
LICEUL TEHNOLOGIC 

DORNA CANDRENILOR – Suceava 

Nr. _______ din _______________ 

 

Tematica ședintelor 

 

CONSILIULUI  PROFESORAL 

 

Anul școlar 2019 - 2020 
 

 

1. Septembrie 2019 

a) Probleme organizatorice axate pe asigurarea condiţiilor pentru desfășurarea optimă a 

activităților în noul an școlar;  

b) Alegerea personalului didactic de predare şi instruire practică ce va face parte din 

Consiliul de administraţie în anul şcolar curent; 

c) Aprobarea componenţei nominale a catedrelor şi comisilor metodice; 

d) Dezbaterea şi aprobarea rapoartelor de activitate ale catedrelor şi comisiilor pentru 

anul școlar 2018-2019; 

e) Validarea fişelor de autoevaluare/evaluare a personalului didactic și didactic auxiliar; 

f) Validarea situației școlare după încheierea sesiunii de corigențe și diferențe; 

g) Alegerea secretarului Consiliului profesoral. 

 

 

      Răspunde:  prof. Pîrvu Valentina, director 

        prof. Pavel Felicia, dir. adj. 

 

2. Octombrie 2019 

a) Analiza, dezbaterea și validarea Raportului privind starea și calitatea învăţământului 

preuniversitar de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor în anul şcolar 2018-2019; 

b) Dezbaterea Planului operaţional al şcolii pentru anul şcolar 2019-2020;  

c) Dezbaterea şi aprobarea graficului și tematicii ședințelor Consiliului profesoral; 

d) Punerea în discuţie a cererilor pentru obţinerea recomandării în vederea înscrierii la 

gradele didactice; 

e) Dezbaterea şi avizarea Raportului de autoevaluare internă privind calitatea educaţiei. 

f) Dezbaterea şi aprobarea programelor de activitate ale catedrelor şi comisiilor pentru 

anul şcolar 2019-2020; 

 

      Răspunde:  prof. Pîrvu Valentina, director 

        prof. Pavel Felicia, dir. adj. 

 

 

3. Noiembrie 2019 

a) Analiza rapoartelor catedrelor și comisiilor privind rezultatele evaluărilor iniţiale  şi 

stabilirea măsurilor pentru ameliorarea rezultatelor şcolare; 

b) Monitorizarea respectării Codului de etică profesională și a Statutului elevului.  

 

 

Răspunde:  prof. Pîrvu Valentina, director 

        prof. Cojocaru D., resp. etică 

        prof. Mitric N., resp. Cons. el. 

 

 

 



 

4. Decembrie 2019 

a) Avizarea proiectului Planului de şcolarizare pentru anul școlar 2020-2021; 

b) Dezbaterea și avizarea Planului de acțiune al școlii; 

c) Măsuri organizatorice şi administrative pentru vacanţa de iarnă; 

 

      Răspunde:  prof. Pîrvu Valentina, director 

        prof. Pavel Felicia, dir. adj. 

        prof. Nedelcu Cristina, cons. ed. 

 

 

5. Ianuarie 2020 

a) Dezbateri privind activitatea personalului de predare şi instruire practică care 

solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, conform legii; 

b) Discutarea si aprobarea Proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2020 – 2021 şi 

a anexelor  acestuia; 

 

      Răspunde:  prof. Pîrvu Valentina, director 

        prof. Nedelcu Cristina, cons. ed. 

 

 

6. Februarie 2020 

a) Validarea rapoartelor privind situaţia şcolară semestrială prezentate de fiecare 

învăţător/diriginte. 

b) Avizarea Raportului privind starea şi calitatea învăţământului preuniversitar în 

comuna Dorna Candrenilor în semestrul I al anului şcolar 2019 – 2020; 

c) Discutarea Programului de măsuri privind optimizarea activităţii didactice în semestrul 

al II-lea  al anului  şcolar 2019– 2020; 

 

 

      Răspunde:  prof. Pîrvu Valentina, director 

        prof. Pavel Felicia, dir. adj. 

 

7. Martie 2020 

a) Analiza integrării și evoluției școlare și sociale a elevilor și preșcolarilor cu CES. 

b) Dezbaterea şi elaborarea programului de activităţi educative extracurriculare şi 

extraşcolare „Scoala altfel”; 

 

Raspunde:    psiholog școlar Șincari Mihaela 

 

8. Aprilie 2020 

a) Avizarea ofertei CDȘ și CDL pentru anul școlar 2020-2021. 

b) Analiza calităţii activităţilor organizate, a rezultatelor şi a modalităţilor de ameliorare 

a programului „Școala altfel”; 

 

Răspunde:  prof. Pavel Felicia, dir. adj. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Mai  2020 

a) Discutarea programului de pregatire suplimentară a elevilor în vederea susținerii 

examenelor finale;  

 

      Răspunde:  prof. Pîrvu Valentina, director 

        prof. Pavel Felicia, dir. adj. 

prof. Nedelcu Cristina, cons. ed. 

 

 

10.  Iunie 2020 

a) Analiza rezultatelor evaluării la clasa  pregătitoare, a II/a, a IV/a, a VI/a; 

b) Validarea rapoartelor privind situaţia şcolară semestrială/anuală  prezentate de fiecare 

învăţător/diriginte. 

c) Programul activităţilor pentru închiderea anului școlar și vacanţa de vară. 

 

      Răspunde:  prof. Pîrvu Valentina, director 

        prof. Pavel Felicia, dir. adj. 

 

 

 

     DIRECTOR, 

     

Prof. Pîrvu Valentina 


