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TEMATICA ȘEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL 

 LICEUL TEORETIC FILADELFIA 

pentru anul şcolar 2020- 2021 

 
 

Nr. 

crt 
TEMA PERIOADA 

1.  Desemnarea secretarului CP 2020‐2021;   
Aprobarea tematicii ședințelor Consiliului Profesoral pentru anul şcolar 2020‐2021;  
Aprobarea raportului privind situaţia şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi   
corigenţe;   
Prezentarea Planului managerial pentru anul şcolar 2020-2021;   
Dezbaterea Organigramei şcolii pentru anul şcolar 2020‐2021;   
 

Prezentarea structurii anului şcolar 2020‐2021;   
Dezbaterea ROFUIP și a Codului de etică ;   
         Avizarea programelor de formare continuă şi dezvoltare profesională ale cadrelor didactice;    
         Alegerea reprezentanţilor CP în consiliul de administraţie; . 
Alegerea reprezentanţilor CP în CEAC;    
         Prezentarea Fișei postului pentru cadrul didactic în anul școlar 2020‐2021;   
             
Validarea fişei de evaluare a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru anul şcolar  
2020‐2021;   
 Prezentarea Planului operaţional pentru deschiderea anului şcolar 2020‐2021;  

➢ Validarea fișelor de autoevaluare ale personalului didactic al LTF 

 

➢ Aprobarea   componenței   nominale   a   comisiilor   metodice   și comisiilor de 

lucru din cadrul LTF pentru anul școlar 2020- 2021 

 

➢ Dezbaterea și avizarea Regulamentului intern 
➢ Avizarea perioadelor aferente desfășurării Școlii Altfel, 2020-2021. 

 
 

01 - 12 
sept 
2020 

 

2.   

➢ Avizarea procedurii de achiziție a manualelor școlare și auxiliarelor curriculare 

➢ Informare proceduri și hotărâri CEAC-coordonator CEAC, prof. EGherasim 

➢ Analiza  Raportului  de  autoevaluare  internă  pentru  anul  școlar 2019- 2020-

coordonator CEAC 

 

14 - 30 

sept 

2020 

3.   

➢ Dezbaterea codului de etică profesională al personalului din LTF 

➢ Propunerea programelor de formare continuă pentru anul școlar în curs, plecând 

de la oferta de formare a CCD Gh. Tofan Suceava pentru anul 2020- 2021, 

responsabil Comisie Formare, prof. Elisabeta Dascălu 

➢ Aprobarea programului de activități educative extracurriculare și extrașcolare al 

LTF  pentru 2020-2021-consilier educativ, prof. Alina Cazac 

➢ Informare proceduri și hotărâri CEAC coordonator CEAC, prof. EGherasim 

 

01 - 15 
octombrie 

2020 



Nr. 

crt 
TEMA PERIOADA 

4.   

Dezabatere privind starea învățământului și activitatea desfășurată în anul școlar 

2019- 2020 

➢ Dezbaterea documentelor   manageriale   -   planurilor manageriale ale ISJ ului și 

ale directorului LTF 

➢ Propuneri de măsuri privind optimizarea procesului didactic 

➢ Aprobarea Recomandărilor pentru înscrierea la grade didactice; 

➢ Dezbaterea  și  aprobarea  programelor  semestriale  ale  comisiilor metodice și 

comisiilor de lucru - resp. Consiliu de curriculum, prof. M. Nichifor 

➢ Informare proceduri și hotărâri CEAC- coordonator CEAC, prof. EGherasim 

➢ Prezentarea   propunerilor   de   activități   pentru   includere   în Programul Școala 

Altfel, primar, gimnaziu și liceu. 

 

 

15 – 30 

Octombrie 

2020 

5.  ➢ Aprobarea planului de școlarizare 2021-2022 

➢ Evaluarea  ritmicității  notării  la  nivel  general  și  evidențierea problemelor - 

resp. Comisie notare și frecvență ritmică 

➢ Evaluarea frecvenței școlare a elevilor de la LTF în perioada 14 septembrie - 15 

noiembrie  

➢ Evaluarea completării documentelor școlare-cataloage școlare 

➢ Informare proceduri și hotărâri CEAC-coordonator CEAC, prof. E.Gherasim 

➢ Strategii  de implementare  în  școală  a unor proiecte  europene  –coordonator, 

prof. R. Boiciuc 

Noiembrie 
2020 

6.  ➢ Căi  și  metode  de  obținere  și  evaluare  a  progresului  școlar  – informare, 

psihologul școlii- prof.  Samuel Piscuc 

➢ Aprobare proceduri CEAC 

➢ Instruirea  profesorilor  diriginti  privind  informarea  elevilor  si părinților în 

legătură cu simularea la EN și Bacalaureat și metodologia examenului de 

bacalaureat - resp. comisie diriginți, prof. D. Lefter și O.Crudu 

➢ Strategie de promovare a imaginii LTF la nivel național și internațional, prof. 

D.Reguș 

Decembrie 
2020 

7.  ➢ Parteneriatul educativ școală-familie si rolul comisiei educatori, învățători, 

dirigintilor în buna desfășurare a acestuia informare resp. comisie educatori, 

învățători, diriginți 

➢ Validarea raportului privind situația școlară semestrială prezentat de învățători, 

diriginți 

➢ Dezbaterea proiectului de încadrare 2021- 2022 

➢ Organizarea lectoratului cu părintii, online sau offline,  în vederea informării 

asupra rezultatelor școlare obținute în sem. I 

➢ Stadiul  pregătirii  elevilor  în  vederea  participării  la   Olimpiadele și Concursurile 

școlare - informare responsabili comisii metodice(în cazul în care se vor organiza 

în acest an școlar) 

➢ Declanșarea procedurii de constituire a CDȘ pentru anul școlar 2021- 2022 – 

propunerea disciplinelor la care se susțin opționale în anul școlar 2021- 2022 

➢ Prezentarea   propunerilor   de   activități   pentru   includere   în Programul 

Săptămâna Altfel, ciclul preșcolar și primar - resp. Comisia educatoarelor și cea a 

învățătoarelor 

Ianuarie 

2021 

8.  ➢ Validarea ofertei de discipline opţionale pentru anul școlar 2021-2022. 

➢ Analiza și dezbaterea raportului general privind starea și calitatea învățământului 

pe semestrul I al anului şcolar 2020- 2021-prezentat de directorul LTF 

➢ Raport privind activitatea CSE – coordonator, prof. Oana Crudu 

➢ Formulare  de  aprecieri  sintetice  asupra  activității  personalului didactic și 

didactic auxiliar  

Februarie 
2021 



Nr. 

crt 
TEMA PERIOADA 

➢ Măsuri  privind  organizarea  examenelor  de  simulare  EN și Bacalaureat 

informare dir.M.Nichifor 
9.  ➢ Analiza rezultatelor de la simulare EN și Bacalaureat 

➢ Diseminarea rezultatelor programelor de prevenire a violenței în mediul școlar, a 

delicvenței, a comportamentelor de risc, educație antitrafic etc. 

 - consilier educativ Alina Cazac 

- coordonator al  comsiei prevenirea violenței, prof. N. Georgescu 

Martie 
2021 

10.  ➢ Analiza  raportului  privind  desfășurarea  activităților  educative  în Săptămâna 

altfel -resp. Comisia educatoarelor, învățătoarelor, diriginților 
➢ Dezbaterea  planului  de  măsuri  pentru  pregătirea  elevilor  în  vederea  susţinerii  evaluării  naţi

onale  la  clasele a II‐a, a IV‐a, a VI‐a şi a VIII‐a;  

➢ Avizarea proiectului de program pentru Zilele LTF 

Aprilie 

2021 

11.  ➢ Informare  asupra  stadiului  de  pregătire  a  elevilor  în  vederea participării la 

examenul de EN și de Bacalaureat 2020 

➢ Propuneri  privind  premierea  elevilor  olimpici  și  care  au  obținut rezultate la 

concursuri naționale și internaționale 

➢ Validarea raportului privind situația școlară semestrială prezentat de profesorii 

diriginți ai claselor a XII-a 

Mai 
2021 

12.  Aprobarea raportului privind situaţia şcolară anuală prezentat de fiecare învăţăto
r/profesor‐diriginte la  sfârşitul anului școlar  
 Aprobarea sancţionării abaterilor disciplinare ale elevilor;  

Validarea propunerilor privind acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru perso
nalul didactic 

 din  LTF, conform reglementărilor în vigoare;   
Prezentarea gradului de satisfacţie a elevilor şi părinţilor faţă de calitatea educaţi
ei furnizate.  

➢ Analiza proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2021– 2022 

➢ Informarea părinților cu privire la situația școlară a elevilor 

➢ Măsuri pentru pregătirea sfârşitului de an şcolar şi participarea profesorilor la EN 

și la examenul de Bacalaureat; de asemenea, măsuri pentru pregătirea Admiterii 

interne din cadrul LTF. 

 

Iunie 
2021 

 

Director, 

Prof. Magdalena Gabriela Nichifor 
 


