Nr.7903/ 23.09.2014
Aprobat în şedinţa C.A.
al I.S.J. din data de 06.10.2014
Avizat,
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,
Prof. Valeria GHERGHE

GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE ŞI CONTROL AL
INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN
AN ŞCOLAR 2014- 2015
Semestrul I
Activităţile de inspecţie şcolară sunt desfăşurate la nivelul I.Ş.J. Teleorman, de către: inspectorul şcolar general, inspectorul
şcolar general adjunct, inspectorii şcolari din departamentul curriculum şi controlul asigurării calităţii
descentralizare şi management instituţional, departamentul resurse umane.
Activitatea de inspecţie şcolară este reglementată de cadrul legislativ constituit din:
Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/2011
Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, anexă la OMECTS nr.5547/2011
Planul managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman
Graficul unic de monitorizare şi control are ca obiective principale:
a) evaluarea și monitorizarea activității unităților de învățământ preuniversitar

şi departamentul

b) îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea conformității funcționării și dezvoltării unităților de învățământ
preuniversitar cu legislația privind învățământul în vigoare, cu politicile, strategiile și proiectele naționale în domeniul educației
și cu nevoile individuale, comunitare, regionale și naționale în domeniul educației;
c) consilierea și sprijinirea unităților de învățământ preuniversitar și a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic
pentru îmbunătățirea propriei activități;
d) evaluarea și/sau monitorizarea activității didactice, în mod fundamental a activității de proiectare, predare-învățareevaluare, prin raportare la sistemul de competențe al profesiei didactice;
e) consilierea cadrelor didactice în legătură cu activitatea lor profesională și posibilitățile de dezvoltare profesională și evoluție
în carieră;
f) monitorizarea modului de pregătire, organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale (Evaluarea Naţională la finalul
claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în 2015, Evaluarea Naţională 2015, Bacalaureat 2015, examene de competenţe profesionale
etc.);
g) colectarea și analizarea informațiilor în vederea valorificării aspectelor pozitive și a soluționării unor probleme ale sistemului
de educație la nivelul judeţului Teleorman.
Criteriile de întocmire a graficului unic de monitorizare şi control la nivelul judeţului Teleorman:
-

Intervalul scurs între două inspecţii tematice/ inspecţii şcolare generale dintr-o unitate de învăţământ;

-

Semnalarea unor deficienţe în activitatea din unitatea şcolară (derularea procesului de învăţământ, calitatea activităţii
manageriale, desfăşurarea activităţii compartimentelor funcţionale);

-

Înscrierea cadrelor didactice pentru obţinerea gradelor didactice;

-

Asigurarea condiţiilor optime pentru organizarea şi desfăşurarea probelor de examen pentru Evaluarea Naţională la finalul
claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în 2015, Evaluarea Naţională 2015, Bacalaureat 2015).
În anul şcolar 2014-2015, la nivelul Inspectoratului şcolar se vor desfăşura următoarele tipuri de inspecţii şcolare:


Inspecţii speciale şi de specialitate
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NR.
CRT.



Inspecţii tematice



Inspecţii şcolare generale

SAPTĂMÂNA

TIPUL INSPECŢIEI/ACTIVITĂŢI
Monitorizarea modului de pregătire a
începutului de an şcolar de către
unităţile şcolare.

1.
1-12
septembrie

Consfătuirile Naţionale ale
inspectorilor şcolari de specialitate
Consfătuirile cadrelor didactice din
judeţ pe discipline de învăţământ

2.

3.

15- 19
septembrie

22
septembrie
-3
octombrie

UNITĂŢI DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
Unităţile de învăţământ
arondate pe zone

Inspector şcolar general
adjunct
Inspectori şcolari

Conform planificării MEN Inspectori MEN
Inspector şcolar general
Conform planificării I.S.J. adjunct
Inspectori şcolari
Inspector şcolar general
adjunct
Unităţile de învăţământ
Inspectori şcolari pentru
arondate pe zone
managementul resurselor
umane

Consilierea directorilor unităţilor de
învăţământ în vederea întocmirii
încadrării personalului didactic
pentru anul şcolar 2014-2015, în
conformitate cu metodologia în
vigoare
Centralizarea şi verificarea fişelor de Unităţile de învăţământ
încadrare ale unităţilor de învăţământ arondate pe zone
pentru anul şcolar 2014- 2015

Realizarea planului managerial al
Inspectoratului Şcolar Judeţean
pentru anul şcolar 2014- 2015 şi a
Graficului unic de monitorizare şi
control pentru semestrul I şi al II-lea
al anului şcolar curent

COORDONATORI

Inspector şcolar general
adjunct
Inspectori şcolari pentru
managementul resurselor
umane
Inspector şcolar pentru
managementul instituţional
Inspector şcolar pentru
monitorizarea programelor
privind accesul la educaţie

INDICATORI DE
REALIZARE
Nr. de şcoli inspectate
Număr de proceseverbale de monitorizare
încheiate
Nr. de consfătuiri
realizate
Număr de proceseverbale încheiate
Nr. de unităţi consiliate

Nr.de fişe de încadrare
verificate

Planul managerial al
I.S.J. 2014- 2015
Graficul unic de
monitorizare şi control
sem.I şi al II-lea al
anului şcolar 2014- 2015
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4.

5.

6 – 10
octombrie

13- 31
octombrie

Inspecţie tematică
Monitorizarea modului de aplicare a
planurilor-cadru în unităţile de
învăţământ
Inspecţie tematică
Proiectarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii de predareînvăţare-evaluare conform
standardelor curriculumului naţional

6.
Inspecţii speciale şi de specialitate
3- 14
noiembrie
Inspecţie tematică
Evaluarea secţiilor pe discipline
sportive din cluburile sportive în
vederea eficientizării activităţii
sportive şcolare de performanţă
7.

17- 21
noiembrie

Unităţile de învăţământ
arondate pe zone

Unităţile de învăţământ
arondate pe zone

Conform graficului de
inspecţii al fiecărui
inspector şcolar, pe
specialitate
Cluburile sportive şcolare

Inspecţie tematică
Monitorizarea desfăşurării
Unităţile de învăţământ
activităţilor educative, cultural
arondate pe zone
sportive, planificate de către unităţile
de învăţământ, în săptămâna
educaţiei permanente, sub genericul
„ Siguranţa alimentaţiei”
Şcoala Gimnazială
Conţeşti
Preinspecţie şcolară generală

Inspector şcolar general
adjunct
Inspectori şcolari
Coordonator
Insp. şc. Marilena Ion
Inspector şcolar general
adjunct
Inspectori şcolari
Metodişti
Coordonator
Insp. şc. Maria Elena
Şuică
Inspectori şcolari
Profesori metodişti
Inspector şcolar general
adjunct
Inspectori şcolari
Profesori metodişti
Coordonator
Insp. şc. Ştefan Cioacă
Inspector şcolar pentru
educaţie permanentă
Profesori metodişti pentru
educaţie permanentă
Coordonator
Insp. şc. Elena
Şerbănescu
Inspector şcolar general
adjunct
Inspectori şcolari
Metodişti
Coordonator
Insp. şc. Ştefan Cioacă

Nr.de unităţi verificate
Nr. rapoarte inspecţie
realizate
Raport inspecţie
tematică
Nr. cadre didactice
inspectate
Nr. de fişe de observaţie
a lecţiei încheiate
Raport inspecţie
tematică
Nr. de cadre didactice
inspectate
Nr. rapoarte inspecţie
realizate
Nr. rapoarte încheiate
Raport inspecţie
tematică

Nr. de unităţi
monitorizate
Raport inspecţie
tematică

Nr. de cadre didactice
inspectate
Nr. rapoarte inspecţie
realizate
Activităţi derulate
Raport general
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8.

24 -28
noiembrie

10.

2- 5
decembrie

8- 12
decembrie

Inspector şcolar general
adjunct
Inspectori şcolari
Metodişti
Coordonator
Insp. şc. Ştefan Cioacă

Conform graficului de
inspecţii al fiecărui
inspector şcolar, pe
specialitate

Inspectori şcolari
Profesori metodişti

Inspecţie tematică
Unităţile de învăţământ
Monitorizarea modului de aplicare
arondate pe zone
a măsurilor de prevenire a
abandonului şcolar şi reducerea
absenteismului

Inspector şcolar general
adjunct
Inspectori şcolari
Coordonator
Insp. şc. Luminiţa Pinţur

Nr. de cadre didactice
inspectate
Nr. rapoarte inspecţie
realizate
Activităţi derulate
Raport general
Nr. de cadre didactice
inspectate
Nr. rapoarte inspecţie
realizate
Nr.de unităţi verificate
Nr. rapoarte inspecţie
realizate
Raport inspecţie
tematică

Inspecţie tematică
Unităţile de învăţământ
Monitorizarea modului de aplicare
arondate pe zone
a măsurilor de prevenire a
abandonului şcolar şi reducerea
absenteismului

Inspector şcolar general
adjunct
Inspectori şcolari
Coordonator
Insp. şc. Luminiţa Pinţur

Nr.de unităţi verificate
Nr. rapoarte inspecţie
realizate
Raport inspecţie
tematică

Inspector şcolar general
adjunct
Inspectori şcolari
Coordonator
Insp. şc. Ştefan Cioacă

Nr. de cadre didactice
inspectate
Nr. rapoarte inspecţie
realizate
Activităţi derulate
Raport general
Nr. de cadre didactice
inspectate
Nr. rapoarte inspecţie
realizate

Inspecţie Şcolară Generală

Inspecţii speciale şi de specialitate

9.

Şcoala Gimnazială
Conţeşti

Şcoala Gimnazială
Conţeşti
11.

12.

15- 19
decembrie

5- 9
ianuarie

Inspecţie de revenire

Inspecţii speciale şi de specialitate

Conform graficului de
inspecţii al fiecărui
inspector şcolar, pe
specialitate

Inspectori şcolari
Profesori metodişti
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13.

14.

12- 16
ianuarie

19- 30
ianuarie

Inspecţie tematică
Verificarea modului de aplicare a
curriculumului în vigoare pentru
învăţământul preşcolar
Inspecţie tematică
Evaluarea calităţii procesului
instructiv educativ la nivelul
unităţilor de învăţământ special şi
special integrat

Inspecţie tematică
Verificarea modului de completare a
documentelor şcolare în vederea
încheierii situaţiei la învăţătură pe
semestrul I

Unităţile de învăţământ
preşcolar
Unităţile de învăţământ
special

Unităţile de învăţământ
arondate pe zone

Inspector şcolar general
adjunct
Inspector şcolar pentru
învăţământ preprimar
Profesori metodişti pentru
învăţământ preprimar
Coordonator
Insp. şc.Violeta Damian
Inspector şcolar pentru
învăţământ special
Profesori metodişti pentru
învăţământ special
Coordonator
Insp.şc. Marilena Ion
Inspector şcolar general
adjunct
Inspector şcolar pentru
management instituţional
Inspectori şcolari
Coordonator
Insp. şc. Narciza Niţu

Nr. de cadre didactice
inspectate
Nr. rapoarte inspecţie
realizate
Raport inspecţie
tematică

Nr. unităţi monitorizate
Număr de proceseverbale de monitorizare
încheiate
Raport inspecţie
tematică

Inspector Şcolar General Adjunct,
Prof. Anca Irina VASILE
Inspector şcolar pentru monitorizarea
programelor privind accesul la educaţie,
prof. Maria Elena Şuică
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