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TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  

SEMESTRUL II 

AN SCOLAR 2017-2018 

 

NR. 
CRT. 

                                     TEMA                 TERMEN 

1. Aprobarea tematicii si a calendarului sedintelor C.P. si 
C.A. 
  
Aprobarea transferurilor elevilor de la o scoala la alta, 
respectiv  dintr-o clasa in alta pentru SEM. II. 
 
 Aprobarea raportului privind starea si calitatea 
invatamantului in  Scoala Gimnaziala nr. 150 pe SEM. I.  
 
Aprobarea planului managerial pentru SEM. II. 
 
Aprobarea criteriilor specifice scolii privind inscrierea 
elevilor la CP-clasa pregatitoare. 
 
Aprobarea continuitatii contractelor de inchiriere. 
 
Aprobarea componentei comisiei de disciplina.  
 
Aprobarea masurilor organizatorice privind simularea 
Evaluarii Nationale la clasa a VIII-a si a inscrierilor 
pentru CP (clasa pregatitoare). 
 
Monitorizarea si aprobarea solicitarilor 
corespunzatoare etapelor din Metodologia miscarii 
personalului didactic pentru anul scolar 2018-2019. 
 
Probleme curente. 
 
 
 
 

 
     
         FEBRUARIE 2018 
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2. 

 
Analiza rezultatelor obtinute la simularea Evaluarii 
Nationale la clasa a-VIII-a si a propunerilor privind 
remedierea situatiilor, acolo unde este cazul. 
 
Prezentarea situatiei inscrierilor la CP (clasa 
pregatitoare). 
 
Aprobarea listei de auxiliare utilizate de cadrele 
didactice pe semestrul II. 
 
Aprobarea dosarelor de gradatie de merit. 
 
Analiza progresului scolar al elevilor, parcurgerea 
materiei, notarea ritmica, situatiei privind 
absenteismul si abandonul scolar. 
 
Aprobarea programului pentru saptamana “Sa stii mai 
multe, sa fii mai bun”. 
 
Monitorizarea si aprobarea solicitarilor 
corespunzatoare etapelor din Metodologia miscarii 
personalului didactic pentru anul scolar 2018-2019. 
 
 
Probleme curente. 
 

 
         
        MARTIE 2018 

 
3. 

Aprobarea componentei comisiei responsabila cu 
organizarea si desfasurarea testelor la sfarsitul claselor 
a II-a, a IV-a, a VI-a. 
 
Aprobarea masurilor organizatorice privind 
desfasurarea testelor la sfarsitul claselor a II-a, a IV-a, 
a VI-a. 
 
Monitorizarea si aprobarea solicitarilor 
corespunzatoare etapelor din Metodologia miscarii 
personalului didactic pentru anul scolar 2018-2019. 
 
 
Probleme curente 

 
              APRILIE 2018 

 
 
 
4. 

 
Aprobarea raportului  in urma activitatilor desfasurate 
in saptamana „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!“. 

 
Aprobarea raportului comisiei OSP (orientare scolara 
si profesionala). 
 
Aprobarea masurilor organizatorice privind 
desfasurarea Evaluarii Nationale la clasa a VIII-a si 
admiterea in invatamantul liceal de stat si profesional. 

 
                  
               MAI 2018 



 
Aprobarea programului de incheiere festiva pentru 
elevii de la clasele a VIII-a. 
 
Monitorizarea si aprobarea solicitarilor 
corespunzatoare etapelor din Metodologia miscarii 
personalului didactic pentru anul scolar 2018-2019. 
 
Probleme curente. 
 

 
5. 

 
Aprobarea incheierii situatiei la invatatura si a notelor 
la purtare pentru elevii claselor a VIII-a pe semestrul 
II/anual. 
 
Analiza rezultatelor obtinute la testele de la sfarsitul 
claselor II, IV, VI.  
 
Aprobarea incheierii situatiei la invatatura pe SEM II 
pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial (cls. 
a V-a, a VI-a, a VII-a) pe semestrul II/anual. 
 
Aprobarea programului de incheiere festiva pentru 
elevii din invatamantul primar si gimnazial (cls. a V-a, a 
VI-a, a VII-a). 
 
Aprobarea RAEI- raportul de autoevaluare 
institutionala pentru anul scolar 2017-2018. 
 
Aprobarea concediilor de odihna pentru cadrele 
didactice, personal didactic-auxiliar, nedidactic si  
directori. 
 
Aprobarea graficului privind asigurarea permanentei 
de catre membrii CA. 
 
Masuri organizatorice pentru perioada vacantei de 
vara.  
 
Probleme curente. 
 

                
               IUNIE 2018 

 

 

 

 DIRECTOR, 

PROF. GABRIEL SILVASANU 

 



 

 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 

BD. EROII SANITARI, NR. 29-31 

BUCURESTI, SECTOR 5 

Email: director_scoala_150@yahoo.com  

 

 

TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL  

SEMESTRUL II 

AN SCOLAR 2017-2018 

 

NR. CRT. TEMA TERMEN 

  1. Validarea raportului privind starea si calitatea 

invatamantului in Scoala Gimnaziala nr. 150 pe 

semestrul I. 

Prezentarea si aprobarea planului managerial 

pentru semestrul II. 

Prezentarea si avizarea tematicii si a 

calendarului CA si CP pe semestrul II. 

Aprobarea componentei comisiilor privind 

organizarea inscrierilor in CP si a simularii 

examenului de Evaluare Nationala.  

Declansarea procedurii privind utilizarea 

auxiliarelor didactice la clasa pentru semestrul 

II. 

Probleme curente.  

 

FEBRUARIE 2018 

  

2. 

Prezentarea situatiei privind inscrierile la CP. 

Prezentarea rezultatelor obtinute de catre elevi la 

simularea examenului de Evaluare Nationala si a 

 

MARTIE 2018 
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planului de masuri pentru remedierea/ 

imbunatatirea acestora. 

Avizarea listei cu auxiliarele didactice utilizate pe 

semestrul II. 

Aprecieri sintetice asupra activitatii profesionale 

a cadrelor didactice/membrilor personalului care 

isi depun dosarele de gradatie de merit. 

Declansarea procedurii privind organizarea si 

realizarea programului din saptamana “Sa stii 

mai multe, sa fii mai bun!”.  

Prezentarea raportului privind notarea ritmica si 

frecventa elevilor. 

Probleme curente. 

 3. Analiza starii disciplinare a elevilor conform 

raportarilor comisiei pentru combaterea violentei 

si a dirigintilor. 

Aprobarea componentei comisiei privind 

organizarea testelor la sfarsitul clasei a II-a, a 

IV-a si a VI-a si organizarea programului. 

Probleme curente. 

 

APRILIE 2018 

 

4. Prezentarea Metodologiei si a calendarului 

privind admiterea in liceu 2017-2018 precum si a 

altor informatii suplimentare. 

Prezentarea raportului comisiei OSP (orientare 

scolara si profesionala). 

Stabilirea programului de incheiere festiva 

pentru elevii claselor a VIII-a. 

Prezentarea raportului privind activitatile 

desfasurate in saptamana “Sa stii mai multe, sa 

fii mai bun!”. 

Analiza rezultatelor obtinute la olimpiade si 

concursuri scolare si extrascolare. 

Probleme curente. 

  

MAI 2018 

 

 

 

Validarea notelor la purtare si a situatiei la 

invatatura pentru elevii claselor a VIII-a pe 

semestrul II/anual. 

  

       IUNIE 2018  



5. Probleme organizatorice privind Evaluarea 

Nationala si admiterea in liceu. 

Prezentarea raportului privind rezultatele 

obtinute la testele la final de clasa a-II-a, a IV-a, 

a VI-a. 

Validarea notelor la purtare si a situatiei la 

invatatura pentru elevii claselor CP-IV si V-VII 

pe semestrul II/anual. 

Probleme organizatorice privind  examenele de 

corigenta/situatii neincheiate. 

Prezentarea si validarea RAEI-raportului de 

autoevaluare institutionala pentru anul scolar 

2017-2018. 

Stabilirea programului de incheiere festiva 

pentru elevii claselor CP-IV si V-VII. 

Prezentarea graficului privind asigurarea 

permanentei pe timpul vacantei de vara si a 

lucrarilor de efectuat. 

Probleme curente. 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. GABRIEL SILVASANU 


