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APROBAT
În Consiliul de Administrație al I.Ș.J. TR
Din data de 05.02.2018
Președinte,
Inspector Şcolar General,
Prof. Valeria GHERGHE

GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE ŞI CONTROL
INSPECTORATUL ŞCOLAR
AN

JUDEŢEAN

ŞCOLAR

TELEORMAN

2017- 2018

Semestrul II
La nivelul Inspectoratului Şcolar Judetean Teleorman activităţile de inspecţie a unităților de învățământ preuniversitar sunt desfășurate de către inspectorul
şcolar general, inspectorii şcolari generali adjuncți și inspectorii şcolari ai domeniilor Curriculum și inspecție școlară și Management în scopul realizării obiectivelor
proprii diferitelor categorii de unități de învățământ, așa cum sunt acestea definite prin legislația în vigoare.
Cadrul legislativ


Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011



Regulamentul cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, Ordinul nr. 3400/18.03.2015



Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, anexă la OMECTS nr. 5547/2011



Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar nr. 5079/ 2016



Planul managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman
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Obiectivele principale ale inspecției școlare
a) evaluarea și monitorizarea activității unităților de învățământ preuniversitar din județul Teleorman;
b) îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea conformității funcționării și dezvoltării unităților de învățământ preuniversitar cu legislația privind
învățământul în vigoare, cu politicile, strategiile M.E.N. 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 din județul Teleorman 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-învățare-evaluare, prin raportare la sistemul de
competențe al profesiei didactice;
e) consilierea cadrelor didactice din județul Teleorman 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 2018,
Evaluarea Naţională 2018, Bacalaureat 2018, examene de competenţe profesionale etc.) din județul Teleorman;
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 dintre două inspecţii şcolare generale succesive;



Monitorizarea unităților de învățământ cu rezultate slabe la simulările/examenele naționale;



Semnalarea unor deficienţe în activitatea unităților şcolare (derularea procesului de învăţământ, calitatea activităţii manageriale, desfăşurarea
activităţii compartimentelor funcţionale);



Înscrierea cadrelor didactice pentru obţinerea gradelor didactice în anul școlar 2017-2018;



Asigurarea condiţiilor optime, la nivelul județului Teleorman, pentru organizarea şi desfăşurarea probelor de examen pentru Evaluarea Naţională la finalul claselor
a II-a, a IV-a şi a VI-a în 2018, Evaluarea Naţională 2018, Bacalaureat 2018.
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În anul şcolar 2017-2018, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman,
se vor desfăşura următoarele tipuri de inspecţii şcolare:

NR.
CRT.
1.



Inspecţii şcolare generale



Inspecţii tematice



Inspecţii speciale şi de specialitate

SAPTĂ-MÂNA TIPUL INSPECŢIEI/
ACTIVITĂŢI
12-februarie
15-iunie
2018
(pe tot
parcursul
anului şcolar)

2.
12-februarie
31-mai
2018

Inspecţie tematică
Monitorizarea participării şcolare,
verificarea modului de aplicare a planului
de
măsuri
privind
intervențiile
ameliorative
pentru
reducerea
fenomenului de neșcolarizare și părăsirea
timpurie a școlii.
Inspecţie tematică
Monitorizarea modului de derulare a
activităţilor educative cuprinse în
programul ,,Școala altfel”.

UNITĂŢI DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

COORDONATORI

Toate
unităţile
de Inspectorul şcolar general,
învăţământ
gimnazial, Inspectorii şcolari generali
adjuncți,
liceal și postliceal.
Inspectorii şcolari.
Coordonatori:
Insp. şc. Șuică Maria Elena
Insp. şc. Davidescu Tatiana
Unităţile de învăţământ Inspectorul şcolar general,
Inspectorul şcolar general
gimnazial și liceal.
adjunct pentru Management,
Inspectorii şcolari.
Inspector
şcolar
pentru
activități extrașcolare,
Coordonator:
Insp. şc. Stoicescu Oana
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INDICATORI
REALIZARE

DE

Număr de unităţi verificate;
Număr rapoarte inspecţie
realizate;
Raport inspecţie tematică.

Număr
de
unităţi
monitorizate;
Număr rapoarte inspecţie
realizate;
Raport inspecţie tematică.

3.
12-februarie
30-martie

Inspecţie tematică
Monitorizarea organizării și desfășurării
olimpiadelor și concursurilor școlare.

2018
4.

Inspecţii speciale şi de specialitate
12-februarie
–
31-mai
2018

5.
12 – 28
februarie
2018
6.

Inspecţie tematică
Verificarea respectării reglementărilor în
vigoare privind transferul elevilor în anul
școlar 2017-2018.
Preinspecție şcolară generală

19 - 23
februarie
2018
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Unităţile de învăţământ Inspectorul şcolar general,
Inspectorul şcolar general
gimnazial și liceal.
adjunct pentru Curriculum și
inspecție școlară,
Inspectorii şcolari.

Număr de unităţi verificate;
Număr rapoarte inspecţie
realizate;
Raport inspecţie tematică.

Coordonator:
Insp. şc.
Tănăsescu
Camelia
Inspector şcolar general, Număr cereri aprobate;
Inspector şcolar general Număr rapoarte inspecţie
adjunct pentru Management, realizate;
Inspectorii şcolari,
Metodişti
I.Ș.J./C.C.D. Teleorman

Conform Metodologiei de
formare
continuă
a
personalului
din
învățământul preuniversitar
şi a graficului de inspecţii al
fiecărui inspector şcolar din
domeniul Curriculum și
Coordonatori:
inspecție școlară.
Insp. şc.
Cepan Alina
Daniela
Insp. șc. Davidescu Tatiana
Inspector şcolar general
Unităţile de învăţământ adjunct pentru Curriculum și
inspecție școlară,
gimnazial și liceal.
Inspectorii şcolari,

Număr de unităţi verificate;
Număr rapoarte inspecţie
realizate;
Raport inspecţie tematică.

Coordonator:
Insp. şc. Maria Elena Şuică
Școala Gimnazială ,,Miron Inspectorul şcolar general, Proces-verbal
Radu
Paraschivescu” Inspectorii şcolari generali preinspecţie.
adjuncți,
Zimnicea
Inspectorii şcolari.
Coordonator:
Insp. şc. Nițu Narciza

de

7.

Inspecție şcolară generală
26-februarie
02-martie
2018

8.

Preinspecție şcolară generală
05-09
martie
2018

9.
05-30
martie
2018

10.

12-16
martie
2018

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

Coordonator:
Insp. şc. Nițu Narciza
Școala
Gimnazială Inspectorul şcolar general, Proces-verbal
,,Zaharia Stancu” Roșiorii Inspectorii şcolari generali preinspecţie.
adjuncți,
de Vede
Inspectorii şcolari.

Inspecţie tematică
Unităţi
de
Verificarea modului de organizare şi
gimnazial.
desfăşurare a simulării evaluarii naţionale
pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării
probelor scrise ale examenului de
bacalaureat național, în anul școlar 20172018.

de

Coordonator:
Insp. şc. Ion Marilena
de
unităţi
învăţământ Inspector şcolar general Număr
adjunct pentru Curriculum și monitorizate;
inspecție școlară,
Raport inspecţie tematică.
Inspectorii şcolari,
Coordonatori:
Insp.
şc. Șuică Maria
Elena
Insp. şc. Lăpădatu Angela
Inspectorul şcolar general, Proces-verbal
Inspectorii şcolari generali preinspecţie.
adjuncți,
Inspectorii şcolari.

Preinspecție şcolară generală

Școala Gimnazială Mereni

Inspecție şcolară generală

Coordonator:
Insp. şc. Ilie Sorin
Școala
Gimnazială Inspectorul şcolar general, Număr de cadre didactice
,,Zaharia Stancu” Roșiorii Inspectorii şcolari generali inspectate;
adjuncți,
de Vede

12-16
martie
2018
11.

Școala Gimnazială ,,Miron Inspectorul şcolar general,
Radu
Paraschivescu” Inspectorii şcolari generali
adjuncți,
Zimnicea
Inspectorii şcolari.
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de

Inspectorii şcolari.

12.

Inspecție şcolară generală
19-23
martie
2018

13.
26-martie
27-aprilie
2018
14.

Inspecţie tematică
Verificarea modului de proiectare și de
desfășurare a procesului de învățământ în
regim simultan, în anul școlar 2017-2018.
Inspecție de revenire

23-27
aprilie
2018
15.
02-31
mai
2018

Număr rapoarte inspecţie
realizate;
Coordonator:
Activităţi derulate;
Raport general.
Insp. şc. Ion Marilena
Inspectorul şcolar general, Număr de cadre didactice
Școala Gimnazială Mereni
Inspectorii şcolari generali inspectate;
adjuncți,
Număr rapoarte inspecţie
Inspectorii şcolari.
realizate;
Activităţi derulate;
Coordonator:
Raport general.
Insp. şc. Ilie Sorin
Unităţile de învăţământ Inspectorul şcolar general, Număr de unităţi verificate;
Inspectorii şcolari generali Număr rapoarte inspecţie
gimnazial.
adjuncți,
realizate;
Inspectorii şcolari,
Raport inspecţie tematică.
Coordonatori:
Insp. şc. Stancu Estera Ligia
Insp. şc. Ilie Sorin
Școala Gimnazială ,,Miron Inspectorul şcolar general,
Radu
Paraschivescu” Inspectorii şcolari generali
adjuncți,
Zimnicea
Inspectorii şcolari.

Inspecţie tematică
Unităţi
Verificarea și monitorizarea modului de liceal.
organizare și desfășurare a examenelor:
- pentru obținerea atestatului de
competență lingvistică,
- de atestare a competențelor profesionale
a absolvenților claselor de matematică-
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de

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

Coordonator:
Insp. şc. Nițu Narciza
de
unităţi
învăţământ Inspector şcolar general Număr
adjunct pentru Curriculum și monitorizate;
inspecție școlară,
Rapoarte inspecţie tematică.
Inspectorii şcolari,
Coordonatori:

16.
02 mai
16 iunie
2018

17.

informatică și matematică-informatică,
intensiv informatică ,
- de certificare a calificării absolvenților
învățământului liceal, filiera vocațională.
Inspecţie tematică
Unităţi
de
învăţământ
Verificarea și monitorizarea modului de arondate pe zone.
pregătire a elevilor și îndeplinirea
condițiilor
de
logistică
pentru
desfășurarea în condiții optime a
examenelor naționale în anul școlar 20172018.
Inspecție de revenire

07-11
mai
2018
18.

Inspecție de revenire
14-18
mai
2018

19.

14-mai
29 iunie
2018

Insp. şc. Lăpădatu Angelica
Insp. şc. Tătaru Daniela
Ioana
Insp. şc. Davidescu Tatiana
Inspector şcolar general Număr
de
unităţi
adjunct pentru Curriculum și monitorizate;
inspecție școlară,
Raport inspecţie tematică.
Inspectorii şcolari,

Coordonatori:
Insp.
şc. Șuică Maria
Elena
Insp. şc. Lăpădatu Angela
Școala
Gimnazială Inspectorul şcolar general,
,,Zaharia Stancu” Roșiorii Inspectorii şcolari generali
adjuncți,
de Vede
Inspectorii şcolari.

Școala Gimnazială Mereni

Coordonator:
Insp. şc. Ion Marilena
Inspectorul şcolar general,
Inspectorii şcolari generali
adjuncți,
Inspectorii şcolari.

Coordonator:
Insp. şc. Ilie Sorin
Inspecţie tematică
Unităţi
de
învăţământ Inspectorul şcolar general,
Monitorizarea unităţilor de învăţământ arondate pe zone.
Inspector şcolar general
privind organizarea în condiții optime a
adjunct,
activității manageriale, în vederea
Inspectorii şcolari.
evaluării anuale a directorilor unităților
de învățământ.
Coordonator:
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Număr de cadre didactice
inspectate;
Număr rapoarte inspecţie
realizate;
Activităţi derulate;
Raport general.
Număr de cadre didactice
inspectate;
Număr rapoarte inspecţie
realizate;
Activităţi derulate;
Raport general.
Număr
de
unităţi
monitorizate;
Raport inspecţie tematică.

Insp. şc. Ion Marilena
20.

22-mai
04-iunie
02- 27 iulie
06-23 august
2018

Inspecţie tematică
Unităţi
Consilierea, monitorizarea și evaluarea liceal.
privind organizarea și desfășurarea
examenelor de certificare a calificării
profesionale
a
absolvenților
învățământului profesional, liceal filiera
tehnologică si postliceal nivel 3, nivel 4 și
nivel 5.

21.
11-30
iunie
2018

Inspecţie tematică
Verificarea modului de completare a
documentelor
şcolare
în
vederea
încheierii situaţiei la învăţătură pentru
anul școlar 2017-2018.

de

de
unităţi
învăţământ Inspector şcolar general Număr
adjunct pentru Curriculum și monitorizate;
inspecție școlară,
Raport inspecţie tematică.
Inspectorii şcolari,

Coordonator:
Insp.
şc.
Costache
Florentina
Inspectorul şcolar general,
Inspector şcolar general
Unităţile de învăţământ adjunct,
Inspectorii şcolari,
arondate pe zone.

Notă: În condițiile aprobării unor noi documente legislative, prezentul document va fi completat și adnotat.

Inspectori școlari generali adjuncți,
Prof. Monica COMAN
Prof. Bogdan George BUZATU
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Coordonator:
Insp. şc. Tănăsescu Camelia

Număr unităţi monitorizate;
Număr de procese-verbale
de monitorizare încheiate;
Raport inspecţie tematică:

