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GRAFICUL UNIC
AL ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, ÎNDRUMARE ŞI CONTROL
AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018, SEMESTRUL I
Nr.
crt.

1

Perioada

04 - 29.09.2017

Tipul
inspecţiei/Activităţi

Echipa de
inspectori

Aspecte vizate

Videoconferinţe/Cons
fătuiri programate de
MEN.
Activitate metodică la
nivelul județului
Dâmbovița/Consfătuir
ile cadrelor didactice
pe discipline de
învățământ

Inspectorii şcolari,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa,
responsabili de
cerc metodic,
cadre didactice

Diagnoza procesului educaţional pentru anul şcolar
2016 - 2017;
Prognoza activităţilor pentru anul şcolar 2017 - 2018;
Priorităţi ale educaţiei pentru anul şcolar 2017 - 2018;
Prezentarea noutăţilor la nivelul fiecărei
discipline/domeniu de activitate;
Precizări metodologice şi legislative.

Numărul de cadre
didactice participante,
materiale
prezentate/scrisorile
metodice, propuneri de
activităţi.

Inspectorii școlari

Monitorizarea stadiului pregătirii unităților de
învățământ în vederea deschiderii anului școlar 2017
- 2018.
Monitorizarea implicării cadrelor didactice și a
managerilor de școli în asigurarea unui mediu
educaţional atractiv pentru preşcolari şi elevi
Consilierea directorilor unităților de învățământ privind
tematica inspecției.

Numărul fișelor de
monitorizare
Numărul rapoartelor de
inspecție tematică
întocmite

Inspecție tematică
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Indicatori de
performanţă

16:22:25 +02'00'

Unităţile de învăţământ
propuse

Minimum 25 % din
unitățile de învățământ
din zona de
responsabilitate a
inspectorilor școlari.

2

3

4

02 - 06.10.2017

09 - 13.10.2017

Inspecție tematică

Inspecție tematică

Inspectorii școlari

Inspecție de
specialitate

Inspectorii şcolari,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa

Inspecție tematică

Inspectorii școlari
responsabili cu
programele
„Școala după
școală” și ”A doua
șansă”

16 - 20.10.2017

Inspecție tematică

Pagina 2 din 7

Inspectorii școlari

Inspectorii școlari

- Monitorizarea modului de valorificare a rezultatelor
obținute de elevi la Evaluarea națională, clasa a II-a,
clasa a VI-a în anul școlar 2016 - 2017; consilierea
cadrelor didactice privind implementarea planurilor
individuale de învățare la clasele a III-a și a VII-a.
- Monitorizarea modului de organizare / implementare
a programelor de educație remedială la nivelul
unităților de învățământ.
- Consilierea directorilor unităților de învățământ
privind tematica inspecției
- Verificarea modului de constituire a Consiliului de
administrație și a Consiliului profesoral; verificarea
documentelor aferente consiliului de administrație și
consiliului profesoral din unitățile de învățământ;
- Verificarea respectării reglementărilor legale
referitoare la evaluarea anuală a personalului didactic
și a personalului didactic auxiliar;
-Verificarea documentelor școlare (cataloage, registre
matricole etc.);
- Consilierea directorilor unităților de învățământ
privind tematica inspecției.
Tema: Monitorizarea modului de aplicare a
curriculum-ului național la clasa a V-a; consilierea
cadrelor didactice

Monitorizarea implementării Programelor „Școala
după școală” și ”A doua șansă”
Consilierea directorilor unităților de învățământ privind
tematica inspecției
Monitorizarea modului de pregătire pentru examenele
de bacalaureat și de certificare a calificării
profesionale:
- cunoașterea metodologiilor specifice de către elevi,
părinți, cadre didactice;
- organizarea și desfășurarea programelor de
pregătire a elevilor pentru aceste examene.
Consilierea directorilor unităților de învățământ privind
tematica inspecției.

Numărul fișelor de
monitorizare
Numărul rapoartelor de
inspecție tematică
întocmite

Minimum 30% unități de
învățământ.

Numărul fișelor de
monitorizare
Numărul rapoartelor de
inspecție tematică
întocmite

Minimum 25 % din
unitățile de învățământ
din zona de
responsabilitate a
inspectorilor școlari.

Numărul cadrelor
didactice inspectate.
Numărul rapoartelor
întocmite de inspectorii
școlari la fiecare
disciplină.

50% din unitățile de
învățământ vizate de
tema inspecției.

Numărul programelor
monitorizate

Numărul fișelor de
monitorizare
Numărul rapoartelor de
inspecție tematică
întocmite

Minimum 25 % din
unitățile de învățământ
în care se
implementează
Programele „Școala
după școală” și ”A doua
șansă”

Minimum 25 % din
unitățile de învățământ
din zona de
responsabilitate a
inspectorilor școlari.

5

6

7

8

23 - 27.10.2017

30.10 03.11.2017

06 - 10.11.2017

13 - 17.11.2017
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Inspecție școlară
generală / Activități
specifice postului

Inspecție tematică

Inspecții de
specialitate / Activități
specifice postului

Inspecții de
specialitate / Activități
specifice postului

Inspectorii școlari,
metodiști ai ISJ
Dâmbovița

Evaluarea generală a performanțelor unităților de
învățământ; evaluare instituțională.
Monitorizarea aplicării la clasă a achizițiilor dobândite
de cadrele didactice prin programele de formare
Inspectorii vor face aprecieri asupra celor 7 arii
tematice/domenii, prevăzute la art. 15 din
Regulamenul de inspecție a unităților de învățământ
preuniversiar, anexă la OMECTS nr.
5547/06.10.2011

Fișe de asistență la
lecție;
Raport scris individual pe
discipline și pe domenii;
Raport scris final al
inspecției școlare
generale;
Calificativele acordate;
Plan de îmbunătățire a
activității în urma
inspecției școlare
generale.

Școala Gimnazială
Grozăvești Corbii Mari

Inspectorii școlari

Monitorizarea frecvenței elevilor și a măsurilor
întreprinse de unitățile de învățământ în situațiile de
absenteism ridicat și pentru prevenirea/combaterea
violenței în rândul elevilor.
Consilierea directorilor unităților de învățământ privind
tematica inspecției.

Numărul fișelor de
monitorizare
Numărul rapoartelor de
inspecție tematică
întocmite

Minimum 25 % din
unitățile de învățământ
din zona de
responsabilitate a
inspectorilor școlari.

Inspectorii şcolari,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa

Evaluarea competențelor profesionale/activității
profesionale a cadrelor didactice la nivelul
disciplinelor/activităților educaționale. Monitorizarea
aplicării la clasă a achizițiilor dobândite de cadrele
didactice prin programele de formare
Consilierea cadrelor didactice inspectate cu privire la
activitatea profesională şi posibilităţile de dezvoltare.

Inspectorii şcolari,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa

Evaluarea competențelor profesionale/activității
profesionale a cadrelor didactice la nivelul
disciplinelor/activităților educaționale. Monitorizarea
aplicării la clasă a achizițiilor dobândite de cadrele
didactice prin programele de formare
Consilierea cadrelor didactice inspectate cu privire la
activitatea profesională şi posibilităţile de dezvoltare.

Numărul fişelor de
observare a lecţiilor;
numărul rapoartelor
sintetice;
Numărul proceselor
verbale încheiate la
inspectiile de specialitate
cadrelor didactice
înscrise la examenul
naţional de definitivare în
învăţământ ;
Numărul rapoartelor
scrise încheiate la
inspecţiile curente şi
speciale cadrelor
didactice înscrise la
grade didactice.
Numărul fişelor de
observare a lecţiilor;
numărul rapoartelor
sintetice;
Numărul proceselor
verbale încheiate la
inspectiile de specialitate
cadrelor didactice
înscrise la examenul
naţional de definitivare în
învăţământ ;
Numărul rapoartelor
scrise încheiate la
inspecţiile curente şi

Conform graficului
propriu de inspecții /
activități realizat de
fiecare inspector școlar

Conform graficului
propriu de inspecții /
activități realizat de
fiecare inspector școlar

speciale cadrelor
didactice înscrise la
grade didactice.
Activităţi metodicoştiinţifice şi
psihopedagogice la
nivel judeţean
organizate prin
cercuri pedagogice
pe discipline de
învățământ

20 - 24.11.2017

Inspecții de
specialitate / Activități
specifice postului

Inspectorii şcolari
şi responsabilii de
centre metodice
/cercuri
pedagogice

Aplicarea în practică a normelor metodologice la
nivelul fiecărei discipline.
Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de
implementare a programelor școlare prin valorificarea
experienței de viață a elevilor, conform nevoilor reale
ale acestora, la nivelul fiecărei discipline.
Diseminarea exemplelor de bună practică identificate.

Inspectorii şcolari,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa

Evaluarea competențelor profesionale/activității
profesionale a cadrelor didactice la nivelul
disciplinelor/activităților educaționale. Monitorizarea
aplicării la clasă a achizițiilor dobândite de cadrele
didactice prin programele de formare
Consilierea cadrelor didactice inspectate cu privire la
activitatea profesională şi posibilităţile de dezvoltare.

Inspectorii şcolari
şi responsabilii de
centre metodice
/cercuri
pedagogice

Aplicarea în practică a normelor metodologice la
nivelul fiecărei discipline.
Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de
implementare a programelor școlare prin valorificarea
experienței de viață a elevilor, conform nevoilor reale
ale elevilor, la nivelul fiecărei discipline.
Diseminarea exemplelor de bună practică
identificate..

Prezenţa a cel puţin 90%
din numărul de cadre
didactice la nivelul
fiecărei discipline.
Numărul proceselorverbale elaborate în
cadrul întâlnirilor.

Conform graficului
activităților metodicoştiinţifice şi
psihopedagogice la nivel
județean

Inspectorii școlari,
metodiști ai ISJ
Dâmbovița

Evaluarea generală a performanțelor unităților de
învățământ; evaluare instituțională. Monitorizarea
aplicării la clasă a achizițiilor dobândite de cadrele
didactice prin programele de formare
Inspectorii vor face aprecieri asupra celor 7 arii
tematice/domenii, prevăzute la art. 15 din
Regulamenul de inspecție a unităților de învățământ
preuniversiar, anexă la OMECTS nr.
5547/06.10.2011

Fișe de asistență la
lecție;
Raport scris individual pe
discipline și pe domenii;
Raport scris final al
inspecției școlare
generale;
Calificativele acordate;
Plan de îmbunătățire a

Liceul Tehnologic
Voinești

9

20 - 24.11.2017

10

27 - 29.11.2017
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Activităţi metodicoştiinţifice şi
psihopedagogice la
nivel judeţean
organizate prin
cercuri pedagogice
pe discipline de
învățământ

Inspecție școlară
generală

Prezenţa a cel puţin 90%
din numărul de cadre
didactice la nivelul
fiecărei discipline.
Numărul proceselorverbale elaborate în
cadrul întâlnirilor.
Numărul de activităţi,
lecţii demonstrative,
materiale prezentate.
Numărul fişelor de
observare a lecţiilor;
numărul rapoartelor
sintetice;
Numărul proceselor
verbale încheiate la
inspectiile de specialitate
cadrelor didactice
înscrise la examenul
naţional de definitivare în
învăţământ ;
Numărul rapoartelor
scrise încheiate la
inspecţiile curente şi
speciale cadrelor
didactice înscrise la
grade didactice.

Conform graficului
activităților metodicoştiinţifice şi
psihopedagogice la nivel
județean

Conform graficului
propriu de inspecții /
activități realizat de
fiecare inspector școlar

activității în urma
inspecției școlare
generale.

Inspecție școlară
generală

11

04 - 08.12.2017

Inspecție de
specialitate / Activități
specifice postului

12

Inspectorii școlari,
metodiști ai ISJ
Dâmbovița

Inspectorii școlari,
metodiști ai ISJ
Dâmbovița

Inspecție tematică

Inspectorii școlari

Inspecție tematică

Inspectorii școlari
și cadre didactice
din unitățile ÎPT

11 - 15.12.2017
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Evaluarea generală a performanțelor unităților de
învățământ; evaluare instituțională. Monitorizarea
aplicării la clasă a achizițiilor dobândite de cadrele
didactice prin programele de formare
Inspectorii vor face aprecieri asupra celor 7 arii
tematice/domenii, prevăzute la art. 15 din
Regulamenul de inspecție a unităților de învățământ
preuniversiar, anexă la OMECTS nr.
5547/06.10.2011
Tema: Abordarea diferențiată a învățării în cadrul
lecției și a temelor pentru acasă.
- Monitorizarea volumului temelor pentru acasă,
corespunzător Ordinului nr. 5893 / 28.11.2016
- Verificarea modului de organizare și desfășurare
a activității conform filosofiei alternativelor
educaționale
Consilierea directorilor unităților de învățământ privind
tematica inspecției
Monitorizarea înregistrării absenţelor, a notării ritmice
(note / calificative), a întocmirii / respectării graficelor
de susţinere a tezelor (aprobarea graficului
desfășurării acestora de către director, conform art.
21, alin. 4, lit. o din Regulamentul cadru de organizare
și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr.
5079/31.08.2016)
Consilierea directorilor unităților de învățământ privind
tematica inspecției
Verificarea respectării prevederilor OMEN 4371/2017
privind actualizarea permanentă și corectitudinea
datelor introduse în SIIIR
Inspecții de validare a rapoartelor de autoevaluare din
învățământul profesional şi tehnic (ÎPT)
Monitorizarea corelării planului de şcolarizare pentru
învăţământul profesional şi tehnic cu priorităţile de
dezvoltare preconizate în PLAI şi PRAI

Fișe de asistență la
lecție;
Raport scris individual pe
discipline și pe domenii;
Raport scris final al
inspecției școlare
generale;
Calificativele acordate;
Plan de îmbunătățire a
activității în urma
inspecției școlare
generale.

Liceul Tehnologic
Voinești

Fișă de monitorizare
Raport de inspecție

Conform graficului
propriu de inspecții /
activități realizat de
fiecare inspector școlar

Numărul fișelor de
monitorizare
Numărul rapoartelor de
inspecție tematică
întocmite

Minimum 25 % din
unitățile de învățământ
din zona de
responsabilitate a
inspectorilor școlari.

Numărul rapoartelor şi a
proceselor verbale
încheiate.

Unităţile școlare cu
învăţământ profesional
și tehnic și postliceale
particulare

Inspecții de
specialitate / Activități
specifice postului
13

14

18 - 22.12.2017

15 - 19.01.2018

Inspecții de
specialitate / Activități
specifice postului

Inspecție școlară
generală
15

22 - 26.01.2018
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Inspectorii şcolari,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa

Inspectorii şcolari,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa

Inspectorii școlari,
metodiști ai ISJ
Dâmbovița

Evaluarea competențelor profesionale/activității
profesionale a cadrelor didactice la nivelul
disciplinelor/activităților educaționale. Monitorizarea
aplicării la clasă a achizițiilor dobândite de cadrele
didactice prin programele de formare
Consilierea cadrelor didactice inspectate cu privire la
activitatea profesională şi posibilităţile de dezvoltare.

Evaluarea competențelor profesionale/activității
profesionale a cadrelor didactice la nivelul
disciplinelor/activităților educaționale. Monitorizarea
aplicării la clasă a achizițiilor dobândite de cadrele
didactice prin programele de formare
Consilierea cadrelor didactice inspectate cu privire la
activitatea profesională şi posibilităţile de dezvoltare.

Evaluarea generală a performanțelor unităților de
învățământ; evaluare instituțională. Monitorizarea
aplicării la clasă a achizițiilor dobândite de cadrele
didactice prin programele de formare
Inspectorii vor face aprecieri asupra celor 7 arii
tematice/domenii, prevăzute la art. 15 din
Regulamenul de inspecție a unităților de învățământ
preuniversiar, anexă la OMECTS nr.
5547/06.10.2011

Numărul fişelor de
observare a lecţiilor;
numărul rapoartelor
sintetice;
Numărul proceselor
verbale încheiate la
inspectiile de specialitate
cadrelor didactice
înscrise la examenul
naţional de definitivare în
învăţământ ;
Numărul rapoartelor
scrise încheiate la
inspecţiile curente şi
speciale cadrelor
didactice înscrise la
grade didactice.
Numărul fişelor de
observare a lecţiilor;
numărul rapoartelor
sintetice;
Numărul proceselor
verbale încheiate la
inspectiile de specialitate
cadrelor didactice
înscrise la examenul
naţional de definitivare în
învăţământ ;
Numărul rapoartelor
scrise încheiate la
inspecţiile curente şi
speciale cadrelor
didactice înscrise la
grade didactice.
Fișe de asistență la
lecție;
Raport scris individual pe
discipline și pe domenii;
Raport scris final al
inspecției școlare
generale;
Calificativele acordate;
Plan de îmbunătățire a
activității în urma
inspecției școlare
generale.

Conform graficului
propriu de inspecții /
activități realizat de
fiecare inspector școlar

Conform graficului
propriu de inspecții /
activități realizat de
fiecare inspector școlar

Școala Gimnazială
Specială Târgoviște

Evaluarea competențelor profesionale/activității
profesionale a cadrelor didactice la nivelul
disciplinelor/activităților educaționale. Monitorizarea
aplicării la clasă a achizițiilor dobândite de cadrele
didactice prin programele de formare
Consilierea cadrelor didactice inspectate cu privire la
activitatea profesională şi posibilităţile de dezvoltare.

Inspecții de
specialitate / Activități
specifice postului

16

29.01 02.02.2018

Inspecție tematică

Inspectorii școlari

Monitorizarea modalităților de realizare a evaluării la
diverse discipline, din perspectiva îmbinării metodelor
tradiționale cu cele alternative.
Monitorizarea respectării reglementărilor legale
referitoare la încheierea situației școlare la finalul
semestrului I
Monitorizarea modului de evaluare a activității
personalului nedidactic.
Verificarea respectării prevederilor OMEN 4371/2017
privind actualizarea permanentă și corectitudinea
datelor introduse în SIIIR

Numărul fişelor de
observare a lecţiilor;
numărul rapoartelor
sintetice;
Numărul proceselor
verbale încheiate la
inspectiile de specialitate
cadrelor didactice
înscrise la examenul
naţional de definitivare în
învăţământ ;
Numărul rapoartelor
scrise încheiate la
inspecţiile curente şi
speciale cadrelor
didactice înscrise la
grade didactice

Conform graficului
propriu de inspecții /
activități realizat de
fiecare inspector școlar

Numărul fișelor de
monitorizare
Numărul rapoartelor de
inspecție tematică
întocmite

Minimum 25 % din
unitățile de învățământ
din zona de
responsabilitate a
inspectorilor școlari.

Notă:
Prezentul document se actualizează în funcție de modificările legislative apărute, de prioritățile M.E.N și ale I.S.J. Dâmbovița sau la solicitarea motivată a unităților școlare, cu
aprobarea consiliului de administrație al ISJ Dâmbovița.
De asemenea, în cazul apariției unor disfuncționalități, sesizări, reclamații etc., pot fi programate inspecţii în vederea ameliorării/remedierii acestora.

Inspecțiile generale de revenire sunt obligatorii și vor fi programate la o dată stabilită de fiecare coordonator.

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,
Prof. Gabriela Istrate
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INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,
Prof. Cristina Stroe

