INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEłEAN GALAłI
STR. PORTULUI NR.55 B  0236 – 460170  0236 – 319396
E-mail: info@isj.gl.edu.ro; Adresă site: www.isj.gl.edu.ro

___________________________________________________________________________
Nr._________/_____________
FIŞA CADRU DE PUNCTAJ PENTRU FUNCłIILE DE CONDUCERE
pentru obŃinerea gradaŃiei de merit
NUMELE ŞI PRENUMELE
UNITATEA DE ÎNVĂłĂMÂNT
FUNCłIA (DIRECTOR/DIRECTOR. ADJ.)
SPECIALITATEA
VECHIMEA ÎN ÎNVĂłĂMÂNT (PESTE 3 ANI)
CALIFICATIV OBłINUT ÎN PERIOADA
EVALUATĂ
01. 09.2006-31. 08. 2010

CRITERIILE EVALUATE
1.

CRITERIUL PRIVIND ACTIVITĂłI COMPLEXE CU 85VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ

CRITERII
a) Rezultate deosebite obŃinute în pregătirea elevilor în raport cu
standardele curriculare de performanŃă, materializate în:
 procentul de promovabilitate al elevilor la 15 iunie raportat la nr.
elevi înscrişi la început de an şcolar, astfel:
- promovabilitate 90 – 100 %
- promovabilitate 85 – 89,99 %
- promovabilitate 80 – 84,99 %
- promovabilitate 75 – 79,99 %
 procent medii generale mai mari decât 8,00 la sfârşit de an şcolar,
raportat la număr total elevi promovaŃi:
- 80% - 100%
- 60% - 79,99%
- 40% - 59,99%
- 20% - 39,99%
 examene naŃionale de sfârşit de ciclu (pentru şcolile cu mai multe
categorii de examene, procentul se calculează ca medie a
procentelor obŃinute la fiecare tip de examen naŃional):
- promovabilitate 91 – 100 %
- promovabilitate 81 – 90 %
- promovabilitate 71 – 80 %
- promovabilitate 60– 70 %
b) IniŃierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin
utilizarea programului AEL/ alte programe în cadrul şcolii, dacă
există condiŃiile tehnice necesare:
- program AEL utilizat sistematic
- program AEL utilizat sporadic
c) PerformanŃe în pregătirea elevilor distinşi la concursuri de
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profil/olimpiade şcolare, concursuri cultural-artistice şi sportive
recunoscute de M.E.C.T.S.:
- faza internaŃională: premiile (locurile I, II, III), menŃiuni/
premii speciale;
- faza naŃională: premiile (locurile I, II, III), menŃiuni/premii
speciale;
- faza judeŃeană, interjudeŃeană/regională: premiile (locurile
I, II, III)/menŃiuni/premii speciale.
d) Pregătirea loturilor olimpice pentru concursuri şi olimpiade
şcolare incluse în programul de activităŃi şi în calendarul
I.S.J./M.E.C.T.S.:
- pregătirea loturilor olimpice la faze judeŃene, interjudeŃene,
naŃionale, internaŃionale;
- membru al juriului/comitetului de organizare, la
concursurile şi olimpiadele judeŃene, interjudeŃene/naŃionale,
internaŃionale;
- preşedinte/membru în Comisia de organizare a Concursului
de titularizare, suplinire, de evaluare, de contestaŃii, de
mobilitate, alte comisii.
e) Pregătirea loturilor olimpice, activitatea în unităŃi şcolare
vocaŃionale, participarea, în calitate de membru al juriului sau al
comitetului de organizare, la concursurile şi olimpiadele judeŃene,
interjudeŃene, naŃionale ori internaŃionale; organizarea şi
participarea la spectacole, expoziŃii, concerte, simpozioane – la
nivel internaŃional, naŃional ori interjudeŃean.
f) Rezultate notabile/măsurabile obŃinute în:
- activităŃi culturale şi educative organizate în şcoală
- finalizarea unor proiecte de parteneriat educaŃional cu
impact la nivel local/judeŃean/naŃional/internaŃional, avizat
de ISJ
g) Activitatea şi rezultatele obŃinute în centrele de excelenŃă sau
centrele de pregătire zonală din cadrul unităŃilor de învăŃământ
vocaŃionale (muzică, seminarii, pedagogic, teatru, arte plastice,
arhitectură, sport etc.) / cu elevi cu dificultăŃi de învăŃare.
h) Activitate desfăşurată în vederea realizării echităŃii în educaŃie
(activităŃi de remediere şcolară, grădiniŃă de vară, activităŃi de
desegregare, de educaŃie incluzivă, nediscriminatorie, de educaŃie
multiculturală/interculturală, educaŃie pentru diversitate/alteritate,
programe de educaŃie a părinŃilor recunoscute la nivel judeŃean/
naŃional).
i) Rezultate măsurabile/cuantificabile în dezvoltarea unor activităŃi
practice, educative pentru formarea abilităŃilor de comunicare,
antreprenoriale, tehnice etc.
j) Rezultate măsurabile/cuantificabile obŃinute prin:
- finalizarea unor proiecte de parteneriat educaŃional la nivel
local/judeŃean/ naŃional/internaŃional
- activităŃi de voluntariat la nivelul comunităŃii locale
k) Coordonarea colectivelor redacŃionale ale revistelor şcolare (cel
puŃin 2 reviste pe an) care deŃin ISSN / ISBN
l) Participare la cursuri de formare/masterat/doctorat:
- curs în cadrul CCD sau al altor instituŃii
- master în managementul educaŃional / în specialitate/ în alte
specialităŃi; curs postuniversitar; doctorat
m) Coordonarea activităŃilor din cadrul Strategiei NaŃionale de
AcŃiune Comunitară
n) Integrarea copiilor cu cerinŃe educative speciale în şcolile de masă
şi desfăşurarea activităŃilor de educaŃie remedială
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2.

CRITERIUL PRIVIND PERFORMANłE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ
Punctaj Detaliere pct.
CRITERII
maxim
(max.)
Maximum 9
a) Contributii la elaborarea/editarea de :
puncte
9
2
- programe scolare-avizate de MECTS ;
2
- regulamente/metodologii-avizate de MECTS ;
2
- îndrumatoare/ghiduri metodice-avizate de MECTS/ISJ
- manuale scolare-avizate de MECTS ;
2
- auxiliare didactice-avizate de MECTS /ISJ ;
1
- crearea de softuri educationale în specialitate/platforme de
1
elearning avizate de MECTS ;
2
- reviste cu ISSN /ISBN ;
b) Elaborarea de cărŃi şi lucrări ştiinŃifice publicate în domeniul
didacticii, specialităŃii şi managementului educaŃional, înregistrate cu
ISBN;
Articole în publicaŃiile de specialitate

5

e) Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii consultative de
dialog social; activitatea în domeniul sindical.

f) Rezultatele comunicării cu părinŃii şi autorităŃile locale,
concretizate în reducerea abandonului şcolar, a delincvenŃei
juvenile, a comportamentelor marginale
- cu părinŃii
- cu autorităŃile locale, judeŃene, comunicarea cu ISJ
- rezultatele comunicării cu organizaŃia sindicală din unitatea
şcolară
g) IniŃierea şi organizarea unor programe de formare a cadrelor
didactice în unitatea şcolară

2 puncte de
lucrare

Maximum 4
puncte
4

1
1
1
1p/lucrare
1
1
Maximum 5
puncte

d) Actvitatea ca:
· Metodist;
· Membru în Consiliul consultativ al ISJ;
-Membru în Comisia nationala de specialitate;
- Coordonator de cerc pedagogic .

Evaluare
ISJ

1 pct/articol

c) Activitatea de:
-evaluator de manuale
- mentor
- formator
Comunicari la simpozioane judetene / regionale / nationale /
international
Activitate depusa în calitate de formator al CCD (cursuri cu durata
de minimum 24 de ore)
Contributie la cercetari stiintifice în pecialitate/ problematici în
învatamânt

Autoevaluare

5

2
1
3
1

5

5

1

Maximum 1
punct

1
1
1
1

1

30
3. CRITERIUL PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECT în cadrul programelor de reformă educaŃională, coordonate
de Inspectoratul Şcolar JudeŃean GalaŃi, Ministerul EducaŃiei Cercetării, Tineretului şi Sportului, alŃi parteneri (Institutul
Francez, British Council, Phare, Socrates, Arion, Comenius, MATRA, UNICEF, JIICA/JOCV, YOUTH, Institutul
Goethe, Centrul de limbi moderne de la Graz, proiectele KulturKontakt Austria, Banca Mondială, Programul „A doua
şansă" ş.a.) recunoscute de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

3

CRITERII
a) Participarea la proiecte:
- coordonate de ISJ GalaŃi/ MECTS;
- proiecte cu finanŃare din instrumente structurale (FSE, PHARE,
POSDRU etc.)
- proiecte/programe realizate în parteneriat între şcoală şi asociaŃiile
reprezentative de părinŃi/comunitatea locală/ agenŃi economici
- coordonate de alŃi parteneri (Institutul Francez, British Council,
Phare, Socrates, Arion, MATRA, UNICEF, JIICA/JOCV,
YOUTH, Institutul Goethe, Centrul de limbi moderne de la Graz,
proiectele KulturKontakt Austria ş.a. recunoscute de Ministerul
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, UNESCO)

Pct.
max

20

Detal. pct. Auto(max.) evaluare

Evaluare
ISJ

10
10/proiect
5
5
(notă: a nu
se depăşi
20 pct./
totalcriteriu)

20
4. CRITERIUL PRIVIND CREŞTEREA PRESTIGIULUI UNITĂłII DE ÎNVĂłĂMÂNT/CONEXE, făcând
vizibile rezultatele acesteia în presă, pe site-uri educaŃionale, prin sporirea calităŃii actului educaŃional, manifestat prin locul
ocupat de aceasta în ierarhia stabilită de I.S.J.
AutoEvaluare
Punctaj Detaliere
pct.
evaluare
ISJ
maxim
CRITERII
(max.)
a) ContribuŃii individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea practicii
1/contri
2
managementului educaŃional şi instituŃional, în contextul reformei
buŃie
învăŃământului (ghiduri de bună practică, manuale de proceduri etc.)
(nu mai
mult de
2 pct./
total)
2,5/
b) Atragerea de finanŃări extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte,
acŃiune
5
centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect
(nu mai
creşterea calităŃii instituŃiei şi a procesului de predare-învăŃare-evaluare,
mult de
a bazei didactico-materiale (cerinŃă obligatorie pentru directori)
5 pct./
total)
1/proiect
4
(nu mai
c) Realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanŃare extrabugetară
mult de
4 pct./
total)
d) Realizări de parteneriate cu instituŃiile din domeniul educaŃiei şi cel al
1/partener.
culturii (universităŃi, biblioteci, muzee, centre de cultură, case de cultură,
(nu mai
asociaŃii, fundaŃii etc.) la nivel local, regional, naŃional şi internaŃional
mult de
4
4 pct./
total)
e) Realizări în ceea ce priveşte educaŃia adulŃilor şi conversia profesională
1
1
(cursuri, programe, materiale auxiliare, platforme de învăŃare)
f) Promovarea imaginii şcolii (existenŃa site-ului şcolii actualizat
permanent, apariŃii mass-media privind activităŃile desfăşurate în
3
3
unitate) etc.
g) Respectarea cerinŃelor de proiectare managerială
3
3
h) Asigurarea condiŃiilor igienico-sanitare de desfăşurare a procesului de
învăŃământ, siguranŃă şi securitate a elevilor şi întregului personal al
1
unităŃii
- autorizaŃia sanitară de funcŃionare
1
3
- asigurarea condiŃiilor de securitate a elevilor şi a personalului,
respectarea prevederilor privind sănătatea şi securitatea în muncă;
1
PSI
25

4

Max.
100

PUNCTAJ
Autoevaluare
Evaluare ISJ

Data________________

Semnătura_________________

NOTA:
a) Fişa de autoevaluare, completată la rubrica aferentă, va fi ataşată raportului de autoevaluare.
b) Atât pe fişa de autoevaluare, cât şi pe raportul de autoevaluare se vor menŃiona pentru fiecare criteriu specific
paginile din dosar la care se găsesc dovezile ataşate.
c) 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.
d) Concursurile şcolare care nu au avut faze intermediare (şcoală, sector, judeŃ), sau care nu se finalizează cu
clasamente explicite vor primi cel mult punctajul corespunzător concursurilor interşcolare.
e) Raportul de autoevaluare poate fi tehnoredactat pe structura fişei, prin consemnarea detalierilor privitoare la
activităŃile aferente fiecărui criteriu specific.
f) Dacă au mai mult de patru ani în funcŃie, directorii pot participa numai la funcŃii de conducere.
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