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Nr. 11789/04.12.2019
AVIZAT,
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL
Prof. Maria POP

INSPECŢIE TEMATICĂ
09.12.2019 - 20.12.2019
TEMA: Calitatea demersului didactic în semestrul I al anului şcolar 2019-2020.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OBIECTIVE URMĂRITE:
Gradul de realizare a obiectivelor la nivelul comisiilor metodice;
Verificarea funcționării CEAC;
Verificarea activității Comisiei de monitorizare a absențelor/ notării ritmice;
Verificarea activităţii educative;
Organizarea activității de pregătire suplimentară a elevilor pentru examenele naţionale;
Realizarea asistențelor la activități de către conducerea școlii.

II. MOD DE REALIZARE
1. Se verifică portofoliile comisiilor metodice din unitatea de învățământ: Decizia comisiei, Plan de
activitate/ managerial, materiale de analiză, alte documente relevante pentru activitatea comisiei;
2. Se verifică dovezi ale activității CEAC la nivelul unității de învățământ: gradul de completare a
aplicației informatice, finalizarea RAEI 2018-2019/ aprobarea în CA, portofoliul comisiei CEAC,
Decizia comisiei, Strategia CEAC, Plan operațional 2019-2020, chestionare aplicate/ interpretate/
comunicate în C.P.);
3.

Se verifică următoarele aspecte:
 Existența instrumentelor de monitorizare a frecvenței și notării ritmice la nivel de școală
(procedura specifică școlii;
 Consemnarea absențelor în cataloage;
 Informarea în scris a părinților în cazul elevilor cu număr mare de absențe/ abateri disciplinare;
 Notarea ritmică a elevilor, inclusiv în cazul elevilor amenințați de corigență;
 Modalitatea în care au fost aplicate sancţiuni şi consemnarea acestora în Registrul de sancţiuni
aplicate elevilor sau în alte documente de evidenţă în vederea stabilirii notelor la purtare la
sfârşitul semestrului I;

4.

Se verifică:
 Se verifică modul de realizare a ședințelor cu părinții (tematică, grafic, procese-verbale, liste de
prezență);
 Se verifică modalitatea de gestionare a conflictelor/actelor de violență la nivelul unității de
învățământ (dacă este cazul), funcționarea comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței
în mediul școlar ( inclusiv decizie și plan operațional) conform OMECT nr. 1409 din
29.06.2007;
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 Monitorizarea proiectării, planificării și desfășurării activităților din cadrul Programului
național Școala altfel conform OMENCS nr.5034 din 2016, Art.15 și OMEN cu
nr.3191/20.02.2019, art.5;
 Se verifică existența planului de măsuri pentru prevenirea absenteismului și a violenței în
unitatea de învățământ.
5. Se verifică graficul pentru pregătirea examenelor naţionale şi procesele verbale cu semnăturile
elevilor care participă la pregătiri.
6. Se verifică: planificarea asistențelor la activități și numărul de asistențe efectuate de conducerea
școlii, conform fișelor de asistență din portofoliul managerial.

III. MOD DE FINALIZARE
1. Concluziile inspecţiei vor fi prezentate Consiliului de Administraţie sau Consiliului Profesoral al
unităţii de învăţământ;
2. Se va solicita în funcţie de situaţie întocmirea unui “Plan de măsuri ameliorative”;
3. Fiecare inspector şcolar va întocmi pentru fiecare unitate de învăţământ cu PJ câte un raport scris, a
cărui copie din registrul şcolii va fi depusă în dosarul personal de la ISJ Sălaj ;
4. Varianta electronică a raportului scris se trimite de către fiecare inspector şcolar la adresa
rapoarteinspectii@gmail.com în termen de cel mult 3 zile de la data efectuării inspecţiei;

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,
Prof. GUDEA Mioara

INSPECTOR ŞCOLAR
PENTRU MONITORIZAREA PROGRAMELOR PRIVIND ACCESUL LA EDUCATIE,
Prof. PUŞCAŞ Floare
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