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Aprobat în ședința C.A. al I.Ș.J. Dâmbovița
din data de 21.09.2016
Președinte al C.A. al I.Ș.J. Dâmbovița
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,
PROF. SORIN ION

GRAFICUL UNIC
AL ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, ÎNDRUMARE ŞI CONTROL
AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017, SEMESTRUL I
I. Cadrul legislativ
-

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordinul MECTS nr. 5547 /2011,
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr. 5530/2011 și modificat prin OMECS nr. 3400/2015,
Ordinul ministrului educației naţionale și cercetării științifice nr. 4577/2016, privind structura anului școlar 2016-2017,
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare,
Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița pentru anul școlar 2016-2017.

II. Tipuri fundamentale de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar
Inspecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar reprezintă evaluarea oficială de către instituţiile abilitate prin lege a realizării scopurilor şi obiectivelor proprii diferitelor categorii
de unităţi de învăţământ.
1. Inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ preuniversitar reprezintă o activitate de evaluare generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de
învăţământ, prin raportare explicită la politicile educaţionale, scopurile şi obiectivele dezirabile propuse sau la standardele asumate în funcţionarea acestora. Obiectul
principal al inspecţiei şcolare generale a unităţilor de învăţământ preuniversitar îl reprezintă întreaga activitate a unităţii de învăţământ preuniversitar, în calitate de
furnizor direct de servicii educaţionale.
2. Inspecţia tematică reprezintă o activitate de evaluare sau control a/al unui domeniu/mai multor domenii particular(e) al/ale activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar
sau a/al personalului care deserveşte aceste instituţii, în principal, a/al activităţii cadrelor didactice. În cadrul acestui tip de inspecţie se realizează inclusiv activităţi de consiliere,
în raport cu obiectivele concrete vizate. Obiectul principal al inspecţiei tematice îl reprezintă o secvenţă particulară/un aspect a/al activităţii unităţilor de învăţământ
preuniversitar sau a/al activităţii personalului acestora, în special a/al activităţii cadrelor didactice care deservesc aceste instituţii.
Pagina 1 din 7

3. Inspecţia de specialitate reprezintă o activitate de evaluare a competenţelor profesionale/activităţii profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul disciplinei/disciplinelor de
studiu sau activităţilor educaţionale pe care acestea le susţin. Inspecţia de specialitate vizează, în mod direct, calitatea activităţilor didactice în raport cu beneficiarii primari ai
educaţiei, respectiv antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii. Obiectul principal al inspecţiei de specialitate îl reprezintă activitatea didactică a educatorilor,
institutorilor/învăţătorilor, profesorilor, profesorilor pentru învăţământul primar, profesorilor pentru învăţământul preşcolar, maiştrilor instructori. Inspecţia de specialitate include:
inspecţia de specialitate curentă, inspecţia de specialitate realizată în vederea obţinerii definitivării în învăţământ, inspecţia de specialitate realizată în vederea obţinerii gradelor
didactice II şi I (inspecţie şcolară specială), orice altă formă de evaluare, control şi consiliere a activităţii cadrului didactic în domeniul de specialitate în care este încadrat.

III. Obiectivele strategice ale activităţii IŞJ Dâmboviţa





Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție și la nivelul clasei de elevi (decizional, informațional, organizatoric, metodologic), în scopul creșterii calității în educație;
Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare prin modernizarea abordării învățării, a sistemului de evaluare a calităţii în învăţământ și prin îmbunătățirea
rezultatelor obţinute la evaluările / examenele naţionale 2017;
Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, racordarea acestuia la piaţa muncii;
Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant la nivelul judeţului Dâmbovița, compatibil cu cel european, prin sporirea accesului la educaţia de calitate,
prin asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor în vederea îmbunătățirii rezultatelor elevilor.

IV. Graficul activităţilor
Perioada

Tipul inspecţiei
/Activităţi

Responsabili

01.09. - 09.09.2016

Inspecţie tematică

Inspectorii şcolari

12.09.2016

Festivitatea de
deschidere a anului
şcolar 2016 - 2017

Inspectorii şcolari

08.09. - 29.09.2016

Videoconferinţe
/Consfătuiri
programate de
MENCS
Activitate
metodică/Consfătuiri
le cadrelor didactice

Inspecţie tematică

19.09. - 23.09.2016

Aspecte vizate
Evaluarea gradului de pregătire a unităţilor de
învăţământ din judeţul Dâmboviţa pentru debutul în
bune condiţii a anului şcolar 2016 - 2017.
Consilierea directorilorunităţilor de învăţământ cu
privire la pregătirea şcolilor pentru începerea noului an
şcolar.
Situaţii ce pot fi remediate până la 12 septembrie 2016

Indicatori de performanţă

Cel puţin 50% din numărul de unităţi
de învăţământ.
Numărul de unităţi de învăţământ cu
autorizaţii sanitare de funcţionare.

Unităţile de învăţământ
propuse

Unităţi de învăţământ din
zona de responsabilitate

Unităţi de învăţământ din
zona de responsabilitate

Inspectorii şcolari,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa,
responsabili de cerc
metodic

Priorităţi ale MENCŞ transmise prin adrese către
inspectoratele şcolare;
Diagnoza procesului educaţional pentru anul şcolar
2015 - 2016;
Prognoza activităţilor pentru anul şcolar 2016 - 2017;
Priorităţi ale educaţiei pentru anul şcolar 2016 - 2017;
Prezentarea noutăţilor la nivelul fiecărei
discipline/domeniu de activitate;
Precizări metodologice şi legislative.

Prezenţa a cel puţin 90% din numărul
de cadre didactice.
Numărul de consfătuiri programate de
nivelul disciplinei.

Inspectorii şcolari Managementul
resurselor umane

Monitorizarea modului de constituire a normelor
didactice cu respectarea încadrării în numărul de
norme aprobate. Consilierea şi asistenţa directorilor
unităţilor de învăţământ pentru gestionarea posturilor
didactice.

Cel puţin 75% din numărul unităţilor de
învăţământ.
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Unităţi de învăţământ din
judeţ

26.09. - 30.09.2016

Inspecţie tematică

Inspectorii şcolari

03.10. - 07.10.2016

Inspecţie tematică

Inspectorii şcolari

10.10. - 14.10.2016

17.10. - 21.10.2016

Inspecţie de
specialitate

Inspectorii şcolari
din domeniul
curriculum şi
inspecţie şcolară,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa

Inspecţie de
specialitate

Inspectorii şcolari
din domeniul
curriculum şi
inspecţie şcolară,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa

Monitorizarea modului de constituire şi funcţionare a
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ.
Verificarea prezentării în consiliul profesoral a
prevederilor Statutului elevilor, aprobat prin OMENCS
nr. 4742/2016.
Monitorizarea modului de finalizare a evaluării
activităţii desfăşurate de personalul didactic şi didactic
auxiliar în anul şcolar 2015 - 2016.
Monitorizarea modului de organizare a activității și de
realizare/completare a documentelor școlare:
întocmirea și vizarea planificărilor, realizarea orarului
școlar, stadiul completării cataloagelor, aprovizionarea
cu manuale școlare, pregătirea /administrarea testelor
inițiale, verificarea contractelor individuale de muncă și
a fișelor de post.
Valorificarea rezultatelor obţinute de către elevi la
evaluările naţionale susţinute la finalul claselor a II-a, a
IV-a, a VI-a.

Evaluarea activităţii de proiectare, predare - învăţare evaluare a cadrelor didactice şi adaptarea procesului
de învăţare la particularităţile beneficiarilor direcţi.
Consilierea cadrelor didactice inspectate cu privire la
activitatea profesională şi posibilităţile de dezvoltare.

Evaluarea activităţii de proiectare, predare - învăţare evaluare a cadrelor didactice şi adaptarea procesului
de învăţare la particularităţile beneficiarilor direcţi.
Consilierea cadrelor didactice inspectate cu privire la
activitatea profesională şi posibilităţile de dezvoltare.
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Cel puţin 75% din numărul de unităţi
de învăţământ (număr de rapoarte
întocmite).

Unităţi de învăţământ din
zona de responsabilitate

Cel puţin 75% din numărul de unităţi
de învăţământ (număr de rapoarte
întocmite).

Unităţi de învăţământ din
zona de responsabilitate

- 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.

Unităţi de învăţământ din
judeţ cu rezultate sub media
pe judeţ la examenele
naţionale
Cadre didactice înscrise la
definitivat şi grade didactice

Unităţi de învăţământ din
judeţ cu rezultate sub media
pe judeţ la examenele
naţionale
Cadre didactice înscrise la
definitivat şi grade didactice

24.10. - 28.10.2016

31.10 - 04.11.2016

Inspecţie de
specialitate

Inspecţie de
specialitate

Inspectorii şcolari
din domeniul
curriculum şi
inspecţie şcolară,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa

Inspectorii şcolari
din domeniul
curriculum şi
inspecţie şcolară,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa

07.11. - 11.11.2016

Activităţi metodicoştiinţifice şi
psihopedagogice la
nivel judeţean
organizate şi
defăşurate prin
cercuri pedagogice

Inspectorii şcolari şi
responsabilii de
centre metodice
/cercuri pedagogice

14.11. - 18.11.2016

Activităţi metodicoştiinţifice şi
psihopedagogice la
nivel judeţean
organizate şi
defăşurate prin
cercuri pedagogice

Inspectorii şcolari şi
responsabilii de
centre metodice
/cercuri pedagogice

Evaluarea activităţii de proiectare, predare - învăţare evaluare a cadrelor didactice şi adaptarea procesului
de învăţare la particularităţile beneficiarilor direcţi.
Consilierea cadrelor didactice inspectate cu privire la
activitatea profesională şi posibilităţile de dezvoltare.

Evaluarea activităţii de proiectare, predare - învăţare evaluare a cadrelor didactice şi adaptarea procesului
de învăţare la particularităţile beneficiarilor direcţi.
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 speciale
cadrelor didactice înscrise la grade
didactice.
Prezenţa a cel puţin 90% din numărul
de cadre didactice la nivelul fiecărei
discipline.
Numărul proceselor-verbale elaborate
în cadrul întâlnirilor.
Numărul de activităţi, lecţii
demonstrative, materiale prezentate.
Prezenţa a cel puţin 90% din numărul
de cadre didactice la nivelul fiecărei
discipline.
Numărul proceselor-verbale elaborate
în cadrul întâlnirilor.
Numărul de activităţi, lecţii
demonstrative, materiale prezentate.
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Unităţi de învăţământ din
judeţ cu rezultate sub media
pe judeţ la examenele
naţionale
Cadre didactice înscrise la
definitivat şi grade didactice

Unităţi de învăţământ din
judeţ cu rezultate sub media
pe judeţ la examenele
naţionale
Cadre didactice înscrise la
definitivat şi grade didactice

21.11. - 25.11.2016

Inspecţie şcolară
generală

Inspectorii şcolari

28.11. - 02.12.2016

Inspecţie tematică

Inspectorii şcolari

05.12. - 09.12.2016

Inspecţie de
specialitate

Inspectorii şcolari
din domeniul
curriculum şi
inspecţie şcolară,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa

Îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea
conformității funcționării și dezvoltării unităților de
învățământ preuniversitar
Inspectorii vor face aprecieri asupra următoarelor arii
tematice/domenii:
1. managementul şcolar, managementul calităţii,
dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii
resurselor (umane, financiare, materiale şi
informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a
regulamentelor;
2. modul de aplicare a curriculumului naţional,
dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la decizia
şcolii/în dezvoltare locală, calitatea activităţilor
extracurriculare realizate de personalul didactic şi
unele categorii de personal didactic auxiliar;
3. activitatea personalului didactic (proiectare,
predare-învăţare, evaluare, reglare/remediere,
diferenţiere a demersului educaţional);
4. nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare
raportat la standardele educaţionale naţionale
(curriculare şi de evaluare);
5. modul în care unitatea de învăţământ 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;
6. relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu
comunitatea locală;
7. atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o
furnizează unitatea de învăţământ.
Monitorizarea activităţii profesorului diriginte cu privire
la situaţia la învăţătură, frecvenţa la ore a elevilor şi
abandonul şcolar.
Verificarea preocupării cadrelor didactice privind
respectarea precizările legale în vigoare referitoare la
temele pentru acasă, de adecvare a volumului
acestora la specificul vârstei și la nevoile reale ale
elevilor.

Evaluarea activităţii de proiectare, predare - învăţare evaluare a cadrelor didactice şi adaptarea procesului
de învăţare la particularităţile beneficiarilor direcţi.
Consilierea cadrelor didactice inspectate cu privire la
activitatea profesională şi posibilităţile de dezvoltare.
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Şcoala Gimnazială "Iancu
Văcărescu" Văcăreşti

Cel puţin 70% din numărul de unităţi
de învăţământ (număr de rapoarte
întocmite).

- 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.

Unităţi de învăţământ din
zona de responsabilitate

Unităţi de învăţământ din
judeţ cu rezultate sub media
pe judeţ la examenele
naţionale
Cadre didactice înscrise la
definitivat şi grade didactice

05.12. - 09.12.2016

12.12. - 23.12.2016

09.01. - 13.01.2017

16.01. - 20.01.2017

23.01. - 27.01.2017

30.01. - 03.02.2017

Inspecţii de validare

Inspecţie de
specialitate

Inspecţie de
specialitate

Inspecţie tematică

Inspecţie tematică

Inspecţie de
specialitate

Inspectorii şcolari şi
cadre didactice din
unităţile ÎPT

Inspectorii şcolari
din domeniul
curriculum şi
inspecţie şcolară,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa

Inspectiile de validare a rapoartelor de autoevaluare
din invatamantul profesional şi tehnic (ÎPT)

Evaluarea activităţii de proiectare, predare - învăţare evaluare a cadrelor didactice şi adaptarea procesului
de învăţare la particularităţile beneficiarilor direcţi.
Consilierea cadrelor didactice inspectate cu privire la
activitatea profesională şi posibilităţile de dezvoltare.

Numărul rapoartelor şi a proceselor
verbale încheiate.
- 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.

Unităţi de învăţământ din
zona de responsabilitate

Unităţi de învăţământ din
judeţ cu rezultate sub media
pe judeţ la examenele
naţionale
Cadre didactice înscrise la
definitivat şi grade didactice

Unităţi de învăţământ din
judeţ cu rezultate sub media
pe judeţ la examenele
naţionale

Inspectorii şcolari
din domeniul
curriculum şi
inspecţie şcolară,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa

Evaluarea activităţii de proiectare, predare - învăţare evaluare a cadrelor didactice şi adaptarea procesului
de învăţare la particularităţile beneficiarilor direcţi.
Consilierea cadrelor didactice inspectate cu privire la
activitatea profesională şi posibilităţile de dezvoltare.

Inspectorii şcolari

Monitorizarea modului de parcurgere a programei
şcolare, notarea ritmică a elevilor, consemnarea
lucrărilor scrise semestriale în cataloage,
consemnarea absenţelor, măsuri întreprinse pentru
evitarea insuccesului şcolar.

Cel puţin 70% din numărul de unităţi
de învăţământ (număr de rapoarte
întocmite).

Unităţi de învăţământ din
zona de responsabilitate

Inspectorii şcolari

Monitorizarea modului de parcurgere a programei
şcolare, notarea ritmică a elevilor, consemnarea
lucrărilor scrise semestriale în cataloage,
consemnarea absenţelor, măsuri întreprinse pentru
evitarea insuccesului şcolar.

Cel puţin 75% din numărul de unităţi
de învăţământ (număr de rapoarte
întocmite).

Unităţi de învăţământ din
zona de responsabilitate

Evaluarea activităţii de proiectare, predare - învăţare evaluare a cadrelor didactice şi adaptarea procesului
de învăţare la particularităţile beneficiarilor direcţi.
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.

Inspectorii şcolari
din domeniul
curriculum şi
inspecţie şcolară,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa
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Cadre didactice înscrise la
definitivat şi grade didactice

Unităţi de învăţământ din
judeţ cu rezultate sub media
pe judeţ la examenele
naţionale
Cadre didactice înscrise la
definitivat şi grade didactice

Unităţi de învăţământ din centrele metodice Găeşti şi Titu cu rezultate sub media pe judeţ la examenele naţionale, propuse pentru inspecţii de specialitate:
- Liceul Tehnologic Tărtăşeşti,
- Liceul Tehnologic "Dr. C. Angelescu", Găeşti
- Liceul Tehnologic "Iordache Golescu", Găeşti
- Liceul Tehnologic "Goga Ionescu", Titu
- Școala Gimnazială ”Dr.Mioara Mincu” Conțești,
- Școala Gimnazială Corbii Mari,
- Școala Gimnazială Telești Ludești,
- Școala Gimnazială Mogoșani,
- Școala Gimnazială Potlogi,
- Școala Gimnazială Românești Potlogi,
- Școala Gimnazială Șelaru,
- Școala Gimnazială Uliești.
Notă:
Prezentul document se actualizează în funcție de modificările legislative apărute, la propunerea inspectoratului şcolar 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.

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,

Prof. dr. Gabriela ISTRATE
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