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AVIZAT,  

DIRECTOR,  

Prof. Cristina-Maria Bida 

 

PLANIFICAREA TEMATICII CONSILIULUI PROFESORAL  

ANUL ȘCOLAR 2021 / 2022 

 

Nr. 

crt. 

ORDINEA DE ZI  LUNA 

1.  ▪ Prezentarea obiectivelor manageriale;  

▪ Dezbaterea și avizarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, din Iași, 

cu includerea tuturor sectoarelor de interes – Școala de șoferi, 

căminul școlii – Contractul de cazare, încadrarea pentru anul 

școlar 2021 / 2022; procedura pentru achiziții; 

▪ Alegerea prin vot secret a Consiliului de Administrație – a 

reprezentanților cadrelor didactice în CA;  

▪ Propunerea de către director și aprobarea secretarului CA;  

▪ Alegerea secretarului CP;  

▪ Propunerea și votarea Consilierului educativ, a 

responsabilului CEAC, a responsabililor de comisii și a 

membrilor care fac parte din Comisiile cu caracter 

permanente / cu caracter temporar ale școlii;  

▪ Validarea Comisiilor;  

▪ Avizarea Orarul școlii / Graficul de practică / Graficul de 

serviciu pe școală / Graficul de serviciu în cămin;  

▪ Validarea Fișei postului pentru personalul didactic de predare 

/ personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic, prin 

stabilirea normelor suplimentare, cu scopul optimizării 

activității din cadrul unității școlare;  

▪ Validarea Fișei de evaluare pentru anul școlar 2021 – 2022;  

▪ Avizarea Contractului de cazare și a Regulamentului specific 

căminului școlii, ce vor fi asumate, prin semnătură, de către 

elevii cazați și de către părinți;  

▪ Avizarea programului specific pentru elevii navetiști – 

dimineața 8,15; plecarea la 13,30.  

▪ Validarea Procedurii de acces în școală, reactualizată pe baza 

Ordinului 5196 / 03. 09. 2021 și a dispozițiilor DSP;  

▪ Probleme diverse – amenajarea claselor la începerea anului 

școlar, distribuirea manualelor școlare, festivitatea de început 

de an școlar; definitivarea examenelor de diferențe; 

SEPTEMBRIE 

2021 
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pregătirea pentru începerea noului an școlar și de scrierea 

catalogului 

2. ▪ Prezentarea, dezbaterea și validarea Raportului de activitate 

pentru anul școlar 2020 / 2021; 

▪ Prezentarea, dezbaterea și validarea raportului în urma 

administrării testelor inițiale standardizate;  

▪ Prezentare, dezbaterea și validarea documentelor 

manageriale – PAS; Plan operațional, Plan managerial;  

▪ Dezbaterea și avizarea Regulamentului de ordine interioară 

pentru anul școlar 2021 – 2022;  

▪ Avizarea CDL-urilor și a Opționalelor;  

▪ Dezbaterea și validarea Comisiilor de mobilitate pentru 

proiectele europene;  

▪ Prezentarea, dezbaterea și avizarea Graficului de activități 

educative pentru anul școlar 2021 / 2022;  

▪ Prezentarea, dezbaterea și validarea Raportului / 

documentației CEAC – Raportul RAEI;  

▪ Analizarea solicitărilor și a contractelor cadru pentru școala 

profesională și învățământul dual;  

▪ Prezentarea, dezbaterea și validarea Graficului de 

desfășurare a activităților organizate de Zilele Școlii;  

▪ Alegerea prin vot secret a Comisiei de Evaluare a angajaților 

școlii;  

▪ Avizarea vizitei medicului de Medicina Muncii și a testării 

psihologice;  

▪ Avizarea Graficului de suplinire a orelor de curs a cadrelor 

didactice în cadrul mobilităților – proiecte europene;  

▪ Prezentarea, dezbaterea și avizarea Programului de Pregătire 

suplimentară pentru bacalaureat, a elevilor de clasa a XII-a. 

▪ Avizarea reprezentantului părinților și al elevilor în Consiliul 

de Administrație al școlii;  

▪ Probleme curente;  

OCTOMBRIE 

2021 

3. ▪ Avizarea temelor de proiecte pentru Nivel 4 de calificare 

profesională și pentru Nivel 5 – școală postliceală;  

▪ Prezentarea, dezbaterea și avizarea Planului de școlarizare 

pentru anul școlar 2022 / 2023;  

▪ Avizarea modului de organizare a pregătirii pentru 

bacalaureat, în vederea susținerii unor simulări interne de 

către absolvenții claselor a XII-a, în vederea susținerea 

demersului didactic;  

▪ Absenteismul – cauze și efecte asupra demersului didactic;  

▪ Strategii de motivare a elevilor în cadrul activității didactice;  

NOIEMBRIE 

2021 
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▪ Prezentarea Metodologiei de Bacalaureat, a Calendarului de 

Bacalaureat și a orarului de pregătire suplimentară;  

▪ Avizarea echipelor de lucru privind participarea elevilor 

școlii la concursuri și olimpiade,  

▪ Avizarea Raportului Comisiei de Violență în mediul școlar;  

▪ Probleme curente 

4. ▪ Avizarea perioadei concediilor de odihnă pentru personalul 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic;  

▪ Prezentarea și dezbaterea proiectului de buget pentru anul 

2022;  

▪ Prezentarea temelor de colocviu pentru maiștri-instructori, 

care își susțin gradele didactice în centrul de perfecționare de 

la Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, din Iași;  

▪ Validarea situației școlare la finalul semestrului I;  

▪ Prezentarea Comisiei și a modului de organizare a Simulării 

Examenului de bacalaureat;  

▪ Prezentarea și avizarea Proiectului de încadrare pentru anul 

școlar 2022 / 2023;  

▪ Prezentarea și avizarea Planului de școlarizare pentru anul 

școlar 2022 / 2023;  

▪ Dezbaterea și avizarea ofertei curriculare pentru anul școlar 

2022 / 2023;  

▪ Probleme organizatorice,  

DECEMBRIE 

2021 

5. ▪ Prezentarea și vizarea proiectului de buget pentru anul 2022; 

▪ Avizarea Raportului privind calitatea învățământului în 

semestrul I, al anului școlar 2021 / 2022;  

▪ Avizarea rapoartelor comisiilor privind mobilitatea 

personalului didactic, pentru anul școlar 2022 / 2023 – 

comisii pentru analizarea dosarelor de restrângere de 

activitate, pretransfer, transfer, detașare;  

▪ Avizarea raportului financiar-contabil;   

▪ Avizarea Raportului de activitate a serviciului administrativ;  

▪ Avizarea Raportului Comisiei de violență și abateri 

disciplinare;  

▪ Avizarea Raportului semestrial privind siguranța în școli;  

▪ Avizarea Raportului semestrial, privind stadiul 

implementării SCIM;  

▪ Probleme curente 

IANUARIE 2022 

6. ▪ Avizarea ofertei CDL-urilor pentru anul școlar 2022 / 2023;  

▪ Avizarea procedurii de organizare a Examenului de obținere 

a atestatului Nivel 5, învățământ postliceal;  

FEBRUARIE 

2022 
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▪ Prezentarea Comisiei pentru organizarea Simulării 

Examenului de Bacalaureat;  

▪ Prezentarea Procedurii de admitere a elevilor în 

învățământul profesional / profesional dual;  

▪ Aprobarea Raportului de activitate pe semestrul I, al anului 

școlar 2021 / 2022;  

7. ▪ Discutarea propunerilor cadrelor didactice, privind 

înscrierea pentru obținerea Gradației de merit;  

▪ Prezentarea și avizarea Graficului de asistență la Simularea 

Examenului de Bacalaureat;  

▪ Prezentarea și avizarea Orarului pentru Programul „Școala 

altfel”, 2022;  

▪ prezentarea, dezbaterea și avizarea Procedurii de organizare 

și derulare a ofertei școlare, prin mediatizarea evenimentelor 

școlii și prezentarea ofertei pentru anul școlar 2022 – 2023;  

▪ Prezentarea Raportului privind starea de disciplină a elevilor 

în cămin;  

▪ Prezentarea Raportului privind măsurile remediale, după 

încheierea Simulării Examenului de Bacalaureat;  

MARTIE 2022 

8. ▪ Prezentarea raportului privind organizarea activităților din 

cadrul Proiectului „Școala altfel”; 

▪ Prezentarea programului de pregătire a elevilor de clasa a 

XII-a, în vederea susținerii Examenului de Bacalaureat, 

sesiunea 2022;  

APRILIE 2022 

9. ▪ Avizarea Cursului festiv, de la clasa a XII-a, cu respectarea 

legislației în vigoare;  

▪ Avizarea Comisiilor de atestat – Nivel 4 de calificare 

profesională – sesiunea mai- iunie 2022, la clasa a XII-a și 

Nivel 3 – școală profesională – sesiunea iulie 2022;  

▪ Validarea situației școlare, pentru clasa a XII-a;  

▪ Prezentarea Procedurii de organizare a susținerii 

competențelor și a examenului de bacalaureat de către elevii 

promoției 2022;  

MAI 2022 

10. ▪ Avizarea Planului de reparații, ce include intervenții de pe 

timpul verii, cu scopul optimizării și readucerii în circuit a 

tuturor spațiilor școlii;  

▪ Prezentarea și avizarea Comisiei de Admitere la liceu;  

▪ Avizarea Comisiei de corigențe; 

▪ Dezbaterea și avizarea orarului special în perioada 

Examenului de Bacalaureat;  

▪ Dezbaterea și avizarea Raportului semestrial privind 

siguranța în școli;  

IUNIE 2022 
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▪ Avizarea Raportului semestrial, privind stadiul implementării 

SCIM;  

11. ▪ Validarea situației școlare pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-

a liceu și școală profesională, la încheierea anului școlar;  

▪ Prezentarea Graficului de concediu a personalului nedidactic 

și auxiliar;  

▪ Prezentarea Graficului admiterii la liceu în vederea înscrierii 

elevilor de clasa a IX-a;  

▪ Prezentarea și dezbaterea programului de desfășurare a 

Examenului de corigențe;  

IULIE 2022 

 

 

 

Director,  

Prof. Cristina-Maria Bida  


