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CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ
Punctaj
Auto
maxim
evaluare

CRITERIUL ACTIVITĂȚILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ
a) rezultate/progrese deosebite obţinute în munca cu elevii
a.1.Calitatea documentelor școlare, a planului managerial propriu corelat cu scopul și obiectivele stipulate în planul
managerial al instituției, vizând activitatea de pregătire a lecțiilor, activităților de loisir și activităților
extracurriculare ( planul managerial de programare a activităților, grafice de lucru, grafice cu responsabilități,
proiecte tematice, etc)
a.2.Contribuție la materializarea progresului elevilor prin activități de aprofundare/extindere a conținuturilor școlare
de învățat/ pregătirea lecțiilor, portofoliul de evidență tematică, note de comunicare pedagog – profesor – diriginte,
instrumente utilizate
a.3.Contribuție la dezvoltarea personalității preșcolarilor/elevilor prin activități extracurriculare ( planuri tematice,
modul de timp, instrumente utilizate, fotografii, postere) – 1 punct/activitate
a.4. Adaptarea ambientului și a climatului educațional la tipul de activitate desfășurat ( adeverințe, fotografii și alte
argumente)
a.5. Contribuții la păstrarea mobilierului şi recuperarea pagubelor în caz de prejudiciu
a.6. Realizarea unei comunicări eficiente cu factorii de decizie din școală și/sau familiile copiilor implicați pentru

Punctaj
comisie
de
evaluare

Punctaj
comisie
de
contestații
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asigurarea și păstrarea unui climat de disciplină și de siguranță internă ( note de comunicare scrisă, regulament de
funcționare a programului, documente care atestă consilierea elevilor cazați în internat, corespondența cu părinții
elevilor privind absenteismul și abaterile de la regulamentele care reglementează activitatea levilor, etc.) – 1
punct/document doveditor
a.7 Asigurarea securității și integrității stării de sănătate a preșcolarilor/elevilor prin monitorizarea
comportamentelor și accesului în unitate ( fișe de evidențe, relevanța biletelor de voie, relevanța comunicării cu
factorii de răspundere, etc)
a.8. Utilizarea auxiliarelor/suporturilor curriculare editate de către organizația școlară și/sau alte organizații de profil
( rapoarte de activitate, adeverințe, instrumente de lucru derivate din auxiliarele utilizate)
a.9. Contribuţii la elaborarea/redactarea de reviste şcolare, anuare, pliante de prezentare etc. (1 punct/activitate) ;
b) Utilizarea curentă a tehnologiei informaţiei în activitatea zilnică
b.1. Atestarea competenţelor TIC (certificat/diplomă/adeverinţă)
b.2. Implicarea în operaţiunile de evidenţă informatizată a activităţilor ce se derulează cu şi pentru copiii / elevii
şcolii / personalul şcolii; (punctajul se va aloca în funcţie de numărul de copii / elevi : 5 puncte pentru un număr de
peste 100 de elevi cazați, 4 puncte pentru un număr cuprins între 51 și 100 de elevi cazați 3 puncte pentru un număr
de până la 50 de elevi cazați)
b.3. Utilizarea calculatorului/internetului în organizarea activităților educative de pregătire a temelor, loisir și
extracurriculare, informări bibliografice aferente temelor studiate, proiecte tematice realizare de elevi, etc)
(1/activitate)
c) Colaborarea cu cadrele didactice de specialitate pentru obţinerea de rezultate
măsurabile/cuantificabile în desfăşurarea unor activităţi cu elevii (1 punct/activitate)

5

5
5

11
3
3

5

5

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, I
010168, București
Tel : +40 (0)21 405 57 06
Fax : +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro

Strada Victoriei nr. 132 – 134
Tg – Jiu, cod 210234
Telefon : 0253-227177
Fax : 0253-224750
http://isj.gj.edu.ro, e-mail : isjgorj@yahoo.com,
isjgj@utgjiu.ro

3

4
d) Activitate desfășurată în cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitate în organismele de
conducere ale organizațiilor sindicale /alte organizații.
‐ activitate în organismele de conducere ale organizațiilor sindicale
local -lider de scoala
judetean
national/ international

2

0,25p/an
0,5p/an
o,75p/an

activitate în alte organizații;
e. Preocuparea pentru formarea continuă (se ataşeaza copii după actele de atestare). Participarea la cursuri
de formare profesională, perfecționare.

-

‐ master
‐ altele (1punct/participare)

2
6
3
3

2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea activităţii derulate
a. Elaborarea de regulamente, proceduri avizate de C.A al unității de învățământ (2 puncte/regulament,
procedură)
b. Articole, cărți, înregistrate cu ISBN/ISSN.
‐ Articole (1 punct/articol)
-Cărți (2 puncte/carte)
3. Criteriul privind activitățile extracurriculare și implicarea în proiecte
a.
Organizarea
de
concursuri
și
festivaluri,
simpozioane,
la
nivel
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internațional/național/interjudețean/județean/local; organizarea de spectacole, expoziții, concerte, la
nivel internațional/național/interjudețean/județean/local incluse în programul de activități și în
calendarul inspectoratelor școlare/MEN., certificate prin diplome sau adeverințe
‐ la nivel internațional
‐ la nivel național
‐ la nivel interjudețean
‐ la nivel județean
‐ la nivel local
b. Participare la activități de voluntariat (1 punct/activitate)
c. Alte activităţi suplimentare desfășurate la solicitarea ISJ, MEN, în afara sarcinilor specificate în fişa
postului/ disponibilitate de a lucra peste program (1punct/activitate)
d. Participarea la proiecte
d.1. Participarea la proiecte europene, internaționale care au ca obiective performanța școlară, progresul școlar,
dezvoltarea competențelor și abilitățilo preșcolarilor și elevilor, educația civică, educația complementară, formarea
personalității preșcolarilor și elevilor, dezvoltarea capacității de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a
cadrelor didactice (1,5 puncte/participare)
d.2. proiecte elaborate și implementate, materializate prin raportul de activitate și portofoliul personal
(1p/participare la proiect);
4. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională
a)

atragerea de

2,5
2
1,5
1
0,5
2
3
5
3
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finanțări extrabugetare pentru unitatea de învățământ, atragerea de fonduri, donații, sponsorizări:
-3 puncte pentru sume mai mari de 2500 lei;
-2 puncte pentru sume cuprinse între 2000-2500 lei;
-1 punct pentru sume cuprinse între 1000-2000 lei;
-0,5 puncte pentru sume până la 1000 lei.
b) participarea la proiecte și programe extracurriculare, cu finanţare extrabugetară, cu Administraţia
Publică Locală, cu instituţiile deconcentrate, cu agenţii economici, cu Asociatia de Părinţi, cu ONG‐ urile, cu
Mass‐ media, etc având drept obiectiv creşterea calităţii procesului de învăţământ și dezvoltarea
instituțională, altele decât cele menționate anterior (1 punct/proiect)
TOTAL GENERAL

2

100
PUNCTE

Notă:
Raportul de autoevaluare a activității desfășurate, împreună cu actele doveditoare, vor fi așezate în
dosar în
funcție de succesiunea criteriilor și subcriteriilor din Fișa de evaluare, în conformitate cu prevederile art. 9 din
Metodologie.
Punctajul final obținut nu poate să depășească 100 puncte, iar punctajele pe fiecare criteriu/subcriteriu sunt
cumulative, dar nu pot depăși punctajul maxim acordat criteriului/subcriteriului.
Se vor lua în considerare doar fotocopiile actelor doveditoare depuse la dosar, certificate pentru conformitate cu
originalul de către conducerea unității de învățământ la care candidatul a depus dosarul.

Data________________

Semnătura________________

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, I
010168, București
Tel : +40 (0)21 405 57 06
Fax : +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro

Strada Victoriei nr. 132 – 134
Tg – Jiu, cod 210234
Telefon : 0253-227177
Fax : 0253-224750
http://isj.gj.edu.ro, e-mail : isjgorj@yahoo.com,
isjgj@utgjiu.ro

6

