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Aprobat în Consiliul Profesoral din data de 30.08.2022 

 Nr.   278       din  30.08.2022 

Director,   

Barbălată Petronela  

 

DATA TEMATICA SEDINTEI RESPONSABILI OBSERVATII  

30.08.2022 

Probleme organizatorice: alegerea secretarului 

CP, anunțarea demersurilor administrative ale 
Consiliului director al Asociației ”Atelierele 

Copilăriei”, Iași în vederea reconfirmării 
directorului Grădiniței ”Atelier nr.1”, 

aprobarea tematicii şedinţelor CP, alegerea 
temei anuale 

Personalul didactic 
participant 

  
  

 

Analiza, dezbaterea și validarea raportului 
general privind starea și calitatea 

învățământului din unitatea de învățământ 
pentru anul școlar 2021-2022 

Director   

Prezentarea planului de şcolarizare pentru anul 
în curs 

Director  

Prezentarea repartiţiei educatoarelor pe grupe  Director  

Prezentarea personalului didactic nou Director  

Prezentarea modului de evaluare a 

personalului didactic în anul școlar 2022-2023 
și validarea calificativelor obținute în anul 
anterior 

Director   

Alegerea, prin vot secret, a cadrelor didactice 

din componența Consiliului de Administrație 

 Personalul didactic 

participant  
 

Alegerea cadrelor didactice din componența 

comisiilor de lucru din unitatea de învățământ 
și propunerea coordonatorului de activități 

extracurriculare 

 Personalul didactic 
participant  

 

Dezbaterea programului zilnic al activităților 
Personalul didactic 

participant 
 

TEMATICA  
ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL 

ÎN ANUL ŞCOLAR  
2022-2023 
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Stabilirea echipei de coordonare a programelor 
naționale ”Școala Altfel”  și  „Săptămâna 

verde” 

Personalul didactic 

participant 
 

Dezbaterea  Planului de dezvoltare 

instituțională și stabilirea țintelor strategice 
pentru anul școlar în curs 

Personalul didactic 

participant 
 

Dezbaterea și avizarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a unității de 

învățământ 

Personalul didactic 
participant 

 

Dezbaterea Regulamentului de ordine 

interioară 

Personalul didactic 

participant 
 

Informarea privind pregătirea unității școlare 

pentru noul an şcolar 
Director  

Alte probleme care privesc buna desfășurare a 
activității din unitatea de învățământ 

Personalul didactic 
participant 

 

19.09.2022 

Informarea cadrelor didactice cu privire la 
noutăţile în materie de legislaţie care privesc 

buna desfăşurare a activităţii în unitatea de 
învățământ 

Director   

Dezbaterea codului de conduită 
Personalul didactic 

participant 
 

Dezbaterea și avizarea planului managerial  
pentru anul în curs 

Director  

Avizarea planului de activităţi extracurriculare 
și a parteneriatelor  

Personalul didactic 
participant 

 

Avizarea planurilor operaționale ale comisiilor 

din unitatea de învățământ 

Personalul didactic 

participant 
 

Informarea cu pivire la înscrirea pentru 
obținerea gradelor didacice și la cursurile de 

formare continuă 

Responsabil comisie 
pentru dezvoltare 

profesională si 
evoluție în carieră 

 

Alte probleme care privesc buna desfășurare a 

activității din unitatea de învățământ 

Personalul didactic 

participant 
 

17.10.2022 

Informarea cadrelor didactice cu privire la 
noutăţile în materie de legislaţie care privesc 

buna desfăşurare a activităţii în unitatea de 
învățământ 

Secretar  

  

 

Analiza modului în care s-au desfăşurat 
activităţile în luna septembrie 

Director  

Prezentarea concluziilor în urma evaluării 

inițiale și a  lectoratelor cu părinții 

Personalul didactic 

participant 
 

Analiza Raportului anual de evaluare internă 

2021-2022 și alegerea cadrelor diactice din 
componența CEAC 

Personalul didactic 
participant 
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 Alte probleme care privesc buna desfășurare a 
activității din unitatea de învățământ 

Personalul didactic 
participant 

  

 14.11.2022 

Analiza modului în care s-au desfăşurat 

activităţile în luna octombrie. Acţiuni 
corective care se impun 

Director 

  

 

Informarea cadrelor didactice cu privire la 
noutăţile în materie de legislaţie care privesc 

buna desfăşurare a activităţii în unitatea de 
învățământ 

Secretar   

Prezentarea Strategiei CEAC și discutarea 

procedurilor 
Coordonator CEAC  

Dezbaterea proiectului planului de școlarizare 
pentru anul școlar 2023-2023 

Personalul didactic 
participant 

 

Alte probleme care privesc buna desfășurare a 
activității din unitatea de învățământ 

Personalul didactic 
participant 

 

 22.12. 2022 

Analiza modului în care s-au desfăşurat 

activităţile în lunile noiembrie-decembrie. 
Acţiuni corective care se impun 

Director 

  

 

Informarea cadrelor didactice cu privire la 

noutăţile în materie de legislaţie care privesc 
buna desfăşurare a activităţii în unitatea de 

învățământ 

Secretar   

Alte probleme care privesc buna desfășurare a 
activității din unitatea de învățământ 

Personalul didactic 
participant 

 

16.01.2023 

Informarea cadrelor didactice cu privire la 
noutăţile în materie de legislaţie care privesc 

buna desfăşurare a activităţii în unitatea de 
învățământ 

Secretar  

 

 

Discuții privind activitățile educative 

extrașcolare realizate în Modulul 1 și 2. 
Analiza modului în care s-au desfășurat și 

acțiuni corective care se impun 

Coordonatorul pentru 
programe și proiecte 

școlare și extrașcolare 

 

Alte probleme care privesc buna desfășurare a 

activității din unitatea de învățământ 

Personalul didactic 

participant 
 

13.02.2023 

Informarea cadrelor didactice cu privire la 
noutăţile în materie de legislaţie care privesc 

buna desfăşurare a activităţii în unitatea de 
învățământ 

Secretar     
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Analiza modului în care s-au desfăşurat 

activităţile în luna ianuarie. Acţiuni corective 
care se impun 

Director   

Alte probleme care privesc buna desfășurare a 

activității din unitatea de învățământ 

Personalul didactic 

participant 
  

20.03.2023 

Analiza modului în care s-au desfăşurat 
activităţile în luna februarie. Acţiuni corective 

care se impun 

Director 

  

 

Informarea cadrelor didactice cu privire la 

noutăţile în materie de legislaţie care privesc 
buna desfăşurare a activităţii în unitatea de 

învățământ 

Secretar   

Avizarea curriculum-ului la decizia școlii și  a 
ofertei educaționale pentru anul școlar 2023-

2023 

Personalul  didactic 

participant 
 

Discuții privind desfășurarea activităților din 

„Săptămâna verde” 

Personalul  didactic 

participant 
 

Alte probleme care privesc buna desfășurare a 

activității din unitatea de învățământ 

Personalul didactic 

participant 
 

24.04.2023 

Informarea cadrelor didactice cu privire la 

noutăţile în materie de legislaţie care privesc 
buna desfăşurare a activităţii în unitatea de 

învățământ 

Secretar  

  

 

Analiza modului în care s-au desfăşurat 
activităţile în luna martie. Acţiuni corective 

care se impun 

Director  

Discuții privind desfășurarea activităților din 

săptămâna „Școala Altfel” 

Personalul didactic 

prezent 
 

Alte probleme care privesc buna desfășurare a 
activității din unitatea de învățământ 

Personalul didactic 
participant 

 

15.05.2023 

Informarea cadrelor didactice cu privire la 
noutăţile în materie de legislaţie care privesc 

buna desfăşurare a activităţii în unitatea de 
învățământ 

Secretar  

  

 

Analiza raportului asupra activităților 
desfășurate în săptămâna „Școala Altfel” 

Responsabil desemnat  

Discuții, concluzii privind activitățile 

desfășurate în luna aprilie. Măsuri corective 
care se impun. 

Director  
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Discuții privind calendarul și metodologia de 
înscriere/reînscriere a preșcolarilor la grădiniță 

pentru anul școlar 2023-2024 

Personalul didactic 

prezent 
 

Discuții privind programul de funcționare al 

Grădiniței ”Atelier nr.1” pe perioada vacanței 
de vară 

Personalul didactic 

prezent 
 

 

Alte probleme care privesc buna desfășurare a 

activității din unitatea de învățământ 

Personalul didactic 

participant 
 

15.06.2023 

Informarea cadrelor didactice cu privire la 

noutăţile în materie de legislaţie care privesc 
buna desfăşurare a activităţii în unitatea de 

învățământ 

Secretar  

  

 

Analiza modului în care s-au desfășurat 

activitățile în luna mai. Acțiuni corective care 
se impun 

Director   

Dezbaterea și aprobarea  rapoartelor de 
activitate ale cadrelor didactice pentru anul 

școlar 2022-2023 

Cadrele didactice  

Dezbaterea și aprobarea  rapoartelor de 

activitate ale comisiilor pentru anul şcolar 
2022-2023 

Responsabili comisii  

Stabilirea programului de activităţi pe timpul  

vacanţei 

Responsabil comisie 

metodică 
 

Alte probleme care privesc buna desfășurare a 

activității din unitatea de învățământ 

Personalul didactic 

participant 
 

 

 

 


