MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
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CRITERIILE SPECIFICE ŞI GRILA DE PUNCTAJ
PENTRU CONCURSUL DE ACORDARE A GRADAłIEI DE MERIT ÎN ANUL ŞCOLAR 2010 -2011
LABORANT

POZIłIA APLICANTULUI
Nume şi prenume solicitant
FuncŃia
Unitatea de învăŃământ
Vechimea în învăŃământ
Calificativul
Perioada de evaluare

Foarte bine
01.09.2006 – 31.08.2010

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat

Punctaj

Autoevaluare

maxim
Îndeplinirea atribuŃiilor şi responsabilităŃilor de serviciu
1. În domeniul gestiunii, preocupării pentru ordonarea,
funcŃionalizarea şi pentru stocarea / arhivarea
informaŃiei.
- colaborarea cu profesorul de fizică, chimie, biologie sau
informatică în pregătirea lucrărilor experimentale

25 puncte
maxim

- preocupările pentru evitarea prejudiciilor aduse gestiunii cu
măsurile luate pentru recuperarea acestora

10 puncte
maxim

- răspundere în gestiunea laboratorului, Ńinând o evidenŃă

25 puncte

clară a materialului existent în laborator, în urma inventarului

maxim

anual la nivelul unităŃii şcolare
- preocuparea pentru întreŃinerea şi îmbunătăŃirea bazei
materiale
- acŃiuni de amenajare

20 puncte
maxim

- acŃiuni de dotare

20 puncte
maxim

TOTAL

100 PUNCTE

2. În domeniul proiectării, organizării şi al efectuării
operaŃiilor / acŃiunilor
- proiectarea eficientă, pe capitole, teme, termene, cu
graficele anuale, semestriale, săptămânale şi zilnice aferente
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20 puncte
maxim

Punctaj acordat

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat

Punctaj
maxim

- numărul şi calitatea acŃiunilor (lucrărilor de laborator)
specifice întreprinse

20 puncte
maxim

- folosirea judicioasă a bugetului de timp

20 puncte
maxim

- dovezi ale funcŃionalităŃii normale a compartimentului

20 puncte

(certificate de director)

maxim

- participarea efectiva la desfăşurarea lecŃiilor folosind
mijloace audio-vizuale (calculator, videoproiector etc.)

20 puncte
maxim

TOTAL

100 PUNCTE

3. Domeniul respectării legalităŃii, relaŃiilor specifice de
serviciu (cu elevii, cu cadrele didactice, cu publicul).
- respectarea legislaŃiei, a regulamentelor, a fişei postului şi a
responsabilităŃilor concrete

20 puncte
maxim

- respectarea normelor de igienă, de protecŃia muncii etc.

15 puncte
maxim

- completarea corectă a documentelor / actelor (conform

15 puncte

atribuŃiilor) şi asigurarea securităŃii documentelor şi a

maxim

substanŃelor
- relaŃia cu conducerea unităŃii

15 puncte
maxim

- relaŃia specifică cu cadrele didactice

15 puncte
maxim

- relaŃia cu elevii

15 puncte
maxim

- solicitudinea manifestată faŃă de părinŃi şi oricare alŃi

5 puncte

solicitanŃi

maxim

TOTAL

100 PUNCTE

4. În domeniul autoperfecŃionării, responsabilităŃi în
afara

atribuŃiilor

zilnice,

extraşcolare

şi

sociale;

deontologia profesională.
- activitatea de formator, organizator de cerc metodic

20 puncte
maxim

- cursuri de formare în specialitate absolvite

15 puncte
maxim
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Autoevaluare

Punctaj acordat

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat

Punctaj

Autoevaluare

Punctaj acordat

maxim
- perfecŃionarea în utilizarea calculatorului şi eficienŃei
acesteia

20 puncte
maxim

- participarea la activităŃile metodice din şcoală şi la cercurile
pedagogice organizate in scoala

15 puncte
maxim

- participarea, ca secretar / membru, în diferite comisii de la
nivelul şcolii, local sau judeŃean

10 puncte
maxim

- articole publicate; contribuŃii personale la ameliorarea

15 puncte

activităŃii didactice /a compartimentului

maxim

- competenŃa, responsabilitatea, punctualitatea, operativitatea,
corectitudine

15 puncte
maxim

TOTAL

100 PUNCTE
Punctajul final se va calcula ca : 1+2+3+4
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TOTAL

100 PUNCTE MAXIM

NOTĂ:
AcŃiunile întreprinse vor fi certificate, atât cantitativ, cât şi calitativ, conform fişei postului respectiv, de
către directorul unităŃii şcolare.
NOTA:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Pentru liderii sindicali punctajul fişei se majorează diferenŃiat cu maxim 10 puncte (fără a se depăşi
în total 100 de puncte) conform contractului colectiv de muncă la nivel judeŃean (10 puncte pentru
lider national, 8 puncte pentru lider judetean, 5 puncte pentru lider local)
Fişa de autoevaluare, completată în rubrica aferentă, va fi ataşată raportului de
autoevaluare.
Atât pe fişa de autoevaluare, cât şi pe raportul de autoevaluare se vor menŃiona pentru fiecare criteriu
specific paginile de la dosar la care se găsesc dovezile ataşate.
Pentru fiecare criteriu specific punctat vor fi prezentate dovezi (fotocopii, adeverinŃe de la unitatea
şcolară sau, după caz, de la alte instituŃii, etc.), confirmate de conducerea şcolii.
Concursurile şcolare care nu au faza intermediare (şcoala, sector, judeŃ), sau care nu se finalizează cu
clasamente explicite vor primi cel mult punctajul corespunzător concursurilor interşcolare.
Raportul de autoevaluare poate fi tehnoredactat pe structura fişei, prin consemnarea detalierelor
privitoare la activităŃile aferente fiecărui criteriu specific.
Evaluatori,

Semnătura candidatului,

_______________________

_______________________

_____________________
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