
 
GRAFICUL DE INSPECTIE SCOLARA 

AL INSPECTORATULUI SCOLAR AL JUDETULUI GIURGIU 
SEMESTRUL al II-lea 

AN SCOLAR 2013- 2014 
 

AVIZAT, 
Inspector şcolar general, 

                                                                                                                                                                                                     Petre Petre 

 
 
OBIECTIVELE ACTIVITATII DE INSPECTIE SCOLARA 
 

• Calitatea activitatilor didactice desfaturate de catre cadrele didactice în raport cu beneficiarii primari ai educatiei, respectiv prescolarii si 
elevii;  

• Cresterea calitatii serviciilor educationale;  
• Evaluarea calitatii aplicarii curriculum-ului national si a curriculum-lui local/regional, a calitatii activitatilor extracurriculare; 
• Sprijinirea unitatilor de învatamânt si a cadrelor didactice în vederea sporirii eficientei activitatii de predare, învatare si evaluare, a 

întregului proces managerial; 
• Evaluarea generala a performanțelor diferitelor categorii de unitați de învațamânt, prin raportare explicita la politicile educaționale, 

scopurile și obiectivele dezirabile propuse sau la standardele asumate în funcționarea acestora; 
• Evaluarea competențelor profesionale/activitații profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul disciplinei/disciplinelor de studiu sau 

activitaților educaționale pe care acestea le susțin. 
• Evaluarea calitatii activitatii personalului din învatamânt si a calitatii managementului scolar; Monitorizarea, sprijinirea si consilierea 

cadrelor didactice în vederea cunoasterii si atingerii standardelor de performanta de catre elevi; 
• Evaluarea calitatii ofertei educationale si a nivelului atingerii standardelor de performanta de catre cadrele didactice si prescolari/elevi, la 

nivel national, regional, judetean si local; 



• Evaluarea competentelor profesionale ale inspectorilor scolari, ale directorilor unitatilor de învatamânt si profesorilor metodisti de toate 
specialitatile, precum si a abilitatilor acestora de a evalua, îndruma si consilia; 

PRINCIPIILE ACTIVITATII DE INSPECTIE SCOLARA 
• Principiul calitatii ofertei educationale; 
• Principiul egalitatii sanselor; 
• Principiul ameliorarii si dezvoltarii;  
• Principiul autoevaluarii; 
• Principiul feed-back-ului constructiv; 
• Principiul competentei si profesionalismului; 
• Principiul emiterii judecatilor de valoare; 
• Principiul examinarii multicriteriale; 
• Principiul deplinei transparente. 

 

CRITERII DE ÎNTOCMIRE A GRAFICULUI DE INSPECȚIE ȘCOLARA 
 

În proiectarea activitatii de monitorizare si control pe semestrul al II-lea, anul scolar 2013 - 2014 s-a tinut seama de urmatoarele: 
• Planul managerial pentru anul scolar 2013 - 2014 si graficele inspectiilor de specialitate elaborate la nivelul I.S.J Giurgiu; 
• Graficele inspectiilor de specialitate elaborate la nivelul Directiei Generale Educație și Învatare pe Tot Parcursul Vietii din cadrul M.E.N.; 
• Materialele de sinteza realizate pe baza rapoartelor întocmite cu prilejul inspectiilor scolare efectuate în semestrul I al anului scolar 2013 - 

2014;  
• Informatii/ materiale primite de la institutiile/organismele partenere în procesul de învatamânt; 
• Solicitari din partea unitatilor de învatamânt; 
• Politica nationala în domeniul educatiei 
• Inspectii speciale (în vederea sustinerii gradelor didactice) / inspectii de specialitate (pe grupuri tinta: profesori debutanti, profesori 

detașați sau pretransferați în Judetul Giurgiui, profesori cu deficiențe constatate în demersul didactic s.a.); 
• Organizarea si desfasurarea activitatii didactice în unitatile cu învatamânt special, alternativ ( Sansa a Doua);  

 
 
MODALITATI DE REALIZARE A INSPECTIEI SCOLARE 



 
• Inspectia scolara generala ; 
• Inspectia tematica (inclusiv inspectia de revenire în urma inspectiilor efectuate); 
• nspectia de specialitate 
• Controlul si îndrumarea directa realizata de inspectorii școlari de specialitate, inspectorii școlari pentru implementarea descentralizarii 

institutionale, inspectorii scolari pentru monitorizarea curriculumului descentralizat; inspectii curente si speciale în învatamânt (pentru 
obtinerea gradelor didactice); 

 
FINALITATILE INSPECTIEI SCOLARE 
 

• Ameliorarea calitatii managementului educational la toate nivelele; 
• Aplicarea corecta a legislatiei si a regulamentelor în vigoare; 
• Sprijinirea si încurajarea dezvoltarii individuale a elevilor si formarea atitudinii pozitive a acestora fata de educatia, pe care le-o 

furnizeaza scoala; 
• Eficientizarea modalitatilor de evaluare interna; Promovarea autoevaluarii în rândul unitatilor de învatamânt, în vederea îmbunatatirii 

continue a procesului instructiv-educativ si atingerii standardelor de calitate; Îmbunatatirea comunicarii intra- si inter-institutionale si la 
nivelul comunitatii; eficientizarea parteneriatului educational; 

• Informarea în legatura cu calitatea si standardele atinse în învatamântul preuniversitar din judetul Giurgiu; elaborarea, completarea si 
modificarea legislatiei si a actelor normative prin feed-back-ul asigurat de inspectia scolara; 

• Prezentarea si cunoasterea în unitatile scolare din judetul Giurgiu a metodologiilor de organizare si desfasurare a examenelor nationale în 
anul scolar 2013 - 2014 – Evaluarea nationala, Admitere, Bacalaureat, Competentele Profesionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Perioada Forma de 

activitate 

Unitatea de 

învatamânt 

Colectivul de 

control / 

echipa de 

coordonare 

Tematica activitatii Indicatori/ 

Instrumente 

de lucru 

3-7 
februarie  

Pregatirea și organizarea 
documentelor pentru 
semestrul al II-lea, an 

școlar 2013 - 2014 

La nivel ISJ Giurgiu Fiecare inspector din cadrul ISJ 
Giurgiu si echipe de 
coordonare 

-Documente de analiza, sem I 

-Documente proiective sem al II-lea 

Compunere si 
redactare 
documente 

10 -14  
februarie 

Inspectie tematica  Toate unitatile scolare 
grupate pe sectoare 

Inspectorii responsabili pe 
sector de inspectie tematica 

-Diagnoza procesului educational 
sem I nivel scoala PJ; 

-Validarea situatiei scolare pe sem I 

-Proiectarea si organizarea activitatii 
pe semestrul al II-lea, anul scolar 
2013 - 2014; 
-Transferurile de elevi efectuate în 
vacanta de iarna, anul scolar 2013 - 
2014, modul de organizare a 
examenelor de diferenta pentru 
elevii transferati, în conditiile 
schimbarii profilului, filierii sau 
specializarii (daca este cazul); 
-Verificarea modului de completare a 
documentelor scolare la finele 
semestrului I, anul scolar 2013 - 
2014 ( conform OMECTSnr.5565/ 
07.10.2011, art.10(1-13), art.12(1-8); 
 

Se vor avea în 
vedere: 
-numar de inspectii 
si calitatea acestora; 
-imaginea pozitiva 
a activitatii ISJ Gr. 
în rândul unitatilor 
de învatamânt. 
INSTRUMENTE 
DE LUCRU 
-Procese verbale 
-Note de control 
 
 
 



17-21 
februarie 

a)Inspectii curente / 
speciale pentru obţinerea 
definitivării în învăţământ 
şi a gradelor didactice  

b) Monitorizarea simulării 
evaluării naţionale la clasa 
a VIII-a  

a)Conform graficului  
inspectorilor de 
specialitate 

b)Toate unitatile 
scolare grupate pe 
sectoare 

 

a)Inspectorii de specialitate si 
metodisti 

 

b) Inspectorii responsabili pe 
sector de inspectie tematica 

a)evaluarea competenţelor 
profesionale/ activităţii 
profesionale ale/a cadrului 
didactic la nivelul disciplinei; 
b) îndrumare şi control privind 
organizarea şi desfăşurarea 
simularii examenului de evaluare 
nationala la clasa a VIII-a 
 

a)-Rapoarte 
scrise 
-Numărul de 
inspecţii 
efectuate 
 
 
 
b) Note de 
control 
 
 
 
 

24-28 
februarie 

Inspectii curente/ speciale 
pentru definitivare in 
invatamant si gradele 
didactice II si I 

 

Conform graficului  
inspectorilor de 
specialitate 

 

 

 

 Inspectorii de 
specialitate/metodişti  

Se va urmări: 

- evaluarea competenţelor 
profesionale/ activităţii 
profesionale ale/a cadrului 
didactic la nivelul disciplinei  

Rapoarte scrise 
-Numărul de 
inspecţii 
efectuate 
 

4-6 martie  a)Inspectie  de specialitate 

 

 

 

 

a)Conform graficului  
inspectorilor de 
specialitate 

 

 

 

a)inspectorii de specialitate 

 

 

 

 

a) „Dezvoltarea capacităţii 
elevilor de a învăţa din experienţă 
şi din practică”  

Se va urmări: 

- calitatea activitatilor didactice în 
raport cu   preşcolarii şi elevii ; 
 

a)rapoarte scrise 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

b) inspecţie de revenire 

 

 

c) Monitorizarea simulării 
examenului de bacalaureat 

 

 

 

 

b)Scoala Gimnaziala 
Singureni 

 

 

c)Toate unitatile 
scolare grupate pe 
sectoare 

 

 

 

 

b)inspectori management 

coordonator inspecţie generală 

 

 

c) Inspectorii responsabili pe 
sector de inspectie tematica 

 
 
 
 
b) Verificarea modul de realizare a 
planului de masuri ameliorative 
stabilit în urma desfasurarii inspec-
tiei din semestrul I, anul școlar 2013 
- 2014, Scoala Gimnaziala Singureni 
 
 
c) îndrumare şi control privind 
organizarea şi desfăşurarea 
simularii examenului de 
bacalaureat  la clasa a XI-a şi a 
XII-a 
 

 
 
 
 
b)raport scris/ Plan 
de masuri 
ameliorative 

 

 

 
 
 
 
c) Note de 
control 
 
 

10-14 
martie 

Inspectie generala   Palatul Copiilor 
Giurgiu 

 coordonator inspectie generala 

 

conform Metodologiei de inspectie 
scolara 

 

raport final si 
raport rezumat 

 

18- 20  
martie 

Inspectie de specialitate  Conform graficului  
inspectorilor de 
specialitate 

 

Inspectori scolari „Caracterul interdisciplinar şi 
transdisciplinar „ 

Se va urmări: 

- calitatea activitatilor didactice în 
raport cu   preşcolarii şi elevii ; 
 

Procese 
verbale/rapoarte 
scrise 



24-28 
martie 

a)Inspectie generală 

 

 

b)Inspectie de revenire  

a)Şcoala Gimnazială 
Daia 

 

 

b)Scoala Gimnazială 
nr.  10, Giurgiu  

a)Inspector coordonator 

 

 

 

b)inspectori management 

coordonator inspecţie generală 

 

 
a)conform Metodologiei de inspectie 
scolara 

 
 
 
 
b) Verificarea modul de realizare a 
planului de masuri ameliorative 
stabilit în urma desfasurarii inspec-
tiei din semestrul I, anul școlar 2013 
- 2014, Scoala Gimnaziala nr. 10 
Giurgiu 
 

a) raport final si 
raport rezumat 

 

 

 

b) raport scris/ Plan 
de masuri 
ameliorative 

 

1 -3 aprilie Inspectii curente/ speciale 
pentru definitivare in 
invatamant si gradele 
didactice II si 1 

 

Conform graficului  
inspectorilor de 
specialitate 

 

Inspectori scolari conform metodologiei de formare 
continuă si de organizare a 
examenului de definitivare în 
învăţământ 

 

Procese 
verbale/rapoarte 
scrise 

8-10 aprilie  Inspecţie tematică  

 

Unitatile de 
invatamant din judetul 
Giurgiu  

Inspectori şcolari cu atribuţii de 
sector 

Monitorizarea activităţilor 
desfăşurate de unităţile de învăţământ 
în cadrul programului „Şcoala altfel: 
Sa stii mai multe sa fii mai bun !” - 
conform  prevederilor O.M.E.N. nr 
3818/2014  

Note de control 

 

14 -18 
aprilie 

Activitate de 
evaluare a dosarelor 
pentru 

La nivel ISJ Giurgiu Inspectori şcolari/Consiliul 
Consultativ pe specialităţi 

Conform metodologiei de acordare a 
gradaţiei de merit aprobată prin 

Numar de dosare 
evaluate 



acordarea distinctiilor în 
învatamânt 

OMEN 5455/2013 

22-25  
aprilie 

Activitate de 
evaluare a dosarelor 
pentru 
acordarea distinctiilor în 
învatamânt  

La nivel ISJ Giurgiu Inspectori şcolari/Consiliul 
Consultativ pe specialităţi 

Conform metodologiei de acordare a 
gradaţiei de merit aprobată prin 
OMEN 5455/2013  

Număr de dosare 
evaluate 

28 aprilie -
9 mai  

a)Inspectie scolara generala 

 

b)Monitorizare Evaluare 
Nationala clasa a II-a 

c)activitate de 
evaluare a dosarelor 
pentru 
acordarea distinctiilor în 
învatamânt 

a)Şcoala Gimnazială  

Valea Dragului 

 

b) Unitatile de 
invatamant din judetul 
Giurgiu 

c) La nivel ISJ Giurgiu 

a)coordonator inspectie 
generala 

b) Inspectori şcolari cu atribuţii 
de sector 

 

c) comisia de evaluare a 
dosarelor depuse 

a)Conform Metodologiei de inspectie 
scolara 

b) îndrumare şi control privind 
organizarea şi desfăşurarea 
examenului de Evaluare Nationala 
la clasa a II-a  

c)conform metodologiei de acordare 
a gradaţiei de merit aprobată prin 
OMEN 5455/2013 

a)Raport final si 
raport rezumat 

b) Note de control 

 

 

c)număr de dosare 
evaluate 

13-15  mai Inspectie tematica  

 

 

 

 

 

Unitatile de 
invatamant din judetul 
Giurgiu 

Inspectorii scolari cu atributii 
de sector 

Îndrumare şi control privind 
organizarea şi desfăşurarea  
examenului de  Evaluare Nationala 
clasa a IV-a şi a VI-a 

 

Note de control 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

20- 22 mai Inspectii curente si speciale 
pentru definitivarea in 
invatamant si grade 
didactice II si I 

 

Conform planificarilor 
inspectorilor de 
specialitate 

 

Inspectori de specialitate 

 

 

Conform Metodologiilor  de formare 
continua şi organizare şi desfăşurare 
examen de definitivat 2014 

 

 

Procese 
verbale/Rapoarte 
scrise 

 

 

 

27 – 29 
mai 

Inspectie de specialitate  

 

Unitatile de 
invatamant din judetul 
Giurgiu 

Inspectorii scolari  „Nivelul performanţelor realizate 
de elevi în învăţare raportat la 
standardele educaţionale 
naţionale” 

Surse de informare: 

a)rezultatele elevilor la examene 
şi teste; 
b) rezultatele elevilor la clasă 
conform evaluării interne; 
c) discuţii cu elevii; 
d) caietele de teme şi de notiţe ale 
elevilor; 
e) interviuri formale şi informale 

Note de control 
 

 



cu elevii (eşantion corect stabilit); 
f) discuţii cu profesorii; 
g) lucrări ale elevilor; 
h) rezultatele la concursuri şi 
activităţi extracurriculare; 
i) portofoliile educaţionale ale 
elevilor; 
 

2-6 iunie Inspectii curente si speciale 
pentru definitivarea in 
invatamant si grade 
didactice II si I 

 

Conform planificarilor 
inspectorilor de 
specialitate 

 

Inspectori de specialitate 

 

 

Conform Metodologiilor  de formare 
continua şi organizare şi desfăşurare 
examen de definitivat 2014 

 

 

Procese 
verbale/Rapoarte 
scrise 

 

 

 

10-12  
iunie 

17-19 

iunie 

Inspectie tematica 

 

Unitatile de 
invatamant din judetul 
Giurgiu 

Inspectorii scolari cu atributii 
de sector 

Se va urmări pregătirea sfărşitului  de 
an şcolar  
 

Note de control 

]                                                                                                 Inspector scolar general adjunct, 

Adelina Sîrbu 


