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Avizat, 

Inspector Şcolar General, 

                                                                                                                                                                                        Prof. Rodica LuminiŃa Barcari 

 

GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL ŞI EVALUARE   

PRIN INSPECłIE ŞCOLARĂ 

SEMESTRUL al II-lea, ANUL ŞCOLAR 2011 – 2012 

Nr. 

crt. 
Perioada 

Tipul de inspectie sau alte 

forme de control 
Tematica Unitati scolare 

Componenta 

colectivului de 

inspectie 

Obs. 

1. 

 

16- 20 

ianuarie  

 
InspecŃii de specialitate 

 

Pentru obŃinerea gradelor 
didactice 

Conform graficelor 
inspectorilor de 

specialitate  

Inspectori şcolari de 
specialitate  

 

2. 
23 – 27 

ianuarie 

InspecŃii de specialitate 
 

Pentru obŃinerea gradelor 
didactice 

Conform graficelor 
inspectorilor de 

specialitate 

Inspectorii scolari de 
specialitate 
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InspecŃii de specialitate 
 

 

Pentru obŃinerea gradelor 
didactice 

Conform graficelor 
inspectorilor de 

specialitate 

Inspectori şcolari de 
specialitate 

 

3. 

 

 

 

 

30 ianuarie 

–  

3 februarie 

InspecŃie  tematică 1. Analiza activităŃii desfăşurate 
în semestrul I, proiectarea 
activităŃii manageriale pentru 
semestrul al II –lea  (rapoarte de 
analiză, documente manageriale 
pentru semestrul al II-lea);  

2. Verificarea asigurării unor 
condiŃii optime pentru 
desfăşurarea activităŃii la grupa 
pregătitoare;  

3. Monitorizare privind 
organizarea şi desfăşurarea 
examenlor de certificare a 
competenŃelor profesionale;  

4. Monitorizarea procesului de 
integrare a elevilor cu cerinŃe 
educaŃionale speciale:  

 - existenŃa la nivelul unităŃii 

- pe sectoare Inspectori şcolari de 
specialitate cu 

atribuŃii de sector, 
conform graficului 

săptămânal 
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şcolare a  unei baze de date 
referitoare la copiii cu cerinŃe 
educaŃionale speciale ( nr. de 
elevi cu Certificate de Expertiză 
şi Orientare Şcolară/ nr. de elevi 
cu traseu educaŃional); 

- numărul elevilor care 
beneficiază de servicii 
educaŃionale de sprijin; 
 
- discuŃii cu directorul unităŃii de 
învăŃământ şi cu cadrele didactice 
care lucrează cu copiii cu CES, 
referitoare la desfăşurarea 
procesului instructiv-educativ-
recuperatoriu /realizarea adaptării 
curriculare/colaborarea cu 
profesorii de sprijin (daca este 
cazul). 

4. 

 

6 februarie 

– 

 10 

februarie 

PreinspecŃie  

 

Conform Metodologiei pentru 
inspecŃie şcolară 

Grup Şcolar „Areta 
Teodorescu” GriviŃa  

GPP CC łăndărei 

Coordonator : insp. 
Allina Contanu 

Coordonator : insp. 
Teodora Ion 
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InspecŃii de specialitate 
Pentru obŃinerea gradelor 

didactice 
Conform graficelor 

inspectorilor de 
specialitate 

Inspectori şcolari de 

specialitate 

5. 

 

 

 

13 – 17 

februarie 

 

 

InspecŃie generală 

Conform Metodologiei pentru 
inspecŃie şcolară, pentru 

domeniile/aspectele:  

1. Managementul şcolar, 
managementul asigurãrii calitãŃii, 
dezvoltarea instituŃionalã, 
eficienŃa atragerii şi folosirii 
resurselor (umane, financiare, 
materiale şi informaŃionale), 
respectarea legislaŃiei în vigoare 
şi a regulamentelor 

2.Modul de aplicare a 
curriculumului naŃional, 
dezvoltarea şi aplicarea 
curriculumului la decizia şcolii/în 
dezvoltare localã şi calitatea 
activitãŃilor extracurriculare 
realizate de personalul didactic şi 
unele categorii de personal 

Grup Şcolar „Areta 
Teodorescu „ 

GriviŃa  

GPP CC łăndărei 

 

Coordonator : insp. 
Allina Contanu 

Coordonator : insp. 
Teodora Ion 

Inspectori  şcolari de 
specialitate, 

metodişti 
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didactic auxiliar 

3. Activitatea personalului 
didactic (proiectare, 
predareînvãŃareevaluare, 
reglare/remediere, diferenŃiere a 

demersului educaŃional) 

4. Nivelul performanŃelor 
realizate de elevi în învãŃare 
raportat la standardele 
educaŃionale naŃionale 
(curriculare şi de evaluare) 

5. Modul în care unitatea de 
învãŃãmânt sprijinã şi încurajeazã 
dezvoltarea personalã a elevilor şi 
motivaŃia acestora în învãŃare 
(consiliere, orientare şcolarã, 
asistenŃã individualizatã), 
respectând principiile educaŃiei 
incluzive şi asigurarea egalitãŃii 
de şanse 

6. RelaŃiile unitãŃii de învãŃãmânt 
cu pãrinŃii şi cu comunitatea 
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localã 

7. Atitudinea elevilor faŃã de 
educaŃia pe care le-o furnizeazã 
unitatea de învãŃãmânt 

InspecŃii de specialitate 

 

Pentru obŃinerea gradelor 
didactice 

Conform graficelor 
inspectorilor de 

specialitate 

Inspectori şcolari de 
specialitate 

 

PostinspecŃie 

Conform Metodologiei pentru 
inspecŃie şcolară 

Grup Şcolar „Areta 
Teodorescu” GriviŃa  

GPP CC łăndărei 

 

Coordonator : insp. 
Allina Contanu 

Coordonator : insp. 
Teodora Ion 

PreinspecŃie Conform Metodologiei pentru 
inspecŃie şcolară 

 

Grup Şcolar Reviga  Coordonator : insp. 
Simona Grigoras 

6. 

 

20- 24 

februarie 

 
InspecŃii de specialitate 

 

Pentru obŃinerea gradelor 
didactice 

Conform graficelor 
inspectorilor de 

specialitate 

Inspectori de 
specialitate sau 

metodişti 
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7. 

 

 

 

27 

februarie –  

2 martie 

 

 

Inspectie generală Conform Metodologiei pentru 

inspecŃie şcolară pentru 

următoarele domenii/ aspecte:  

1. Managementul şcolar, 
managementul asigurãrii calitãŃii, 
dezvoltarea instituŃionalã, 
eficienŃa atragerii şi folosirii 
resurselor (umane, financiare, 
materiale şi informaŃionale), 
respectarea legislaŃiei în vigoare 
şi a regulamentelor 

2.Modul de aplicare a 
curriculumului naŃional, 
dezvoltarea şi aplicarea 
curriculumului la decizia şcolii/în 
dezvoltare localã şi calitatea 
activitãŃilor extracurriculare 
realizate de personalul didactic şi 
unele categorii de personal 
didactic auxiliar 

3. Activitatea personalului 
didactic (proiectare, 

Grup Şcolar Reviga  Coordonator : insp. 

Simona Grigoras 

Inspectori şcolari de 

specialitate, 

metodişti 
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predareînvãŃareevaluare, 
reglare/remediere, diferenŃiere a 
demersului educaŃional) 

4. Nivelul performanŃelor 
realizate de elevi în învãŃare 
raportat la standardele 
educaŃionale naŃionale 
(curriculare şi de evaluare) 

5. Modul în care unitatea de 
învãŃãmânt sprijinã şi încurajeazã 
dezvoltarea personalã a elevilor şi 
motivaŃia acestora în învãŃare 
(consiliere, orientare şcolarã, 
asistenŃã individualizatã), 
respectând principiile educaŃiei 
incluzive şi asigurarea egalitãŃii 
de şanse 

6. RelaŃiile unitãŃii de învãŃãmânt 
cu pãrinŃii şi cu comunitatea 
localã 

7. Atitudinea elevilor faŃã de 
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educaŃia pe care le-o furnizeazã 

unitatea de învãŃãmânt 

InspecŃii de specialitate 
 

Pentru obŃinerea gradelor 

didactice 

Conform graficelor 

inspectorilor de 

specialitate 

Inspectori de 

specialitate sau 

metodisti 

 

Inspectie generală Conform Metodologiei pentru 
inspecŃie şcolară pentru  

domeniile/ aspectele sus- 
menŃionate 

 

Grup Şcolar Reviga  Coordonator : insp. 

Simona Grigoras 

Inspectori şcolari de 

specialitate, 

metodişti  

8. 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 9 

martie  

 

 

 

 

 

 

InspecŃii de specialitate 
 

Pentru obŃinerea gradelor 
didactice 

Conform graficelor 
inspectorilor de 

specialitate 

Inspectori de 

specialitate sau 

metodisti 

Detalierea 
punctajelor 

aferente 
criteriilor, 

pentru 
gradaŃia de 
merit 2012 
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PostinspecŃie 

 
Conform Metodologiei pentru 

inspecŃie şcolară 
 

Grup Şcolar Reviga  Coordonator : insp. 

Simona Grigoras 

Detalierea 
punctajelor 

aferente 
criteriilor, 

pentru 
gradaŃia de 
merit 2012 

9. 

 

 

12 – 16 

martie 

InspecŃii de specialitate 
 

Pentru obŃinerea gradelor 
didactice 

Conform graficelor 
inspectorilor de 

specialitate 

Inspectori de 

specialitate sau 

metodişti 

 

 

10. 

 

19 – 23 

martie  

InspecŃii de specialitate 
 

Pentru obŃinerea gradelor 
didactice 

Conform graficelor 
inspectorilor de 

specialitate 

Inspectori de 

specialitate sau 

metodişti 

Simulare 
judeŃeană 
Evaluare 
NaŃională  

( limba şi 
literatura 
română) 

 

11 

 

26 – 30 

 

InspecŃie   tematică  

 

Monitorizarea activităŃilor 
planificate pentru săptămâna 

- pe sectoare 
 
 
 

Inspectori şcolari de 
specialitate cu 

atributii de sector, 
conform graficul 

 

Simulare 
judeŃeană 
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martie 

 

 

 

 

 

 

 

InspecŃii de specialitate 

„Şcoala altfel” 

 

Pentru obŃinerea gradelor 
didactice 

 
 

Conform graficelor 
inspectorilor de 

specialitate 

săptămânal 

 

Inspectorii şcolari de 
specialitate, 

metodişti 

 

 

 

 

 

 

12 

 

2- 6 aprilie 

 

Inspectie  tematică 

Monitorizarea activităŃilor 
desfăşurate în săptămâna „Şcoala 

altfel”  

 

- pe sectoare 

 

Inspectorii scolari de 
specialitate cu 

atributii de sector, 
conform graficul 

săptămânal 

Bacalaureat 
( limba şi 
literatura 
română) 

 

 

 

13 

 

9 – 22 

aprilie  

 

 

VacanŃa de Paşte 

 

 

Analiza 
dosarelor de 

către 
inspectorul 

de 
specialitate, 

cu 
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consultarea 
Consiliului 
Consultativ, 

pentru 
gradaŃia de 

merit. 

PreinspecŃie Conform Metodologiei pentru 
inspecŃie şcolară 

Şcoala cu cls. I- 
VIII MoviliŃa 

Coordonator : insp. 
Marinică Zoia 

Verificarea 
dosarelor de 

către 
comisia de 

coordonare , 
gradaŃie de 

merit 
14. 

 

 

 

23- 27 

aprilie 

InspecŃii de specialitate 
 

Pentru obŃinerea gradelor 
didactice 

Conform 
graficelor 

inspectorilor de 
specialitate 

Inspectori de 

specialitate sau 

metodisti 

 

15. 

 

 

 

InspecŃie generală Conform Metodologiei pentru 
inspecŃie şcolară pentru 

următoarele domenii/ aspecte:  

1. Managementul şcolar, 
managementul asigurãrii calitãŃii, 

Şcoala cu cls. I- 
VIII MoviliŃa 

Coordonator : insp. 

Marinică Zoia  

Inspectori de 

specialitate sau 

Verificarea 
dosarelor de 

către 
comisia de 

coordonare , 
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30 aprilie – 

4 mai  

 

 

 

 

 

 

30 aprilie – 

4 mai  

 

dezvoltarea instituŃionalã, 
eficienŃa atragerii şi folosirii 
resurselor (umane, financiare, 
materiale şi informaŃionale), 
respectarea legislaŃiei în vigoare 
şi a regulamentelor 

2.Modul de aplicare a 
curriculumului naŃional, 
dezvoltarea şi aplicarea 
curriculumului la decizia şcolii/în 
dezvoltare localã şi calitatea 
activitãŃilor extracurriculare 
realizate de personalul didactic şi 
unele categorii de personal 
didactic auxiliar 

3. Activitatea personalului 
didactic (proiectare, 
predareînvãŃareevaluare, 
reglare/remediere, diferenŃiere a 
demersului educaŃional) 

4. Nivelul performanŃelor 
realizate de elevi în învãŃare 

metodisti 

 

gradaŃie de 
merit 
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raportat la standardele 
educaŃionale naŃionale 
(curriculare şi de evaluare) 

5. Modul în care unitatea de 
învãŃãmânt sprijinã şi încurajeazã 
dezvoltarea personalã a elevilor şi 
motivaŃia acestora în învãŃare 
(consiliere, orientare şcolarã, 
asistenŃã individualizatã), 
respectând principiile educaŃiei 
incluzive şi asigurarea egalitãŃii 
de şanse 

6. RelaŃiile unitãŃii de învãŃãmânt 
cu pãrinŃii şi cu comunitatea 
localã 

7.Atitudinea elevilor faŃã de 
educaŃia pe care le-o furnizeazã 
unitatea de învãŃãmânt 

PreinspecŃie  Conform Metodologiei pentru 
inspecŃie şcolară  

Şcoala cu cls. I – 
VIII SudiŃi 

Şcoala cu cls. I –

Coordonator: insp. 

Ana- Maria Simion 
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VIII Cosâmbeşti 

 

Şcoala cu cls. I- 
VIII Mărculeşti 

Fodor  

Coordonator: insp. 

Cristina Vardianu 

Coordonator : insp. 

Ion Marin  

PostinspecŃie  Conform Metodologiei pentru 
inspecŃie şcolară 

Şcoala cu cls. I- 
VIII MoviliŃa 

Coordonator : insp. 

Marinică Zoia  

 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

7- 11 mai 

 

 

InspecŃie generală Conform Metodologiei pentru 
inspecŃie şcolară pentru 

următoarele domenii / aspecte:  

1. Managementul şcolar, 
managementul asigurãrii calitãŃii, 
dezvoltarea instituŃionalã, 
eficienŃa atragerii şi folosirii 
resurselor (umane, financiare, 
materiale şi informaŃionale), 
respectarea legislaŃiei în vigoare 

Şcoala cu cls. I – 
VIII SudiŃi 

 

Şcoala cu cls. I –
VIII Cosâmbeşti 

 

Şcoala cu cls. I- 
VIII Mărculeşti 

Coordonator: insp. 

Ana- Maria Simion 

Fodor  

 

Coordonator: insp. 

Cristina Vardianu 

Coordonator : insp. 
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şi a regulamentelor 

2. Activitatea personalului 
didactic (proiectare, predare/ 
învãŃare/ evaluare, reglare/ 
remediere, diferenŃiere a 
demersului educaŃional) 

3. Nivelul performanŃelor 
realizate de elevi în învãŃare 
raportat la standardele 
educaŃionale naŃionale 
(curriculare şi de evaluare) 

Ion Marin 

Inspectori de 
specialitate,  metodişti 

 

 

 

Inspectii de specialitate Pentru obŃinerea gradelor 
didactice 

Conform 
graficelor 

inspectorilor de 
specialitate 

Inspectori de 
specialitate,  metodisti 

 

 

 

17. 

 

 

 

   14- 18 

mai  

InspecŃie generală Conform Metodologiei pentru 
inspecŃie şcolară pentru 

domeniile/ aspectele sus- 
menŃionate 

Şcoala cu cls. I – 
VIII SudiŃi 

Şcoala cu cls. I –
VIII Cosâmbeşti 

 

Coordonator: insp. 

Ana- Maria Simion 

Fodor  

Coordonator: insp. 
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Şcoala cu cls. I- 
VIII Mărculeşti 

Cristina Vardianu 

Coordonator : insp. 

Ion Marin 

Inspectori de 
specialitate,  metodişti 

 

Inspectii de specialitate Pentru obŃinerea gradelor 
didactice 

Conform 
graficelor 

inspectorilor de 
specialitate 

Inspectori de 
specialitate 

Profesori metodisti 

 

18. 

 

 

 

21 -25 mai  

PostinspecŃie Conform Metodologiei pentru 
inspecŃie şcolară 

Şcoala cu cls. I – 
VIII SudiŃi 

Şcoala cu cls. I –
VIII Cosâmbeşti 

Şcoala cu cls. I- 
VIII Mărculeşti 

Coordonator: insp. 

Ana- Maria Simion 

Fodor  

Coordonator: insp. 

Cristina Vardianu 

Coordonator : insp. 

Ion Marin 

SoluŃionarea 
contestaŃiilor 

pentru 
obŃinerea 

gradaŃiei de 
merit 
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InspecŃii de specialitate Pentru obŃinerea gradelor 
didactice 

Conform 
graficelor 

inspectorilor de 
specialitate 

Inspectori de 
specialitate, metodisti 

 

19. 

28 mai –  

1 iunie  

InspecŃii de specialitate Pentru obŃinerea gradelor 
didactice 

Conform 
graficelor 

inspectorilor de 
specialitate 

Inspectori de 
specialitate, metodisti 

Incheierea 
cursurilor 

pentru clasa 
a XII-a  

20. 

 

4 -9 iunie 

 

InspecŃie tematică  

1. Incheierea în bune condiŃii a 
anului şcolar  

2. Monitorizarea pregătirii 
unităŃilor şcolare pentru 

examenele naŃionale 

- pe sectoare Inspectorii scolari de 
specialitate cu atributii 

de sector, conform 
graficul săptămânal 

 

21. 

 

11 -15 iunie 

 

InspecŃie   tematică 

1. Incheierea in bune condiŃii a 
anului şcolar  

2. Monitorizarea probelor de 
competenŃe de comunicare în 

limba română -  Bacalaureat 2012 

- pe sectoare Inspectorii scolari de 
specialitate cu atributii 

de sector, conform 
graficul săptămânal 

Incheierea 
cursurilor 

pentru clasa 
a VIII-a  

22.   1. Monitorizarea desfăşurării 
probelor de competenŃe digitale - 

- pe sectoare Inspectorii scolari de 
specialitate cu atributii 

Înscriere la 
Evaluarea 
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18- 22 iunie 

 

InspecŃie   tematică Bacalaureat 2012 

2. Monitorizarea pregătirii 
unităŃilor şcolare pentru 

examenele naŃionale  

3. Monitorizare privind 
organizarea şi desfăşurarea 
examenelor de certificare a 
competenŃelor profesionale 

de sector, conform 
graficul săptămânal 

NaŃională 
pentru clasa 

a VIII-a  

Aprobat în şedinŃa Consiliului de AdministraŃie al ISJ IalomiŃa din  17.01.2012 

 

Inspector Şcolar General Adjunct, 

Prof. Dr. Ştefan Grigorescu  


