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INSPECŢIE TEMATICĂ 
Perioada: 01 - 05.04.2013 

Unităţi de învăţământ: toate unităţile de învăţământ din Craiova şi judeţul Dolj 

Evaluatori: inspectorii şcolari, conform graficului aprobat de conducerea I.Ş.J. 

Tematica inspecţiei: Evaluare, consiliere şi control - colectarea şi analizarea 
informaţiilor în vederea valorificării aspectelor pozitive şi a soluţionării unor probleme 
ale sistemului de educaţie 

Obiectivele inspecţiei: 

1. Pregătirea pentru examenele naţionale: 
o realizarea Planului de măsuri la riivelul fiecărei unităţi şcolare conform Planului 

operaţional pentm ameliorarea rezultatelor la examenele naţionale, nr.9141/10.10.2012, 
emis de I.S.J. Dolj; 

@ realizarea graficelor de pregătire suplimentara a elevilor claselor terminale privind 
disciplinele de examen; 

8 existenţa procesele verbale de luare la. cunoştinţă de către elevi şi părinţi a metodologiei 
referitoare la evaluarea naţională/examenului de bacalaureat. 

2. Realizarea programului "Să ştii mai multe, să fii mai bun!": 
8 modalităţile de organizare şi responsabilităţile stabilite în consiliul profesoral şi aprobate 

de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

" desfăşurarea activităţilor în conformitate cu programul stabilit, afişat la avizieml unităţii 
şcolare; 

e propunerile elevilor la orele de 
comisiilor metodice; 

dirigenţie ŞI cadrelor didactice în cadml şedinţelor 

0 propunerile părinţilor în cadrul şedinţelor cu părinţii, precum şi reprezentaţilor 

L autorităţilor administraţiei publice locale/ai comunităţii în cadrul şedinţelor consiliului de 
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• procesele verbale ale consiliului elevilor,consiliului profesoral şi comitetului reprezentativ 
al părinţilor, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor şi a cadrelor 
didactice; 

• trecerea absenţelor în catalog la mbrica Purtare; 
• existenţa, în condica de prezenţă, a tuturor activităţilor desfăşurate de cadrele didactice; 
• existenţa· instrumentelor şi criteriilor de evaluare. a activităţilor ce vor fi realizate, a vizate 

de către consiliulprofesoral, aprobate de consiliul de administraţie şi anunţate comunităţii 
şcolare şi publicului larg cu cel puţin 3 săptămâni înainte de începerea activităţilor 
propriu-zise; 

~ existenţa unei proceduri referitoare la elaborarea criteriilor de evaluare. 

Directorul unităţii de învăţământ, consilierul educativ şi şeful comisiei pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii vor monitoriza şi vor evalua activităţile din cadrul programului 

Inspector MCD, 
Praf. Oprică Puiu 


