Colegiul National "Anastasescu"
Str. Republicii, nr. 9-11
Municipiul Roşiorii de Vede
Judeţul Teleorman
Tel./Fax: 0247/460229
0247/466072
Nr.
din

GRAFICUL SI
TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL
SEMESTRUL I AN SCOLAR 2015-2016

NR.
CRT
1

2

3

4

TEMATICA
a) Validarea situatiei scolare pentru anul scolar
2014-2015 dupa corigente
b) Masuri pentru deschiderea anului scolar in
bune conditii
c) Constituirea claselor a IX a
d) Constituirea comisiilor metodice si a comisiilor
de lucru pentru anul scolar 2015-2016
e) Stabilirea dirigintilor la clase
f) Masuri pentru buna desfasurare a activitatii in
scoala
g) Prezentarea ordinului privind evaluarea
cadrelor didactice
a) Informare asupra activitatii I.S.J. Teleorman
b) Prezentarea raportului de evaluare internaprivind calitatea invatamantului, realizat de
C.E.A.C.
c) Stabilirea planului de actiuni ce se vor
desfasura in scoala
a) Raportul privind starea si calitatea
invatamantului din anul scolar 2014-2015
b) Prezentarea Planului managerial pentru anul
scolar 2015-2016 si defalcat pentru semestrul I
an scolar 2015-2016
c) Masuri disciplinare
a) Proiectul planului de scolarizare pentru anul
şcolar 2015-2016

LUNA

Septembrie

Octombrie
Noiembrie

Decembrie

OBS.

b) Masuri disciplinare
c) Analiza modului de realizare a operatiunii de
inventariere generala anuala
a) Cai si mijloace de combatere a insuccesului
scolar
b) Masuri disciplinare
Ianuarie
a) Analiza situatiei la invatatura pe semestrul I, an
scolar 2015-2016
b) Masuri pentru buna desfasurare a activitatii in
semestrul II, an scolar 2015-2016

Nota : alte subiecte vor fi incluse pe ordinea de zi in functie de necesitatile aparute
ulterior.
DIRECTOR,
PROF. DR. RACEANU SERBAN

Colegiul National "Anastasescu"
Str. Republicii, nr. 9-11
Municipiul Roşiorii de Vede
Judeţul Teleorman
Tel./Fax: 0247/460229
0247/466072
Nr.
din
TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL
SEMESTRUL II AN SCOLAR 2015-2016
NR.
TEMATICA
CRT
1
Analiza proiectului de incadrare si situatiile aferente
Masuri pentru buna functionare a Comisiei de
asigurare si evaluare a calitatii
Dezbaterea unor acte normative(Studierea si
dezbaterea noii legislatii in domeniul invatamantului)
Validarea disciplinelor optionale in anul scolar 20162017

2

3

Prezentarea planului managerial pentru sem. II
Prezentarea rapoartelor de activitate pe arii
curriculare pentru sem. I
Prezentarea Raportului de activitate al Colegiului
National « Anastasescu » si validarea situatiei scolare
dupa perioada de incheiere a situatiei pentru sem. I
Pregatirea elevilor de clasa a XII a in vederea
sustinerii examenului de bacalaureat
Raportul de activitate asupra stadiului de pregatire al
elevilor din clasa a XII a , in vederea sustinerii
examenului de bacalaureat.
Analiza ritmicitatii notarii elevilor si frecventei la ore a
elevilor
Planificarea tezelor
Modalitati de prezentare in mod atractiv a Ofertei
educationale a Colegiului National « Anastasescu »
pentru anul scolar 2016-2017

4

LUNA

OBS.

Februarie

Martie

Aprilie

Modalitati de implicare activa a parintilor in
Mai
activitatea scolii
5
Analiza situatiei scolare la incheierea semestrului II a
Iunie
anului scolar 2015-2016
Nota : alte subiecte vor fi incluse pe ordinea de zi in functie de necesitatile aparute
ulterior.
DIRECTOR,
PROF. DR. RACEANU SERBAN

