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GRAFICUL ȘI TEMATICA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI PROFESORAL
an școlar 2019-2020
DATA

Septembrie
2019

Octombrie
2019

TEMA
-prezentarea structurii anului școlar 2019- 2020
-Dezbaterea Organigramei grădiniței pentru anul şcolar 20192020;
-Prezentarea planului operaţional pentru anul şcolar 2019-2020;
- Dezbaterea Regulamentului de organizare şi funcţionare;
-Dezbaterea Regulamentului intern al grădiniței;
- Dezbaterea Codului de etică;
- Prezentarea Planului managerial pentru anul şcolar 2019-2020;
- Alegerea reprezentanţilor CP în consiliul de administraţie;
- Alegerea reprezentanţilor CP în comisia CEAC;
- Aprobarea componenţei nominale a comisiilor metodice;
- Validarea fişei de evaluare a cadrelor didactice şi a personalului
didactic auxiliar pentru anul şcolar 2019-2020;
- Aprobarea tematicii Consiliului profesoral pentru anul şcolar
2019-2020;
- Prezentarea ofertei educaționale 2019-2020;
-Oferta CDȘ 2019-2020;
-Discutarea PDI 2019-2023
-Actualizarea documentației pentru SSM și PSI;
-Actualizarea fișelor de post pentru întreg personalul unității
- Raport privind starea şi calitatea educaţiei în Grădinița cu
Program Prelungit ”Țara Copilăriei” în anul şcolar 2018-2019;
- Dezbaterea RAEI pentru anul şcolar 2018-2019;
- Aprobarea programelor anuale de activitate ale comisiilor
metodice;
- Aprobarea programului activităţilor extracurriculare 2018-2019;
- Aprobarea recomandărilor privind activitatea cadrelor didactice
înscrise la grade didactice;

RĂSPUNDE
Directorul
Responsabilii
de comisii
Consilierul de
integritate

Directorul
Responsabilul
CEAC
Responsabilul
cu formarea și
perfecționarea
Responsabilul
cu activități
extrcurriculare

- Avizarea Proiectului planului de şcolarizare 2019-2020;
- Prezentarea interpretării chestionarelor aplicate personalului
didactic.

Directorul
Comisia pentru
curriculum

- Dezbaterea şi aprobarea propunerilor Comisiei pentru
curriculum privind CDŞ pentru anul şcolar 2020-2021.

Directorul
Comisia pentru
curriculum
Responsabilul
CDȘ

Ianuarie
2020

- Aprobarea încadrării titularilor;
- Dezbaterea şi aprobarea propunerilor Comisiei pentru
curriculum privind CDŞ pentru anul şcolar 2019-2020;
- Măsuri organizatorice pentru finalizarea semestrului I

Directorul
CEAC

Februarie
2020

- Prezentarea Programului managerial pentru semestrul al II-lea;
- Avizarea completării normelor didactice;
- Dezbaterea planului de măsuri pentru pregătirea “Săptămânii
Altfel” – 2019-2020;

Directorul
Responsabilii
comisiilor
metodice
Responsabilul
”Școala Altfel”

- Aprecierea sintetică a Consiliului profesoral privind cererile de
gradaţii de merit;

Directorul

- Aprobarea cererilor pentru participarea la comisii de examene;
- Prezentarea execuţiei bugetare în trimestrul I – 2020;

Directorul
Comisia de
mobilitate
Administratorul
financiar

Mai
2020

-Aprobarea curriculumului la decizia grădiniței pentru anul şcolar
2020-2021;

Directorul
Responsabiluol
CDȘ

Iunie
2020

- Prezentarea interpretării chestionarelor aplicate personalului și
părinţilor;
- Măsuri organizatorice pentru pregătirea sfârșitului de an școlar

Directorul
CEAC

Noiembrie
2019

Decembrie
2019

Martie
2020

Aprilie
2020

Președinte CP,
Prof. Daniela SOARE

Secretar CP,
Prof. Diana IVANCIU

