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Avizat,  

Inpector Școlar General, 

Prof. Elena Cristina STROE 

GRAFIC INSPECȚII 

DOMENIUL: MANAGEMENT      SPECIALITATEA: MINORITĂȚI NAȚIONALE, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI INTEGRAT 

 

 

NR. 
CRT 

PERIOADA TIPUL INSPECȚIEI/  ACTIVITĂȚII ASPECTE VIZATE INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

UNITĂȚILE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

PROPUSE 

 

09.09- 
04.10.2019 

Inspecție tematică Monitorizarea stadiului 
pregătirii unităților de 
învățământ în vederea 

deschiderii anului școlar 2019 
- 2020. 

Monitorizarea implicării 
cadrelor didactice și a 
managerilor de școli în 
asigurarea unui mediu 

educaţional atractiv pentru 
preşcolari şi elevi 

Numărul fișelor de 
monitorizare 

Numărul rapoartelor 
de 

inspecție tematică 
întocmite 

Școala Gimnazială 
Crevedia 

Școala Gimnazială 
Butimanu 

Școala Gimnazială 
Cornești 

Liceul Tehnologic 
Cojasca 
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Consilierea directorilor 
unităților de învățământ privind 

tematica inspecției. 

2 07 -11.10.2019 Inspecție tematică - Verificarea respectării 
reglementărilor legale 

referitoare la evaluarea anuală 
a personalului didactic 

și a personalului didactic 
auxiliar; 

-Verificarea documentelor 
școlare (cataloage, registre 

matricole etc.); 
- Consilierea directorilor 
unităților de învățământ 

privind tematica inspecției 

Numărul fișelor de 
monitorizare 

Numărul rapoartelor 
de 

inspecție tematică 
întocmite 

Școala Gimnazială 
Telești-Ludești 

Școala Gimnazială 
Mătăsaru 

Școala Gimnazială Gura 
Foii 

Școala Gimnazială 
Valea Mare 

3 14 – 18.10.2019 Inspecție tematică - Verificarea modului de 
constituire a Consiliului de 
administrație, a Consiliului 
profesoral și a comisiilor 

metodice; verificarea 
documentelor aferente 

consiliului de administrație, 
consiliului profesoral și 
comisiilor metodice din 
unitățile de învățământ; 
-Verificarea activității de 

secretariat din unitățile de 
învățământ (completarea și 

arhivarea documentelor 
școlare) 

- Consilierea directorilor 
unităților de învățământ 

Numărul fișelor de 
monitorizare 

Numărul rapoartelor 
de 

inspecție tematică 
întocmite 

Școala Specială 
Târgoviște 

Liceul Tehnologic 
Cojasca 

Școala Gimnazială 
Crevedia 
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privind tematica inspecției 

4 21-25.10.2019 Inspecție școlară generală Evaluarea generală a 
performanțelor unităților de 

învățământ și a competențelor 
profesionale/activității 
profesionale a cadrelor 

didactice la nivelul 
disciplinelor/activităților 

educaționale prin inspecție 
școlară generală 

Identificarea factorilor care 
influențează performanța 

activității unităților de 
învățământ 

Monitorizarea aplicării la clasă a 
achizițiilor dobândite 

de cadrele didactice prin 
programele de formare 

Inspectorii vor face aprecieri 
asupra celor 7 arii 

tematice/domenii, prevăzute la 
art. 15 din 

Regulamenul de inspecție a 
unităților de învățământ 

preuniversiar, anexă la OMECTS 
nr. 

5547/06.10.2011 

Fișe de asistență la 
lecție; 

Raport scris individual 
pe 

discipline și pe 
domenii; 

Raport scris final al 
inspecției școlare 

generale; 
Calificativele acordate; 
Plan de îmbunătățire a 

activității în urma 
inspecției 

Școala Gimnazială 
Cornești 

5 29.10 - 
01.11.2019 

Inspecție tematică -Monitorizarea frecvenței 
elevilor și a măsurilor 

întreprinse de unitățile de 
învățământ în situațiile de 

Numărul fișelor de 
monitorizare 

Numărul rapoartelor 
de 

inspecție tematică 

Școala Specială 
Târgoviște 

Școala Gimnazială 
Valea Mare 
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absenteism ridicat și pentru 
prevenirea/combaterea 

violenței în rândul elevilor. 
Consilierea directorilor unitățilo 

întocmite Școala Gimnazială 
Mătăsaru 

6 04-15.11.2019 Inspecție tematică - Monitorizarea/ verificarea 
modului de funcționare a 

Consiliului de administrație, a 
Consiliului profesoral, a 
comisiilor metodice și a 
comisiilor pe probleme 

constituite la nivelul unităților 
de învățământ 

-Verificarea activității de 
secretariat din unitățile de 
învățământ (completarea și 

arhivarea documentelor 
școlare) 

Numărul fișelor de 
monitorizare 

Numărul rapoartelor 
de 

inspecție tematică 
întocmite 

Școala Gimnazială 
Telești-Ludești 

Școala Gimnazială Gura 
Foii 

Școala Gimnazială 
Butimanu 

Liceul Tehnologic 
Cojasca 

7 8.11.2019 Activitate metodică asistență 
psihopedagogică 

Exersarea tehnicilor de  
intervenție primară în cazul 

tulburărilor de comportament  
 

Atelier de lucru 

Minim 90 % cadre 
didactice participante 

Procesul verbal al 
activității 

CJRAE Dâmbovița 

8 15.11.2019 Activitate metodică Logopedie și terapii 
specifice 

Fiecare copil este important! 
Educația specială în Finlanda  și 

în România 
Workshop 

Minim 90 % cadre 
didactice participante 

Procesul verbal al 
activității 

Școala Gimnazială 
Specială Târgoviște 

9 22.11.2019 Activitate metodică cadre didactice 
itinerante 

Schimb de experiență – 

”Exemple de bune practici 

folosite în integrarea elevilor 

cu CES în școala de masă” 

Atelier de lucru 

Minim 90 % cadre 
didactice participante 

Procesul verbal al 
activității 

Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă ”Sf. 
Nicolae” Câmpulung 

Muscel 
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10 08.11.2019 Activitate metodică psihopedagogie 
specială 

Rolul jocului în activitățile 

nonformale în contexte 

nonformale 

Atelier de lucru 

Minim 90 % cadre 
didactice participante 

Procesul verbal al 
activității 

Palatul Brâncovenesc 
Potlogi 

11 25.11 – 
29.11.2019 

Inspecție de 
specialitate 

Monitorizarea activităţii 

cadrelor didactice privind 

asigurarea accesului la un 

învățământ adecvat și de 

calitate pentru elevii cu 

cerințe educative speciale 

integrați în școlile de masă 

din județul Dâmbovița 

Numărul fișelor de 
monitorizare 

Numărul rapoartelor 
de 

inspecție tematică 
întocmite 

Minimum 10 % din 
unitățile de învățământ 

care integrează elevii 
cu cerințe educative 

speciale 

12 02-06.12.2019 Inspecție de 
specialitate 

Monitorizarea activităţii 

cadrelor didactice privind 

asigurarea accesului la un 

învățământ adecvat și de 

calitate pentru elevii cu 

cerințe educative speciale 

integrați în școlile de masă 

din județul Dâmbovița 

Numărul fișelor de 
monitorizare 

Numărul rapoartelor 
de 

inspecție tematică 
întocmite 

Minimum 10 % din 
unitățile de învățământ 

care integrează elevii 
cu cerințe educative 

speciale 

13 09.12 – 
13.12.2019 

Inspecție tematică Monitorizarea înregistrării 

absenţelor, a notării ritmice 

(note / calificative), a 

întocmirii / respectării 

graficelor 

de susţinere a tezelor 

(aprobarea graficului 

desfășurării acestora de către 

director, conform art. 

Numărul fișelor de 
monitorizare 

Numărul rapoartelor 
de 

inspecție tematică 
întocmite 

Școala Gimnazială 
Butimanu 

Școala Gimnazială 
Crevedia 

Școala Gimnazială 
Specială Târgoviște 

Școala Gimnazială Gura 
Foii 
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21, alin. 4, lit. o din 

Regulamentul cadru de 

organizare 

și funcționare a unităților de 

învățământ 

preuniversitar, aprobat prin 

OMENCS nr. 

5079/31.08.2016, cu 

modificările și completările 

ulterioare) 

Consilierea directorilor 

unităților de învățământ 

privind 

tematica inspecției 
14 16.12- 

20.12.2019 
Inspecție tematică Monitorizarea/ verificarea 

implementării strategiei de 

educație incluzivă în școlile 

din zonele dezavantajate 

ale județului 

Numărul fișelor de 
monitorizare 

Numărul rapoartelor 
de 

inspecție tematică 
întocmite 

Școala Gimnazială 
Telești-Ludești 

Liceul Tehnologic 
Cojasca 

Școala Gimnazială 
Mătăsaru 

Școala Gimnazială 
Valea Mare 

 

Inspector Școlar Minorități Naționale, 

Prof. George PUIU 


