
 

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ – SLATINA

 

                       __________________________________________       Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.64 A, tel – 0249.439.497 
e-mail: scoalapostliceala_slatina@yahoo.com  

 

 
Nr. 2746  /  din  20.09.2019                                                                        Aprobat în Consiliul Profesoral din data de 26.09.2019 
 

GRAFICUL ȘI TEMATICA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI PROFESORAL  
ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020  

SEMESTRUL I 

Nr. 

crt 

DATA TEMA RASPUNDE 

 

 

 

1. 

 

 

Septembrie 

 

2019 

1. Aprobarea constituirii claselor, repartizarea  diriginţilor 

2. Alegerea reprezentanților Consiliului profesoral în Consiliul de administrație; 

3. Aprobarea componenței nominale a comisiilor metodice;  

4.Aprobarea transferurilor elevilor de la o școală la alta, respectiv dintr-o clasă în alta 

5. Dezbaterea și avizarea Regulamentului intern. 

6. Stabilirea de tarife și taxe de învăţământ pentru  anul școlar 2019-2020 

7.Acordarea calificativelor cadrelor didactice pentru anul școlar 2018-2019 

8.Avizarea statului de funcţii pentru personalul  didactic si didactic auxiliar si supunerea spre 

aprobare ISJ 

 9.Diverse 

Directorul, 

 

Contabil 

secretar 

 

2. 

Septembrie  

 

2019 

1. Aprobarea modificărilor în Regulamentul de Organizare şi funcţionare şi a Regulamentului Intern.  

2. Raportul privind starea şi calitatea învăţămâtului în anul şcolar 2018-2019. 

3. Planul managerial 2019-2020 şi planurile operaţionale 2019-2020. 

4. Tematica şedinţelor CP. 

5. Aprobarea schemei orare şi a graficului de practică. 

6. Dezbatere PAS _2018-2023. 

7. Aprobarea perioadelor de concediu în anul şcolar 2019-2020.  

9. Diverse  

Directorul, 

Sefii comisiilor  

metodice 

 

Director / Secretar 

sef/contabil șef 
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3. 

 

 

Octombrie 

 

2019 

1.Aprobare  Organigrama 2019-2020 

2.Fişă post personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic; 

3. Aprobarea fișei de evaluare a cadrelor didactice pentru anul școlar 2019-2020; 

4. Aprobare Plan de reparaţii şi reabilitări 

5. Discutare şi aprobare RAEI 

6. Lansarea  proiectului 2019-1-RO01-KA 102-062393 Domeniul VET “Stagii practice europene 

– O șansă a asistenților medicali generaliști în cariera medicală” 
7.Planurile manageriale pe comisii şi catedre. 

8.Diverse  

Directorul, 

 

Consiliul pentru  

Curriculum 

 

Responsabil proiect 

 

4. 

 

Noiembrie 

 

2019 

1. Propuneri pentru Planul de Școlarizare 2020-2021.  

Avizarea Proiectului planului de școlarizare 2020-2021. 

3.Analiza comportamentului elevilor în şcoală, a frecvenţei la ore, plan de îmbunătățire CEAC  sem I 

4. Stadiul implementarii proiectului 2019-1-RO01-KA 102-062393 Domeniul VET “Stagii 

practice europene – O șansă a asistenților medicali generaliști în cariera medicală”  

 5. Raport privind activitatea comisiei la catedra de nursing şi îngrijire. 

 6. Dezbaterea SPP-ul pentru  ,,Asistent medical generalist,, Instruirea în echipă medic/asistent 

medical 

 7. Diverse 

Directorul, 

 

Responsabilii de 

catedră şi comisii 

Responsabil proiect 

Responsabil comisia 

de perfecţionare 

 

 

 

5. 

 

Decembrie 

 

2019 

1.Raportul privind modul de utilizare a fondurilor financiare alocate în anul bugetar 2019. 

2.Rectificare bugetară 2019. 

3.Avizarea proiectului de buget anual și înaintarea spre aprobare Consiliului Local. 

4. Aprobarea temelor de proiect şi a  îndrumătorilor de proiect pe clase şi calificări. 

5.Rolul parteneriatului în asigurarea calităţii  serviciilor educaţionale oferite de unitatea şcolara 

6.Stadiul implementarii proiectului 2019-1-RO01-KA 102-062393 Domeniul VET “Stagii 

practice europene – O șansă a asistenților medicali generaliști în cariera medicală”  

7. Raport privind activitatea  catedrei de farmacie. 

8.Diverse. 

Directorul, 

Contabil șef 

Responsabilii de 

catedră 

 

 

6. 

 

Ianuarie 

 

1.Raportul periodic de evaluare interna a calității educației pe primele trei luni ale anului şcolar; 

2.Aprobarea repartiţiei bugetului anual / propunerea modalităţilor legale de majorare /  avizarea 

corecţiilor propuse de director în buget. 

Directorul, 

Contabil șef 

Coordonatorul  
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2020 3..Aprobarea Planului de venituri si cheltuieli al activităţilor autofinanţate. 

4.Proiectul de buget 2020 . Raport privind  bilanţul contabil în anul calendaristic 2019 

5. Strategii de evaluare eficiente şi reducerea abandonului şcolar. 

6. Raport privind activitatea  catedrei de medicină/ Anatomia si fiziologia omului 

7. Diverse  

CEAC 

 

 

7. 

 

Februarie 

 

2020 

1. Validarea situației la învățătură și purtare la sfârșitul semestrului I, anul școlar 2019-2020; 

2. Aprobarea planului managerial pe semestrul II 

4. Organizarea simulărilor  

5. Plan de îmbunătăţire pentru semestrul al II lea, 

6. Instruirea profesorilor diriginți privind informarea elevilor în legătură cu simularea la examenul de 

competență profesională și metodologia examenului;  

7.Raport comisia de proiecte şi programe. Stadiul implementarii proiectului 2019-1-RO01-KA 102-

062393 Domeniul VET “Stagii practice europene – O șansă a asistenților medicali generaliști în 

cariera medicală” 

8.Diverse 

Directorul, 

 

Diriginți 

 

Responsabilii de 

catedră 

Responsabil proiect 

GRAFICUL ȘI TEMATICA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI PROFESORAL  

ÎN ANUL ȘCOLAR  2018-2019 

 SEMESTRUL AL-II-LEA 

 

Nr. 

crt 

DATA TEMA RASPUNDE 

 

 

8. 

 

 

 

Martie 

 

2020 

1. Validarea Raportului privind starea şi calitatea învătământului în semestrul 

I 2019-20210 

2. Validarea situaţiei la învăţătură şi purtare la sfârșitul semestrului I  2019-

2020; 

3. Aprobarea planului managerial pe semestrul al –II-lea 

4. Prezentarea  raportului de monitorizare interna al C.E.A.C 

5. Stadiul implementarii  proiectului 2019-1-RO01-KA 102-062393 

Domeniul VET “Stagii practice europene – O șansă a asistenților medicali 

Directorul, 

 

Sefii comisiilor  

Metodice 

 

Responsabil proiect 
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generaliști în cariera medicală” 
6. Instruire P.S.I. 

7. Raport privind activitatea  catedrei de fizică/biofizică/management 

8. Diverse 

 

 

 

9. 

 

 

 

Aprilie 

 

2020 

1. Informarea asupra activității comisiilor pentru ritmicitatea notării, 

frecvenței și măsurile ce se impun. 

2. Validarea comisiilor pentru organizarea şi desfaşurarea examenelor de 

competenţă.  

3. Acordarea continuității cadrelor didactice suplinitoare conform 

Metodologiei mobilitatii personalului didactic pentru anul şcolar 2020-2021 

4. Raport comisia de activităţi extracurriculare şi extraşcolare. 

5. Stadiul implementarii proiectului  proiectului 2019-1-RO01-KA 102-

062393 Domeniul VET “Stagii practice europene – O șansă a asistenților 

medicali generaliști în cariera medicală” 

6. Diverse 

Directorul, 

Responsabil comisie de notare 

 

 

 

 

Responsabil comisie extracurriculare 

 

 

Responsabil proiect 

 

 

 

10. 

 

 

 

Mai 

 

2020 

1. Discutarea stadiului pregatirii elevilor pentru examenele de competenta 

profesionala şi a modul în care au fost puse în practica măsurile de elaborare a 

proiectelor.  

2. Analiza stadiului de parcurgere a materiei. Dezbatere privind performanţa 

didactică la clasă. 

3. Discutarea strategiei de promovare a imaginii şcolii şi a metodologiei de 

admitere.  

4.Raport privind desfăşurarea activităţilor din săptămâna altfel 

5.Stadiul implementarii  proiectului 2019-1-RO01-KA 102-062393 Domeniul 

VET “Stagii practice europene – O șansă a asistenților medicali generaliști în 

cariera medicală” 
6.Diverse. 

Directorul, 

 

 

Sefii comisiilor  

metodice,  

 

Consiliul pentru  

curriculum 
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11. 

 

Iunie 

 

2020 

1. Incheierea situatiei la invatatura, sem. al II-lea 2019/2020 buget. 

2. Fundamente ale evaluarii şi încheierii situaţiei. 

3. Grafice de pregatire pentru examenele de absolvire. 

4. Organizarea examenelor de competenta la buget. 

5. Desfăşurarea stagiilor practice Erasmus  proiectului 2019-1-RO01-KA 

102-062393 Domeniul VET “Stagii practice europene – O șansă a asistenților 

medicali generaliști în cariera medicală” 
6. diverse 

Directorul, 

Sefii comisiilor  

metodice,  

Consiliul pentru  

curriculum 

 

 

12. 

 

Iulie 

 

2020 

1. Incheierea situatiei la invatatura, sem. al II-lea 2019/2020 taxe. 

2. Grafice de pregatire pentru examene 

3. Organizarea examenelor de competenta la taxe. 

4. Diseminare mobilităţi elevi Stadiul implementarii proiectului 2019-1-

RO01-KA 102-062393 Domeniul VET “Stagii practice europene – O șansă a 

asistenților medicali generaliști în cariera medicală” 

5. Strategie privind înscrierea şi admiterea 2020-2021. 

6. Diverse 

Directorul, 

Coordonatorul  

CEAC 

Sefii comisiilor  

metodice 
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