scolar 

2020-2021 si stabilirea comisiei de inscriere la clasa pregatitoare  an scolar 

2020-2021 

 Planificarea activităților derulate in săptămâna Scoala Altfel; 

 

30 Martie 2020 

 

 Analiza rezultatelor Simularii Evaluarii Nationale si stabilirea masurilor; 

 Analiza situatiilor de abandon si absenteism scolar ; 

 Inscrierea la cursuri de perfectionare conform machete ISJ; 

 Prezentarea etapelor de miscare a personalului didactic pentru pretransfer si 

titularizare in baza art.253; 

 

27 Aprilie 2019 

 

 Organizarea evaluarii nationale la clasele II,IV,VI,VIII; 

 Pregatirea elevilor de la clasele II, IV, VI, VIII pentru examenele nationale; 

 

14 Mai  2019 

 Masuri organizatorice pentru sfarsitul de an scolar; 

 Pregatirea elevilor pentru examenele nationale  

 

 12 Iunie 2019 

 Aprobarea rapoartelor de activitate ale cadrelor didactice la sfarsit de an scolar 

2019-2020 

 Aprobarea sanctionarii abaterilor disciplinare ale elevilor; 

 Validarea propunerilor privind acordarea recompenselor pentru elevii si pentru 

personalul didactic din unitatea de invatamant; 

 Validarea situatiei scolare la sfarsitul anului  scolar 2019-2020 

 Reactualizarea concediilor cadrelor didactice 

 


