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Tip şedinţă Perioada Tematica şedinţelor cu părinţii 

Adunarea 

generală a 

părinților 

pentru 

fiecare clasă/ 

Consultaţii 

cu părinţii 

Februarie 

2019 

1. Prezentarea situaţie şcolare la sfârşitul semestrului I; 

2. Prezentarea regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Liceului Teoretic „Lucian Blaga” (art. 39-47); 

3. Prezentarea OMENCS nr. 4742/2016 pentru aprobarea statutului 

elevului şi anume (Cap. al II-lea drepturile elevilor: art. 3-13, Cap. 

al III-lea îndatoririle/obligaţiile elevilor: art. 14-15, Cap. al IV-lea 

sancţionarea elevilor: art. 16-29); 

4. Prezentarea anexei 15 la regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii cuprizând art. 168-181 din regulamentul de 

organizare și funcționare al unităţilor de învăţământ aprobat prin 

OMENCS nr. 5079/31.08.2016 şi modificat prin OMEN 

3027/08.01.2018; 

5. Reconfirmarea/alegerea comitetului de părinţi al clasei (un 

președinte și doi membri, conform art. 178 din OMENCS nr. 

5079/31.08.2016); 

6. Anunţarea programului de şedinţe cu părinţii/consultaţii cu 

părinţii şi prezentarea proiectului privind activităţile extraşcolare 

pentru semestrul al II-lea; 

7. Prezentarea procedurii operaţionale PO04 privind acordarea 

burselor şcolare în semestrul al II-lea an şcolar 2018-2019;  

8. Prezentarea Ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2019-2020. 

Exprimarea opţiunii pentru CDŞ-uri; 

9. Sugestii / probleme ridicate de părinţi; 

Pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a: 

10. Prezentarea calendarului de administrare a evaluărilor naţionale 

la sfârşitul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a (OMEN nr. 

4.461/27.08.2018) şi a metodologiei de desfăşurare (OMEN 

3.051/12.01.2016; 

Pentru clasele a VIII-a, a XI-a şi a XII-a 

11. Prezentarea ordinelor OMEN 3185/18.02.2019, privind 

organizarea simulării Evaluării naţionale pentru elevii claselor a 

VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examneului de Bacalaureat 

naţional în anul 2018-2019; 

Pentru clasele a VIII-a 

12. OMEN nr. 4813/29.08.2018 privind organizarea şi desfăşurarea 

evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 

2018-2019; 

13. OMEN 4829/30.08.2018 privind organizarea şi desfășurarea 

admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 

şi OMEN 5031/04.09.2018 privind organizarea, desfășurarea şi 

calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi 

învăţământul dual pentru anul şcolar 2019-2020; 

14. Raport privind participarea elevilor la consultaţii (prezintă 

profesorii de specialitate: matermatică şi română);  

Pentru clasele a XII-a 

15. Prezentarea ordinului OMEN nr. 4830/30.08.2018 privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 

2019; 

16. Raport privind participarea elevilor la consultaţii (prezintă 

profesorii de specialitate); 
  



3 
 

Tip şedinţă Perioada Tematica şedinţelor cu părinţii 

Şedinţa 

Consiliului 

reprezentativ al 

părinților pe 

şcoală 

Martie 2019 

1. Prezentarea atribuţiilor consiliului reprezentativ al 

părinţilor, Alegerea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

pe şcoală Titlul IX (art. 182-185) din regulamentul de 

organizare și funcționare al unităţilor de învăţământ aprobat 

prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016; 

2. Raport privind funcţionarea asociţiei părinţilor în anul 

şcolar semestrul I an şcolar 2017-2018; 

3. Prezentarea raportului semestrial privind activitatea 

desfăşurată în Liceul Teoretic „Lucian Blaga” în semestrul 

I al anului şcolar 2017-2018 ; 

5. Prezentarea şi dezbaterea regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”; 

Adunarea 

generală a 

părinților pentru 

fiecare clasă/ 

Consultaţii cu 

părinţii 

Martie 2019 

1. Prezentarea situaţiei şcolare şi disciplinare (note, absenţe, 

eventuale scăderi ale notei la purtare cauzate de încălcări ale 

regulamentului etc.) pentru fiecare elev din clasă; 

2. Dezbaterea unor probleme de interes şi a soluţiilor 

posibile la nivel de clasă / şcoală: 

a) Acte de indisciplină: agresiune fizică, vulgaritate verbală 

/ vestimentară, distrugerea bunurilor şcolii, aducerea de 

persoane străine în şcoală, consumul de băuturi alcoolice 

/tutun etc.; 

b) Absenteism şcolar / chiul în masă / abandon şcolar; 

3. Măsuri ameliorative pentru elevii cu rezultate slabe la 

învăţătură şi măsuri pentru dezvoltarea performanţelor 

elevilor; 

Adunarea 

generală a 

părinților pentru 

fiecare clasă/ 

Consultaţii cu 

părinţii 

Aprilie 2019 

1. Prezentarea situaţiei şcolare şi disciplinare (note, absenţe, 

eventuale scăderi ale notei la purtare cauzate de încălcări ale 

regulamentului etc.) pentru fiecare elev din clasă; 

2. Dezbaterea unor probleme de interes şi a soluţiilor 

posibile la nivel de clasă / şcoală: 

a) Acte de indisciplină: agresiune fizică, vulgaritate verbală 

/ vestimentară, distrugerea bunurilor şcolii, aducerea de 

persoane străine în şcoală, consumul de băuturi alcoolice 

/tutun etc.; 

b) Absenteism şcolar / chiul în masă / abandon şcolar; 

3. Măsuri ameliorative pentru elevii cu rezultate slabe la 

învăţătură şi măsuri pentru dezvoltarea performanţelor 

elevilor; 

4. Măsuri educative pentru creşterea coeziunii sociale la 

nivel de clasă etc.; 

5. Aducerea la cunoştinţă a evenimentelor, activităţilor 

şcolare şi extraşcolare ce au avut loc şi în care elevii clasei 

s-au implicat / au obţinut rezultate deosebite; 

6. Propuneri ale părinţilor pentru activităţile desfăşurate în 

programul „Şcoala altfel”. 

7. Sugestii / probleme ridicate de părinţi; 

Pentru clasele a VIII-a, a XI-a şi a XII-a 

8. Analiza rezultatelor la simularea examenelor naţionale 

2019; 

9. Plan de măsuri pentru remediarea rezulatelor la examene 

naţionale 
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Tip şedinţă Perioada Tematica şedinţelor cu părinţii 

Adunarea 

generală a 

părinților pentru 

fiecare clasă/ 

Consultaţii cu 

părinţii 

Mai 2019 

1. Prezentarea situaţiei şcolare şi disciplinare (note, absenţe, 

eventuale scăderi ale notei la purtare cauzate de încălcări ale 

regulament etc.) pentru fiecare elev din clasă; 

2. Dezbaterea unor probleme de interes şi a soluţiilor 

posibile la nivel de clasă: acte de indisciplină: agresiune 

fizică, vulgaritate verbală / vestimentară, distrugerea 

bunurilor şcolii, aducerea de persoane străine în şcoală, 

consumul de băuturi alcoolice /tutun etc., absenteism şcolar 

/ chiul în masă / abandon şcolar; 

3. Măsuri ameliorative pentru elevii cu rezultate slabe la 

învăţătură şi măsuri pentru dezvoltarea performanţelor 

elevilor; 

Pentru clasele a VIII-a 

4. OMEN nr. 4813/29.08.2018 privind organizarea şi 

desfăşurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a 

VIII-a în anul școlar 2018-2019; 

5. OMEN 4829/30.08.2018 privind organizarea şi 

desfășurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru 

anul şcolar 2019-2020 şi OMEN 5031/04.09.2018 privind 

organizarea, desfășurarea şi calendarul admiterii în 

învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual pentru 

anul şcolar 2019-2020; 

6. Raport privind participarea elevilor la consultaţii 

(prezintă profesorii de specialitate: matermatică şi română);  

Pentru clasele a XII-a 

7. Prezentarea ordinului OMEN nr. 4830/30.08.2018 

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 

bacalaureat național – 2019; 

8. Raport privind participarea elevilor la consultaţii 

(prezintă profesorii de specialitate); 

Consultaţii cu 

părinţii 
Iunie 2019 

1. Prezentarea situaţiei şcolare şi disciplinare (note, absenţe, 

eventuale scăderi ale notei la purtare cauzate de încălcări ale 

regulament etc.) pentru fiecare elev din clasă; 

2. Dezbaterea unor probleme de interes şi a soluţiilor 

posibile la nivel de clasă: acte de indisciplină: agresiune 

fizică, vulgaritate verbală / vestimentară, distrugerea 

bunurilor şcolii, aducerea de persoane străine în şcoală, 

consumul de băuturi alcoolice /tutun etc., absenteism şcolar 

/ chiul în masă / abandon şcolar; 

3. Măsuri ameliorative pentru elevii cu rezultate slabe la 

învăţătură şi măsuri pentru dezvoltarea performanţelor 

elevilor; 
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