II.

Identificarea de modalităţi pentru cresterea eficienţei utilizării
resurselor materiale financiare, materiale şi informaţionale max. 10 p

10 p

Colaborarea cu celelalte compartimente din unitatea de
învăţământ
-contribuie la informarea părinţilor despre rolul şcolii şi
prevederile legale referitoare la educaţie; 0,50/ intâlnire, max 1p
-transmite şcolii datele colectate din comunitate 1 p
-identifică soluții optime pentru asigurarea accesului la educație;
0,50/ solutie, max. 2

4p

Implicare/ participare la elaborarea Regulamentului intern, a
planului de acţiune al şcolii, a documentelor de analiză a
implementării activităţilor din planul managerial al şcolii, a
documentelor necesare reprezentanţilor ARACIP cu ocazia
vizitei efectuate în unitate pentru evaluare/ autorizare/ acreditare
- 1p./document elaborat, maxim 5 p.

5p

Implicarea / participarea la redactarea regulamentelor interne, a
rapoartelor pentru activităţile corespondente din Planul
Managerial al şcolii, a documentelor de prognoză şi analiză, a
instumentelor necesare implementării activităţilor.
- implicare în redactarea regulamentelor interne – 1p
- implicarea în elaborarea procedurilor – 1p/procedură – max.3p
- contribuţii la elaborarea planului de desegregare şcolară şi
implementarea acestuia prin colaborare cu conducerea şcolii-3 p
- contribuţii în organizarea de activități cu părinții/alți membri ai
comunității în vederea informării cu privire la activitățile
prevăzute în Planul Managerial al școlii- 2 p

9p

Membru în echipă de proiect derulat cu fonduri europene

5p

Bonus pentru îndeplinirea altor sarcini de serviciu în afara fişei
postului şi atribuite prin act administrativ – 2 p./ atribuţie, max.
10 p.
Comunicare şi relaţionare

10 p

25 p

Bonus pentru medierea finalizată cu soluţionare pozitivă a
situaţiilor conflictuale din unitate – 2p/ mediere – max 10p

10 p

Masuri concrete prezentate profesorilor diriginţi si conducerii
unităţii pentru formarea unui colectiv unitar de elevi- 2 p/
măsură, max 10 p.

III.

Bonus pentru activitatea de lider sindical la nivel local sau
judeţean – 1 p./ an, max 5 p.
Managementul carierei si al dezvoltării personale
Perfecţionări : 1 p. pentru fiecare curs/ stagiu finalizat , max. 5
p.(pentru cursurile cu aceeaşi tematica se va acorda un singur
punct)

10 p
5p
5p
5p

IV.

Contribuţia la dezvoltarea institutională şi la promovarea
imaginii unităţii de învăţământ

5p

1. Contribuţia personală la promovarea ofertei educaţionale a
unităţii – 2 p.
2. Articole proprii publicate în revista sau pe site-ul unităţii de
învăţământ. – 2 p.
3. Contribuţie proprie la dezvoltarea unor relaţii de colaborare
cu toate persoanele implicate în procesul instructiv- educativ –
1 p.

2p
2p
1p

Nota: pentru toate afirmatiile care stabilesc punctajul pentru ‘autoevaluare’ vor fi anexate documente
doveditoare ;
Pentru candidatii incadrati pe jumatate de norma in specialitatea pentru care se face evaluarea se
acorda jumatate din punctajul prevazut la fiecare dintre criteriile de evaluare din prezenta fisa.
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,
Prof. Ovidiu BĂSCEANU
MEMBRII SUBCOMISIEI DE EVALUARE

