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1.ARGUMENT
Activitatea de inspecție școlară constituie o activitate complexă, care desemnează activitatea de monitorizare, îndrumare, control și evaluare a
modalităților, respectiv a gradului de realizare a scopurilor și obiectivelor definite prin legislația în vigoare. Monitorizarea şi controlul unităţilor de
învăţământ vor constitui premisa eficientă şi optimă în vederea unei evaluări corecte şi motivantă a resursei umane din unităţile şcolare, a activităţii
instructiv-educative, dar şi a oportunităţilor de dezvoltare ale unităţilor de învăţământ
Prioritatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj este realizarea unei educaţii de calitate, la standarde europene, în care personalul didactic, elevul,
părintele şi membrii comunităţii să conlucreze pentru a facilita elevilor dobândirea competenţelor necesare absolvirii învăţământului preuniversitar,
orientarea in carieră pe filiere şi specializări, orientarea spre piaţa muncii şi spre învăţământul superior.
Considerăm activitatea de îndrumare şi control ca fiind o componentă importantă în realizarea acestui obiectiv prioritar. Urmare a analizei rapoartelor
inspectorilor şcolari privind activitatea de inspecţie şcolară din anul şcolar trecut, desfăşurate în unităţile de învăţământ din judeţ, pentru ameliorarea
managementului educaţional, evaluarea procesului de învăţământ şi creşterea calităţii activităţii desfăşurate de personalul didactic, în conformitate cu
prevederile legale in vigoare, propunem diversificarea și eficientizarea activității de inspecție școlară, conform graficului de mai jos.
2. OBIECTIVELE GENERALE ALE INSPECȚIEI ȘCOLARE
• Aplicarea curriculum-ului național și creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare la nivelul fiecărei unități de învățământ din
județul Sălaj, în vederea realizării standardelor europene în domeniul educaţiei;
•

Îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea conformității funcționării și dezvoltării unităților de învățământ preuniversitar cu legislația în
vigoare, cu politicile, strategiile și proiectele naționale în domeniul educației și cu nevoile individuale, comunitare, regionale și naționale în
domeniul educației;

•

Consilierea și sprijinirea unităților de învățământ preuniversitar și a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru îmbunătățirea
propriei activități;

•

Asigurarea creșterii calității actului educational.

3. OBIECTIVE SPECIFICE
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Monitorizarea şi evaluarea implementării politicilor educaţionale naţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din judeţul
Sălaj;
Monitorizarea şi consilierea conducerii unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, a personalului didactic și didactic auxiliar pentru aplicarea
integrală a curriculum-ului național și a CDL/CDȘ, conform planurilor cadru pe niveluri, filiere şi specializări;
Sprijinirea unităților școlare și a cadrelor didactice în procesul de eficientizare a activității de predare - învățare - evaluare, respectiv a procesului
managerial;
Sprijinirea și consilierea cadrelor didactice în vederea creșterii calității actului didactic și a atingerii standardelor de performanță de către elevi;
Creșterea calității serviciilor educaționale și a ofertei educaționale din unitățile de învățământ din județul Sălaj prin valorificarea activităților
extracurriculare;
Atingerea idealului educațional al școlii românești, prin formarea de competențe – asimilare de cunoștințe, formare de deprinderi și abilități, respectiv
prin valorificarea atitudinilor proprii educabililor;
Monitorizarea, consilierea şi evaluarea parteneriatului şcoală-familie-comunitate, precum și respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin partenerilor
educaționali: elevi, părinți, sindicate, comunitate locală, societate civilă și agenți economici;
Monitorizarea, consilierea şi evaluarea unităţilor de învăţământ cu rezultate mai puțin bune la examenele naționale și identificarea unor soluţii privind
îmbunătățirea acestor rezultate prin implementarea metodelor specifice fiecărei unităţi de învăţământ;
Evaluarea/controlul, prin inspecții tematice, a unuia sau mai multor domenii particulare ale activității unităților de învățământ din județul Sălaj,
precum și ale personalului care deservește aceste unități;
Determinarea concordanței dintre evaluarea internă (la nivelul unității de învățământ), evaluarea externă (I.Ș.J./M.E.) și situația reală din unitatea de
învățământ.

4. ARIILE TEMATICE/DOMENIILE CARE VOR FI INSPECTATE
▪ Managementul şcolar, managementul asigurării calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare,
materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor.
▪ Modul de aplicare a curriculumului naţional, dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la decizia scolii/în dezvoltare locală şi calitatea activităţilor
extracurriculare realizate de personalul didactic şi unele categorii de personal didactic auxiliar.
▪ Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/remediere, diferenţiere a demersului educaţional).
▪ Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare).
▪ Modul în care unitatea de învătământ sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor şi motivaţia acestora în învăţare (consiliere, orientare
şcolară, asistenţă individualizată) respectând principiile educaţiei incluzive şi asigurarea egalităţii de şanse.
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▪
▪

Relaţiile unitătii de învătământ cu părinţii şi cu comunitatea locală.
Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează unitatea de învătământ.

5. PRINCIPIILE INSPECŢIEI ŞCOLARE
▪ Principiul emiterii judecăților de valoare;
▪ Principiul competenței și profesionalismului;
▪ Principiul egalității șanselor;
▪ Principiul ameliorării și dezvoltării;
▪ Principiul transparenței;
▪ Principiul autoevaluării;
▪ Principiul feed-back-ului constructiv.
6. FUNCŢIILE INSPECŢIEI ŞCOLARE
▪ Diagnoză, prognoză şi prospecţie a sistemului de învăţământ pentru o perioadă determinată;
▪ Planificare şi organizare a sistemului de învăţământ;
▪ Orientare şi îndrumare pedagogică, metodologică a procesului de învăţământ;
▪ Monitorizarea eliminării disfuncţiilor constatate prin aplicarea planurilor remediale.
7. CRITERIILE DE SELECŢIE ALE UNITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI A RESURSEI UMANE INCLUSE ÎN GRAFICUL DE INSPECŢIE
▪ perioada de timp scursă de la ultima inspecţie generală efectuată;
▪ distribuţia în plan teritorial a unităţilor de învăţământ;
▪ existenţa unor sesizări înregistrate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj/Ministerul Educației.

8. CADRUL LEGISLATIV
▪ Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu toate modificările și completările ulterioare;
▪ O.M.E.C.T.S. nr.5530/2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare,cu modificările ulterioare;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

O.M.E.C. nr.6106/2020 privind Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
ORDIN nr.4.136/2022pentru modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul
ministrului educației și cercetării nr.6.106/2020;
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, O.M.E.C. nr.4183/04.07.2022;
Planul de Dezvoltare Instituțională al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj;
Planul Managerial al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj pentru anul școlar 2022-2023;
Procedura de inspecție școlară a Inspectoratului Școlar Județean Sălaj;
O.M.E. nr.3505/31.03.2022 privind structura anului școlar 2022-2023;
Ordinul nr. 3238/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii;
Ordin MEN 3502 din 2018 privind aprobarea orientarilor metodologice intocmire CDL - cls XI XII .

9. FINALITĂȚILE INSPECȚIEI ȘCOLARE
• Aplicarea corectă a legislației în vigoare;
• Atingerea standardelor de calitate în domeniul educației prin creșterea eficienței demersului didactic ca urmare a consilierii cadrelor didactice;
• Formarea atitudinii pozitive a elevilor față de educația pe care le-o furnizează școala, ca urmare a sprijinirii și încurajării dezvoltării individuale a
elevilor;
• Realizarea unui management educațional de calitate datorită consilierii managerilor unităților de învățământ preuniversitar;
• Eficientizarea modalităților de evaluare internă prin promovarea autoevaluării în rândul cadrelor didactice și a directorilor unităților de învățământ;
• Îmbunătățirea comunicării intra- și inter-instituționale.
10. TIPURI DE INSPECȚII CARE SE VOR DESFĂŞURA LA NIVELUL JUDEȚULUI SĂLAJ
▪ Inspecţii şcolare generale;
▪ Inspecţii tematice;
▪ Inspecţii de specialitate (pe grupuri ţintă: profesori debutanţi, profesori cu rezultate deficitare în activitatea didactică etc.) și speciale (în vederea
obţinerii gradelor didactice);
▪ Inspecții de revenire;
▪ Inspecţii școlare cu caracter permanent/pentru rezolvarea de sesizări, reclamații.
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Nr.
crt.
1

1.

Tipul
inspecţiei
şcolare/activitatea
2

Consfătuiri
naționale

Obiective urmărite

Perioada
3

01-16.09.2022

Unitatea de învăţământ
vizată

4
5
Activitate metodică la nivel național – consfătuirile
inspectorilor școlari pe discipline de învățământ
- diagnoza procesului educational, pe discipline/
compartimente/domenii, pentru anul școlar 20212022;
- aplicarea curriculum-ului național;
- proiectarea curriculară conform stucturii anului
școlar 2022-2023;
- prezentarea Reperelor metodologice pentru aplicarea
curriculum-ului la clasa a IX-a în anul școlar 20212022, precum evidențierea progresiei competențelor
prin intermediul Reperelor metodologice pentru
Conform adreselor M.E.
aplicarea curriculum-ului la clasa a X-a în anul școlar
2022-2023;
- elaborarea și implementarea de programe/proiecte/
activități de abilitare curriculară pe discipline de
studiu/niveluri de studiu, cu accent pe: proiectare
curriculară, evaluarea la clasă, evaluarea la examenele
naționale și în cadrul competițiilor școlare;
- implementarea Regulamentului-cadru de organizare
și funcționare a unităților de învățământ, aprobat prin
OME nr.4183/04.07.2022;
- prezentarea cadrului normativ care reglementează
organizarea și desfășurarea examenului national de
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2.

3.

Consfătuiri
județene

Inspecţie de
revenire

13-23.09.2022

26.09-30.09
2022

bacalaureat, a evaluării naționale pentru elevii clasei a
VIII-a și a admiterii în învățământul liceal și
profesional, graficul examenelor de certificare a
calificărilor profesionale, în anul școlar 2022-2023;
- propuneri privind organizarea și desfășurarea
competițiilor școlare în anul școlar 2022-2023;
- alte teme de dezbatere, în funcție de specificul
disciplinei/domeniului și de nivelul de învățământ.
Activitate metodică la nivel județean – consfătuirile
cadrelor didactice pe discipline de învățământ:
- diagnoza procesului educational, pentru anul școlar
2021-2022;
- aplicarea curriculum-ului național;
- proiectarea curriculară conform stucturii anului
școlar 2022-2023;
- prezentarea Reperelor metodologice pentru aplicarea
curriculum-ului la clasa a IX-a în anul școlar 20212022, precum evidențierea progresiei competențelor
prin intermediul Reperelor metodologice pentru
aplicarea curriculum-ului la clasa a X-a în anul școlar
2022-2023;
- propuneri pentru Consiliile Consultative;
- alte teme de dezbatere, în funcție de specificul
disciplinei/domeniului și de nivelul de învățământ.

Inspectoratul Școlar
Județean Sălaj
Unități de învățământ din
județul Sălaj

Școala Gimnazială ”Vasile
Verificarea rezolvării aspectelor negative constatate cu Breban” Crișeni
ocazia inspecţiei şcolare generale.
Liceul Tehnologic ”Petri
Mor” Nușfalău
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4.

Preinspecţie
(Inspecţie şcolară
generală) (1)

03.10-07.10
2022

5.

Inspecţie tematică

10.10-21.10
2022

6.

Inspecţie şcolară
generală (1)

31.10 – 11.11
2022

- Negocierea aspectelor organizatorice;
- Explicarea procedurilor de inspecţie generală.

Școala Gimnazială Nr. 1
Almașu
Grădiniţa cu P. P. „Ion
Creangă” Zalău
Şcoala Gimnazială Nr.1
Mirşid
Şcoala Gimnazială Nr.1
Letca
Şcoala Gimnazială
„Gheorghe Munteanu”
Poiana Blenchii

Monitorizarea şi evaluarea stadiului pregătirii
unităţilor de învăţământ pentru anul şcolar 2022-2023:
I. Obiective urmărite:
1. Existenţa documentelor şcolare, conform legislației
Unităţile de învăţământ
în vigoare (planificări anuale/pe module, completarea
din mediul urban şi rural
cataloagelor școlare, acordarea calificativelor pe anul
din judeţ conform
școlar 2021-2022, fișele de post pentru anul școlar
arondării pe anul școlar
curent, orarul grupelor/claselor, comisii, numărul de
2022-2023
CDȘ-uri/CDL-uri), care reglementează activitatea din
învăţământ în anul şcolar 2022-2023;
2. Încadrarea cu personal didactic, didactic auxiliar,
nedidactic.
VACANŢĂ : 24 octombrie 2022 – 30 octombrie 2023
Grădiniţa cu P. P. „Ion
Creangă” Zalău
Şcoala Gimnazială Nr.1
Mirşid
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*Conform Regulamentului de inspecție a unităților de
învățământ preuniversitar
- Sprijinirea unităţilor şcolare şi a personalului
didactic în îmbunătăţirea activităţii;
- Sprijinirea evaluării calităţii ofertei educaţionale şi a
performanţelor atinse de elevi la nivel naţional,
judeţean şi local, prin furnizarea către cei în drept a
rapoartelor de inspecţie.

7.

8.

9.

10.

Inspecţii de
specialitate şi
speciale

Prezentare
raport (Inspecţie
şcolară generală)
(1)

Inspecţii de
specialitate şi
speciale

Permanent
Noiembrie 2022

21.11-25.11
2022

Permanent
Decembrie 2022

12.12-16.12
2022

Grafic stabilit de inspectorul școlar pentru dezvoltarea
resurselor umane și educație permanentă, respectiv de
către inspectorii şcolari conform specialităţii.
Efectuarea inspecţiilor speciale sau de specialitate.

Prezentarea raportului scris cuprinzând concluziile
inspecţiei şcolare generale. Raportul scris final va fi
însoţit de un rezumat al acestuia.

Grafic stabilit de inspectorul școlar pentru dezvoltarea
resurselor umane și educație permanentă, respectiv de
către inspectorii şcolari conform specialităţii.
Efectuarea inspecţiilor speciale sau de specialitate.
- Negocierea aspectelor organizatorice;
- Explicarea procedurilor de inspecţie generală.
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Şcoala Gimnazială Nr.1
Letca

LUCACIU VasileMarcel

Şcoala Gimnazială
„Gheorghe Munteanu”
Poiana Blenchii
Unităţile de învăţământ
din mediul urban şi rural
din judeţ conform
arondării pe anul școlar
2022-2023
Grădiniţa cu P. P. „Ion
Creangă” Zalău
Şcoala Gimnazială Nr.1
Mirşid
Şcoala Gimnazială Nr.1
Letca
Şcoala Gimnazială
„Gheorghe Munteanu”
Poiana Blenchii
Unităţile de învăţământ
din mediul urban şi rural
din judeţ conform
arondării pe anul școlar
2022-2023
Grădiniţa cu P. P.
„Pinochio” Zalău

LUNGU Viorel

Inspectori şcolari /
Metodiști ai I.S.J.
Sălaj
BOERIU DianaMariana
PĂUN AdrianaElena
LUCACIU VasileMarcel
LUNGU Viorel
Inspectori şcolari /
Metodiști ai I.S.J.
Sălaj
BOERIU DianaMariana
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Preinspecţie
(Inspecţie şcolară
generală) (2)

11.

12.

13.

Inspecţie şcolară
generală (2)

09.01– 20.01
2023

Inspecţii de
specialitate şi
speciale

Permanent
Ianuarie 2023

Inspecţie tematică

30.01-03.02
2023

VACANŢĂ : 23 decembrie 2022 – 08 ianuarie 2023
*Conform Regulamentului de inspecție a unităților de
învățământ preuniversitar
- Sprijinirea unităţilor şcolare şi a personalului
didactic în îmbunătăţirea activităţii;
- Sprijinirea evaluării calităţii ofertei educaţionale şi a
performanţelor atinse de elevi la nivel naţional,
judeţean şi local, prin furnizarea către cei în drept a
rapoartelor de inspecţie.

Şcoala Gimnazială Nr.1
Valcău de Jos
Şcoala Gimnazială Nr.1
Marca

PORCAR FlorianCosmin
GUDEA MioaraCrenguța

Grădiniţa cu P. P.
„Pinochio” Zalău

BOERIU DianaMariana

Şcoala Gimnazială Nr.1
Valcău de Jos

PORCAR FlorianCosmin

Şcoala Gimnazială Nr.1
Marca
Unităţile de învăţământ
Grafic stabilit de inspectorul școlar pentru dezvoltarea
din mediul urban şi rural
resurselor umane și educație permanentă, respectiv de
din judeţ conform
către inspectorii şcolari conform specialităţii.
arondării pe anul școlar
Efectuarea inspecţiilor speciale sau de specialitate.
2022-2023
VACANŢĂ : 20 decembrie 2022 – 08 ianuarie 2023
Monitorizarea evaluării notării ritmice în unităţile de
învăţământ pentru anul şcolar 2022-2023 și a formării
Unităţile de învăţământ
continue a caderelor didactice:
din mediul urban şi rural
I. Obiective urmărite:
din judeţ conform
1. Verificarea notării ritmice conform legislației în
arondării pe anul școlar
vigoare;
2022-2023
2. Verificarea stadiului formării continue a cadrelor
didactice din unitățile de învățământ.

GUDEA MioaraCrenguța
Inspectori şcolari /
Metodiști ai I.S.J.
Sălaj

Inspectori
şcolari/Metodiști
C.C.D. Sălaj

Graficul unic de monitorizare și control prin inspecția școlară
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14.

Prezentare
raport (Inspecţie
şcolară generală)
(2)

06.02-10.02
2023

Prezentarea raportului scris cuprinzând concluziile
inspecţiei şcolare generale. Raportul scris final va fi
însoţit de un rezumat al acestuia.

15.

Inspecţie de
revenire (1)

13.02-17.02
2023

Verificarea rezolvării aspectelor negative constatate cu
ocazia inspecţiei şcolare generale.

16.

Inspecţii de
specialitate şi
speciale

Permanent
Februarie 2023

Grafic stabilit de inspectorul școlar pentru dezvoltarea
resurselor umane și educație permanentă, respectiv de
către inspectorii şcolari conform specialităţii.
Efectuarea inspecţiilor speciale sau de specialitate.

Grădiniţa cu P. P.
„Pinochio” Zalău
Şcoala Gimnazială Nr.1
Valcău de Jos
Şcoala Gimnazială Nr.1
Marca
Grădiniţa cu P. P. „Ion
Creangă” Zalău
Şcoala Gimnazială Nr.1
Mirşid
Şcoala Gimnazială Nr.1
Letca
Şcoala Gimnazială
„Gheorghe Munteanu”
Poiana Blenchii
Unităţile de învăţământ
din mediul urban şi rural
din judeţ conform
arondării pe anul școlar
2022-2023

BOERIU DianaMariana
PORCAR FlorianCosmin
GUDEA MioaraCrenguța
BOERIU DianaMariana
PĂUN AdrianaElena
LUCACIU VasileMarcel

Grădiniţa cu P. P.
„Licurici” Zalău
Liceul Tehnologic „Liviu
Rebreanu“ Hida
Şcoala Gimnazială Nr.1
Fildu de Mijloc

BOERIU DianaMariana
CÂMPEAN
Zamfira-Cristina
RUS MădălinaIoana

LUNGU Viorel
Inspectorii şcolari /
Metodiști ai I.S.J.
Sălaj

VACANŢĂ : 20 februarie 2023 – 26 februarie 2023

17.

Preinspecţie
(Inspecţie şcolară
generală) (3)

27.02-03.03
2023

- Negocierea aspectelor organizatorice;
- Explicarea procedurilor de inspecţie generală.
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18.

19.

Inspecţii de
specialitate şi
speciale

Inspecţie şcolară
generală (3)

Permanent
Martie 2023

13.03– 24.03
2023

Unităţile de învăţământ
Grafic stabilit de inspectorul școlar pentru dezvoltarea
din mediul urban şi rural
resurselor umane și educație permanentă, respectiv de
din judeţ conform
către inspectorii şcolari conform specialităţii.
arondării pe anul școlar
Efectuarea inspecţiilor speciale sau de specialitate.
2022-2023
*Conform Regulamentului de inspecție a unităților de
Grădiniţa cu P. P.
învățământ preuniversitar
- Sprijinirea unităţilor şcolare şi a personalului „Licurici” Zalău
didactic în îmbunătăţirea activităţii;
Liceul Tehnologic „Liviu
- Sprijinirea evaluării calităţii ofertei educaţionale şi a Rebreanu“ Hida
performanţelor atinse de elevi la nivel naţional,
judeţean şi local, prin furnizarea către cei în drept a Şcoala Gimnazială Nr.1
Fildu de Mijloc
rapoartelor de inspecţie.

Inspectorii şcolari /
Metodiști ai I.S.J.
Sălaj
BOERIU DianaMariana
CÂMPEAN
Zamfira-Cristina
RUS MădălinaIoana

VACANŢĂ: 07 aprilie 2023 – 18 aprilie 2023

20.

21.

Inspecţii de
specialitate şi
speciale

Prezentare
raport (Inspecţie
şcolară generală)
(3)

Permanent
Aprilie 2023

19.04-21.04
2023

Unităţile de învăţământ
Grafic stabilit de inspectorul școlar pentru dezvoltarea
din mediul urban şi rural
resurselor umane și educație permanentă, respectiv de
din judeţ conform
către inspectorii şcolari conform specialităţii.
arondării pe anul școlar
Efectuarea inspecţiilor speciale sau de specialitate.
2022-2023
Grădiniţa cu P. P.
„Licurici” Zalău
Prezentarea raportului scris cuprinzând concluziile
Liceul Tehnologic „Liviu
inspecţiei şcolare generale. Raportul scris final va fi
Rebreanu“ Hida
însoţit de un rezumat al acestuia.
Şcoala Gimnazială Nr.1
Fildu de Mijloc

Inspectori şcolari /
Metodiști ai I.S.J.
Sălaj
BOERIU DianaMariana
CÂMPEAN
Zamfira-Cristina
RUS MădălinaIoana
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22.

Inspecţie de
revenire (2)

24.04-28.04
2023

Verificarea rezolvării aspectelor negative constatate cu
ocazia inspecţiei şcolare generale.

23.

Cercuri pedagogice
pe
discipline/domenii

24.04-28.04
2023

Conform tematicii din Buletinul Informativ ”Școala
Sălăjeană”, nr.1/2022-2023

24.

Inspecţii de
specialitate şi
speciale

Permanent
Mai 2023

Grafic stabilit de inspectorul școlar pentru dezvoltarea
resurselor umane și educație permanentă, respectiv de
către inspectorii şcolari conform specialităţii.
Efectuarea inspecţiilor speciale sau de specialitate.

29.05-08.06
2023

Monitorizarea încheierii mediilor și a situației școlare
la clasele a XII-a/a XIII-a și a VIII-a, a înscrierii
candidaților
la
examenul
de
Bacalaureat
2023/Evaluare Națională 2023, precum și a situației
referitoare la CDȘ/CDL pentru anul școlar următor:
I. Obiective urmărite:
1. Verificarea încheierii mediilor pe fiecare disciplină
la elevii din clasele a XII-a/a XIII-a și a VIII-a;
2. Verificarea întocmirii documentelor privind
înscrierea candidaților la examenul de Bacalaureat
2023/Evaluare Națională 2023.
3. Verificarea situației referitoare la CDȘ/CDL pentru
anul școlar 2023-2024;

25.

Inspecţie tematică

Grădiniţa cu P. P.
„Pinochio” Zalău
Şcoala Gimnazială Nr.1
Valcău de Jos
Şcoala Gimnazială Nr.1
Marca
Inspectoratul Școlar
Județean Sălaj
Unități de învățământ din
județul Sălaj
Unităţile de învăţământ
din mediul urban şi rural
din judeţ conform
arondării pe anul școlar
2022-2023

Unităţile de învăţământ
din mediul urban şi rural
din judeţ conform
arondării pe anul școlar
2022-2023

BOERIU DianaMariana
PORCAR FlorianCosmin
GUDEA MioaraCrenguța
Inspectori şcolari,
Responsabili cerc
pedagogic,
Cadre didactice
Inspectori şcolari /
Metodiști ai I.S.J.
Sălaj

Inspectori şcolari
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Inspecţie de
revenire (3)

06.06-08.06
2023

27.

Inspecţie tematică

12.06-15.06
2023

28.

Inspecţii de
specialitate şi
speciale

Permanent
Iunie 2023

29.

Inspecţii școlare cu
caracter permanent

Permanent

26.

Grădiniţa cu P. P.
„Licurici” Zalău
Verificarea rezolvării aspectelor negative constatate cu Liceul Tehnologic „Liviu
ocazia inspecţiei şcolare generale.
Rebreanu“ Hida
Şcoala Gimnazială Nr.1
Fildu de Mijloc
Monitorizarea încheierii mediilor și a situației școlare
la sfârșitul anului școlar 2022-2023:
Unităţile de învăţământ
I. Obiective urmărite:
din mediul urban şi rural
1. Verificarea încheierii mediilor pe fiecare disciplină
din judeţ conform
la sfârșitul anului școlar curent.
arondării pe anul școlar
2. Verificarea situației școlare la sfârșitul anului școlar
2022-2023
2022-2023.
Unităţile de învăţământ
Grafic stabilit de inspectorul școlar pentru dezvoltarea
din mediul urban şi rural
resurselor umane și educație permanentă, respectiv de
din judeţ conform
către inspectorii şcolari conform specialităţii.
arondării pe anul școlar
Efectuarea inspecţiilor speciale sau de specialitate.
2022-2023
Unităţile de învăţământ
din mediul urban şi rural
Tematică stabilită în funcţie de cerinţe, la solicitarea
din judeţ conform
M.E./ inspectorului școlar general.
graficului de repartizare în
teritoriu

BOERIU
DianaMariana
CÂMPEAN
Zamfira-Cristina
RUS
MădălinaIoana

Inspectori şcolari

Inspectori şcolari /
Metodiști ai I.S.J.
Sălaj

Inspectori şcolari

VACANŢA DE VARĂ: 17 iunie 2023 – 03 septembrie 2023

Graficul unic de monitorizare și control prin inspecția școlară
14

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ
Loc. Zalău, str. Simion Oros, nr. 2, Cod 450059
Tel: 0260661391, Fax: 0260619190,
E-mail: secretariat@isjsalaj.ro

NOTĂ
• În conditiile aprobării unor noi acte legislative, prezentul document va fi completat/revizuit.
• Graficul unic de monitorizare și control poate fi revizuit în funcție de calendarul evaluărilor/examenelor naționale.
• În vederea programării inspecțiilor curente și speciale pentru obținerea definitivării în învățământ și a gradelor didactice II și I, va fi
comunicat un Grafic al inspecțiilor.
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,
prof. Corina - Emilia FORȚ

INSPECTOR ŞCOLAR,
Monitorizarea programelor privind accesul la educaţie,
prof. HARI Tünde-Hajnalka
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