
 

 

COLEGIUL NAȚIONAL 

“MIHAI EMINESCU” PETROȘANI         

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

 

Nr.  1361   /26.08.2022 

 

TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL  

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, pentru anul şcolar 2022–2023 

Nr. 
Crt. 

Unități de conținut Data Responsabili 

1 •      Validarea fișelor de autoevaluare ale personalului 

didactic al CNME 

•     Validarea situației școlare după încheierea sesiunii 

de amânări, corigențe, diferențe  

•     Aprobarea   componenței   nominale a comisiilor de 

lucru cu  caracter permanent și temporar din cadrul 

CNME pentru anul școlar 2022- 2023 

•     Prelucrarea codului de etică pentru învățământul 

preuniversitar 

•     Alegerea cadrelor didactice membre în   Consiliul de 

Administrație pentru anul școlar 2022- 2023 

•     Dezabaterea  Raportului privind starea 

învățământului pentru anul școlar 2021- 2022 

• Diverse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29aug -01 septembrie 2022 

 
 
 
 
 
Director / Directori adjuncți 
 
coordonator CEAC 

2 •    Analiza rezultatelor obținute de elevi la testele 
inițiale 
•  Dezbaterea și avizarea Regulamentului intern 
•  Dezbaterea codului de etică profesională al 

 
 
 
 

Director / Directori adjuncți 
 
Responsabil comisie de 
mentorat,  



personalului din unitate 

• Propunerea programelor de formare continuă 
pentru anul școlar în curs, plecând de la oferta de 
formare a CCD Hunedoara pentru anul 2022-2023 
• Aprobarea programului de activități educative 
extracurriculare și extrașcolare al CNME pentru 2022-
2023 

Analiza Raportului de autoevaluare internă pentru  anul 
școlar 2021- 2022 
•    Diverse 
 

 
1-15 octombrie 2022 

consilieri educativi,  
 
coordonator CEAC,  

3 •    Aprobarea planului de școlarizare 2023- 2024 

•    Aprobarea PDI reactualizat, planurilor manageriale și 
operaționale 

• Evaluarea   ritmicității   notării   la   nivel  general  și   
evidențierea problemelor 
• Evaluarea frecvenței școlare a elevilor de la CNME în 
perioada 05 septembrie – 23 oct 2022 

• Evaluarea completării documentelor școlare-catalog 
școlar elecronic 

• Informare proceduri și hotărâri CEAC 
• Strategii de implementare în școală a unor proiecte 
europene 
• Diverse 

 

 
 
 
 
 
 
 

1-15 noiembrie 2022 

resp. Comisie notare și 
frecvență 
 

director adjunct 
 
coordonator CEAC, 
 
 
 



4 •     Căi și metode de obținere și evaluare  a progresului 
școlar - informare 

•     Aprobare proceduri CEAC 

•     Instruirea  profesorilor   diriginti privind  informarea   
elevilor   si părinților în legătură cu simularea la 
bacalaureat și metodologia examenului de bacalaureat 

•     Strategie de promovare a imaginii colegiului la nivel 
național 
Declanșarea procedurii de constituire a CDȘ pentru anul 
școlar 2023- 2024 - propunerea disciplinelor la care se 
susțin opționale în anul școlar 2023- 2024 

•    Diverse 

 
 
 
 
 
 

1-15 decembrie 2022 

Director / Directori adjuncți 

 
coordonator CEAC, 
 
consilieri educativi, 
 

5 •    Parteneriatul educativ școală-familie si rolul comisiei 
dirigintilor în buna desfășurare a acestuia 

• Validarea raportului privind situația școlară 
semestrială prezentatde profesorii diriginți 
• Dezbaterea proiectului de încadrare 2023- 2024 

• Organizarea lectoratului cu părintii în vederea 
informării asupra rezultatelor școlare obținute în sem I 
• Stadiul pregătirii elevilor în vederea participării la    
olimpiadelor școlare 
• Prezentarea   propunerilor    de    activități   pentru    
includere    în Programul Săptămâna Altfel 
•    Diverse 
 

 
 
 
 
 
 
 
     15-30 ianuarie 2023 

 
Director / Directori adjuncți 

 
informare resp. comisie 
diriginți-consilieri educativi,  
informare responsabili comisii 
 

 
 
6. 

•     Validarea ofertei de discipline opţionale pentru anul 
școlar 2022-2023 

• Măsuri privind organizarea examenelor de simulare 
bacalaureat 
•    Diverse 

 

      8-15 februarie 2023 Director / Directori adjuncți 

 
informare resp. comisie  
 
diriginți-consilieri educativi,  
  
informare responsabili comisii  
 

7 •    Analiza rezultatelor de la simulare bacalaureat           Director / Directori adjuncți 



•    Diseminarea rezultatelor programelor de prevenire a 
violenței în mediul școlar, a delicvenței, a 
comportamentelor de risc, educație antitrafic etc. 
•    Diverse 

 

           
 

1-30 martie 2023 

 
diriginți-consilieri educativi,  
 
  
informare responsabili comisii 
metodice 
 

8 •    Analiza raportului privind desfășurarea activităților 
educative în Săptămâna Altfel 

•  Avizarea proiectului de program pentru Zilele 
Colegiului Național„Mihai Eminescu” 
•    Diverse 

 

            
                  
 
 

1-30 aprilie 2023 

Director / Directori adjuncți 

 
diriginți-consilieri educativi,  
  
informare responsabili comisii 
metodice 
 

9 •    Informare  asupra  stadiului  de pregătire  a  elevilor  
în  vederea participării la examenul de bacalaureat și EN 
2023 

• 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 
•    Diverse 
 

 
 
 
 

1-15 mai 2023 

Director / Directori adjuncți 

 
diriginți-consilieri educativi,  
  
informare responsabili comisii  
 

10 •    Analiza proiectului de încadrare pentru anul şcolar 
2023- 2024 

• Informarea părinților cu privire la situația școlară a 
elevilor 

• Măsuri pentru pregătirea sfârşitului de an şcolar şi 
participarea profesorilor la examenul de bacalaureat și 
EN 2023; 
• Validarea raportului privind situația școlară 
semestrială prezentatde profesorii diriginți ai claselor 0-
XI 

 
 
 
 
 

1-15 iunie 2023 

Director / Directori adjuncți 

 
diriginți-consilieri educativi,  
  
informare responsabili comisii  
 



•    Diverse 
 

 

 


