
 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 
MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

 

TEMATICA 

 ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL 

 Anul  şcolar: 2020– 2021 

Nr. 

crt. 
Tematica Data Modalităţi de desfăşurare Cine prezintă Scopul 

I. 1. Elaborarea documentelor de diagnoză 

pentru anul școlar 2019-2020 

2. Prezentarea cadrelor didactice nou venite 

în instituție 

3. Aprobarea diriginţilor, învățătorilor și 

repartizarea sălilor de clasă 

4. Probleme organizatorice privind 

deschiderea noului an școlar 

5. Componența consiliului profesoral 

6. Evaluarea rezultatelor învățării 

7. Ședințele cu părinții 

8. Planificările calendaristice și proiectarea 

unităților de învățare  

septembrie 

2020 

Informări referitoare la: 

     -   documente de examene 

      -  Rapoartele catedrelor și 

comisiilo 

- diriginţi 

 

- programul zilei de 

14.09.2020 

- componența CP 

- contestarea  notelor 

- planificare ședințe 

 

- planificări, proiectări 

Director 

Director  adjunct 

 Asigurarea condiţiilor 

pentru începerea noului an 

şcolar. 

Diagnoza activității pentru 

anul școlar 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Aspecte legate de curriculum - structura anului școlar  

II. 1. Alegerea membrilor CA 

2. Aprobarea comisiilor permanente și 

temporare 

3. Planul managerial pentru anul şcolar 

2021-2022 

4. Raport privind starea învăţământului 

pentru anul şcolar 2019-2020 

5. Şedinţă tematică: 

,, Utilizarea platformelor pentru învățarea 

online- G Suite for Education” 

6. Programul managerial pentru activităţile 

educative pentru anul şcolar 2020-2021 

7. Raportul anual de evaluare internă 

8. Graficul unic de monitorizare, îndrumare, 

control și evaluare 

9. Prezentare de proceduri elaborate de 

CEAC 

10. Siguranța elevilor 

11. Completarea dosarelor pentru burse 

octombrie 

2020 

- componența CA 

- comisii 

 

- planul managerial 

- prezentări Power – Point 

- aprecierea activităţii 

catedrelor, comisiilor și a 

compartimentelor 

funcționale 

- prezentare-formare 

- program orientativ 

activități educative 

 

- RAEI 

- grafic 

 

       - proceduri operaționale 

 

       - plan de măsuri 

Director 

Director  adjunct 

 

 

 

 

 

 

 

Szasz Dianna 
 

Aprobarea raportului de 

activitate, RAEI și a 

planurilor manageriale. 

 

 

 

 

 

 

Formarea cadrelor 

didactice  

Urmărirea obiectivelor și a 

direcțiilor de acțiune 

 

Monitorizare-îndrumare-

control 

Operaționalizarea 

acțiunilor 

Prevenirea tuturor tipurilor 

de violență 

III. 1. Programul de pregătire a olimpiadelor și 

concursurilor  

noiembrie 

2020 

- prezentarea programelor 

de pregătire  

Director 

Director  adjunct 

Implicarea elevilor, din 

timp, în ceea ce privește 



2. Programul de pregătire suplimentară 

pentru examenele naționale 

3. Proiectul de școlarizare 2021-2022 

4. Diverse 

 

- analiză-dezbatere 

 

pregătirea pentru examene, 

concursuri și olimpiade 

Analizarea proiectului de 

școlarizare 

IV. 1. Raport privind stilurile de învățare  

2. Diverse 

decembrie 

2020 

- prezentare-dezbatere 

 

Consilier 

psihopedagog 

Identificarea stilurilor de 

învățare 

V. 1. Validarea situaţiei şcolare la sfârşitul 

semestrului I 

2. Prezentarea concluziilor inspecţiilor 

interne şi externe 

3. Diverse: 

• Olimpiadele şcolare 

ianuarie 

2021 

 Prezentarea situaţiilor la 

învăţătură şi disciplină 

Informări referitoare la concluziile 

activităţilor de monitorizare, 

control şi evaluare 

Informare cu privire la 

olimpiadele şcolare 

Director 

Diriginţi 

Învăţători 
 

Validarea raportului 

privind situaţia şcolară pe 

semestrul I 

Creşterea calităţii actului 

didactic prin aplicarea unui 

set de măsuri corective 

Identificarea stilurilor de 

învățare 

VI. 1. Raport privind activitatea instructiv-

educativă desfăşurată în semestrul I 

2. Proiectul planului de încadrare pentru 

anul școlar 2021-2022 

3. Diverse  

 

februarie 

2021 

 Prezentare Power-Point 

Prezentarea proiectului de 

încadrare  

 

Director 

Director  adjunct 

Aprobarea raportului de 

activitate pe semestrul I 

Avizarea proiectului de 

încadrare pentru anul şcolar 

2021-2022 

 

VII. 1. Oferta de discipline opţionale pentru anul 

şcolar 2021-2022 

martie 

2021 

Prezentarea ofertei CDŞ 

Prezentare Power- Point 

Director 

 

Proiectul CDȘ 



2. Rapoarte privind rezultatele simulărilor 

examenelor naționale 

3. Diverse 

Analiza rezultatelor 

simulărilor examenelor 

naționale 

VIII. 1. Concluziile inspecţiilor interne şi externe  

2. Stadiul de pregătire a examenelor 

naţionale.  

3. Diverse  

aprilie 

2021 

Informări referitoare la: 

- rezultatele activităţilor de 

monitorizare – control – 

evaluare 
 

Director 

Director adjunct  

Creşterea calităţii actului 

didactic prin aplicarea unui 

set de măsuri corective 

Buna desfăşurare a 

examenelor naţionale 

IX. 1. Şedinţă tematică „Relația profesor- elev” 

2. Diverse  

mai 2021 Prezentare-dezbatere Director 

Dudan Marius 

 

Creșterea gradului de 

implicare a cadrelor 

didactice în ceea ce 

privește dezvoltarea 

personalității elevilor și a 

carierei profesionale 

Identificarea tipurilor și 

cauzelor violenței școlare. 

X. 1. Situaţia şcolară la sfârşitul semestrului al 

II-lea.  

2. Probleme organizatorice privind sfârșitul 

de an școlar 

3. Diverse 

iunie 2021     - Prezentarea situațiilor la 

învățătura si disciplina 

    - Prezentarea activităților 

specifice sfârșitului de an școlar 

Director 

Director adjunct 

Diriginții  

Învăţătorii 

Validarea raportului 

privind situația școlara la 

sfârşitul sem. II  

Buna organizare și 

desfășurare a activităților 

de sfârșit de an școlar 

Miercurea Ciuc, 25.09.2020                                                       Director  Dumbravă Magdalena-Camelia                                                                                   



                                                                                           

           

 


