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APROBAT,
Inspector Scolar General,
Prof. Maria POP

INSPECTIE TEMATICA
13.02.2016 - 20.02.2017
TEMA:ORGANIZAREA

ACTIVITATII

MANAGERIALE

~I DIDACTICE

1. OBIECTIVE URMARITE
Validarea situatiei scolare pe sernestrul I, anul scolar 2016-2017
_,.. Proiectarca $i organizarea activitatii pe scmestrul al ll-lea, anul scolar 2016-2017;
).> Transferurile
de elevi efectuate In vacanta de iarna, anul scolar 2016-2017, modul de
organizare a cxamenelor de diferenta pcntru elevii transferati, 1n conditiile schimbarii profilului,
filierei sau specializarii/daca este cazul)
);> Modul de proiectare al activitatii
privind incheierea situatiei scolare a elevilor amanati pe
semestrul I, anul scolar 2016-2017;
).> Diverse:
•
Verificarea rnodului de proiectarc, planificarc ~i desfasurare a activitatilor din cadrul
Programului national ,,~coala altfel"
• Monitorizarea activitatii In cadrul programului ,.A doua sansa"
• Verificarea proiectarii didactice pentru semestrul al ll-lea si a activitatii didactice
desfasurata la clasaJgrupa de cadrcle didactice debutante/necalificate
(inclusiv asistenta
la lectie/activitatc)
• Verificarea modului de aplicare a Legii 248/2015
• Verificarea "Planului
de masuri pentru pregatirea ~i organizarea admiterii in
inva\amantul I iceal ~i profesional de stat pentru anul scolar 20 J 7-2018"
• Veri fica rea activitatl] 'in cadrul Palatului si Cluburilor Copiilor
);>

II. MOD DE REALIZARE
1. Se veri fica documentele Cll privire la validarea situatici scolare pe semestrul I al anului scolar
2016-2017 'in Consiliul profesoral;
&
Se veri fica daca s-a realizat inforrnarea In scris a familiei in cazul elevilor corigenti/situatia
nei ncheiata/sanctionat i;
&
Se veri fica respectarea

aplicarii sanctiunilor

In ceea ce priveste elevii exrnatriculati-

conform

OMENC~ 4742/2016- Statutul elevului;
& Se verifies rcalizarea asistentelor la aciivitati de cairo conducerea unitatii de Invatumant;
2. Se veri fica rnodul in care s-a realizat proiectarea $i organizarea activitatii pe semestrul al Il-lea al
anului scolar 2016-2017;
3. Se verifica rnodul de realizare a transferurilor de elevi efectuate In vacanta intersernestriala, anul
scolar 2016-2017, Cll respectarea prevederilor OM ENC~- 5079/2016 privind transferul elevilor;
4. Se veri fica modul de proiectare al activitatii privind incheierea situatiei scolare a elevilor
arnanati pe semestrul I. anul scolar 2016-2017;
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5. DIVERSE
...

Se verifies
planifiearea
activitatilor
pe sernestrului al ll-lca
an scolar 2016-2017,
de activitate, fisele de evaluare a progresului prescolarilor, docurnentele In care se
cornpleteaza observatiile psihopedagogice, activitatea comisiilor
metod ice din Invatamantul

proiecte/schite
prescolar;

... Se verifies
respectarea planului
cadru pentru programul
"A doua sansa", pentru
Inva\:imanlul secundar inferior si modul de desfasurare a activitatii
... Se veri fica centralizatorul
de presents zilnica, motivarile pentru absente, inspectorul
semneaza pe fisa de prezenta notand numarul copiilor prezenti care beneficiaza de prevederile
legii;
.... Se verifica
modul de proiectare, planificare
si desfasurare a activitatilor .din cadrul
Prograrnului national ,,$coala altfel"
... Se veri fica dosarele cu situatia participarii elevilor la olimpiadele scolaretetapa pe scoala,
unde estc cazul etapa locala si etapa judeteana)
... Se veri fica "Planul de rnasuri pentru pregatirea ~i organizarea adrniterii In invatamantul
liceal ~i profesional de stat pentru anul scolar 2017-2018"
.... Sc veri fica urnatoarele In cadrul Palatului si Cluburilor Copiilor:
'.'
a. Cataloagcle de prezenta;
b. Modul de realizare si de validare a Raportului de activitate pe semestrul I,al anului scolar 2016-2017 ;
c. Components grupelor la fiecare cere (nurnar de elevi/grupa ~i ccrc/profesor)

III. Mod de finalizare
I. Concluziile inspectiei vor f prezentate Consiliului de Adrninistratie sau Consiliului Profesoral al
unitatii de Invatamant;
2. Se va solicita In functie de situatie intocmirea unui "Plan de masuri ameliorative";
3. Fieeare inspector scolar va intocmi pentru fiecare unitate de Invatlimant cu PJ care un raport scris,
a carui copie din registrul scolii va f depusa in dosarul personal de la ISJ Salaj ;
4. Varianta electronics a raportului scris(forma scanata) se trimite de catre fiecare inspector scolar
la adresa rapoartcinspecrii@gmail.com
In termen de eel mult 3 zile de la data efectuarii inspectiei
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