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Nr. I.S.J. Sălaj ______din ____________                              Nr.______din__________        

                                                

 

FIŞA DE EVALUARE  

A ACTIVITĂȚII DIRECTORULUI 
An școlar 2015-2016 

 
Numele și prenumele______________________ 

Unitatea de învățământ____________________ 

 
1. Domeniul: CAPACITATEA ORGANIZAŢIONALĂ  

 

 

Nr. 

crt 

SUBDOMENIUL INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

            Punctaj  

Maxim Autoevaluare Acordat 

1. Management 

strategic 

• Elaborarea  strategiilor de 

realizare a politicilor educaţionale; 

1   

• Elaborarea strategiei unităţii de 

învăţământ; 

2   

• Stabilirea direcţiilor generale de 

dezvoltare a şcolii;  

1   

• Elaborarea  planului managerial 

al unităţii de învăţământ; 

2   

• Planificarea activităţilor 

tematice ale consiliului de 

administraţie; 

1   

• Propunerea proiectului planului 

de şcolarizare; 

1   

• Organizarea/eficientizarea 

sistemul de comunicare internă 

intrainstituţională; 

1   

• Asigurarea şi eficientizarea 

sistemul de comunicare externă, 

interinstituţională. 

1   

                                       Total parțial 10   

2. Management 

operaţional 

• Coordonarea elaborării 

proiectelor de dezvoltare a şcolii pe 

termen scurt, mediu şi lung; 

2   

• Reactualizarea regulamentelor 

şi echipelor de lucru din şcoală; 
2   
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  • Asigurarea dezvoltării 

sistemului informatic; 
1   

• Elaborarea instrumentelor 

interne de lucru în vederea 

eficientizării activităţii; 

1   

• Monitorizarea activității 

comisiei de întocmire a orarului şi a 

serviciului pe şcoală; 

2   

• Promovarea şi asigurarea 

condiţiilor de mediatizare a şcolii în 

comunitate; 

2   

• Sprijinirea dezvoltării 

serviciilor medicale şi sociale în 

colaborare cu instituţiile desemnate; 

1   

• Asigurarea sistemului de 

protecţie şi securitate al elevilor şi al 

personalului unităţii de învăţământ; 

2   

• Asigurarea condiţiilor pentru 

optimizarea calităţii învăţării. 
2   

                                         Total parțial 15   

 Managementul 

personalului 

• Încheierea contractelor 

individuale cu personalul angajat; 
1   

• Proiectarea şi stabilirea 

sarcinilor concrete  pentru toate 

categoriile de personal (fişa postului); 

2   

• Conceperea proiectului planului 

de încadrare cu personalul necesar 

pentru desfăşurarea unei activităţi de 

calitate; 

2   

• Sprijinirea colectivului în 

dezvoltarea profesională şi personală; 
2   

• Favorizeazarea, susţinerea şi 

monitorizarea activității de 

perfecţionare şi formare continuă a 

cadrelor didactice şi a personalului; 

1   

• Respectarea, transmiterea şi 

aplicarea normelor de conduită 

colegială în acord cu Codul de etică 

pentru învăţământul preuniversitar; 

2   

                                         Total parțial 10   
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2. Domeniul: EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ 

 

Nr. 

crt 

SUBDOMENIUL INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

            Punctaj  

Maxim Autoevaluare Acordat 

 Oferta 

educaţională 

• Existenţa unei strategii de 

dezvoltare a ofertei   educaţionale  pe 

termen lung; 

1   

• Corelarea ofertei educaţionale 

la contextul socio-economic şi cultural  

în care funcţionează unitatea de 

învăţământ; 

1   

• Coordonarea implementării 

ofertei   educaţionale; 
2   

• Coordonarea promovării ofertei   

educaţionale. 
1   

                                         Total parțial 5   

 Realizarea 

curriculumului 

• Monitorizarea cuprinderii 

elevilor în formele de  educaţie 

stabilite prin lege; 

1   

• Monitorizarea respectării 

prevederilor din documentele  

curriculare oficiale şi a celor auxiliare; 

2   

• Monitorizarea existenţei şi 

utilizării softurilor  educaţionale şi a 

auxiliarelor curriculare adecvate şi 

avizate, conform prevederilor legale; 

1   

• Asigurarea realizării bazei 

logistice pentru desfăşurarea  

activităţilor instructiv-educative şi a 

celor extracurriculare; 

2   

•             Stabilirea colectivelor de 

catedră/comisiilor 

metodice/colectivelor  pe domenii şi 

principii de  funcţionare a acestora; 

2   

• Monitorizarea impactului 

formării continue a cadrelor didactice, 

a rezultatelor activităţii metodico-

ştiintifice şi a mentoratului cadrelor 

debutante sau nou-venite în şcoală 

asupra calităţii activităţilor de predare-

învăţare/educative. 

2   

                                         Total parțial 10   
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 Rezultatele 

învăţării 

• Optimizarea condiţiilor pentru 

dezvoltarea elevilor în funcţie de 

particularităţile individuale şi de grup 

(participare la concursuri, olimpiade, 

programe remediale); 

2   

• Asigurarea condiţiilor pentru 

obţinerea de către elevi  de 

performanţe la examene naţionale şi 

atestate; 

3   

• Elaborarea criteriilor proprii de 

monitorizare şi  evaluare pentru 

eficientizarea activităţilor educative, 

extracurriculare şi extraşcolare; 

2   

• Monitorizarea stării de 

disciplină din şcoală; 
3   

• Monitorizarea şi evaluarea 

realizării consilierii şi orientării 

vocaţionale a elevilor şi inserţia socio-

profesională a absolvenţilor; 

2   

• Iniţierea şi sprijinirea creării şi 

menţinerii de parteneriate locale, 

regionale, naţionale şi internaţionale. 

3   

                                         Total parțial 15   

 

3. Domeniul: MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

 

Nr. 

crt 

SUBDOMENIUL INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

            Punctaj  

Maxim Autoevaluare Acordat 

 Autoevaluarea 

instituţională 

• Proiectarea şi implementarea 

procedurilor de autoevaluare 

instituţională. 

3   

                                         Total parțial 3   

 Asigurarea 

calităţii 

• Existenţa şi aplicarea 

procedurilor interne de asigurare a 

calităţii; 

3   

• Constituirea şi funcţionarea 

CEAC în conformitate cu prevederile 

legislative; 

1   
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• Proiectarea şi implementarea 

strategiei de dezvoltare managerială a 

personalului de  conducere, de 

formare/ dezvoltare a  personalului 

didactic, didactic auxiliar şi   

nedidactic. 

3   

                                         Total parțial 7   

 Revizuirea ofertei 

educaţionale şi a 

planului de 

dezvoltare 

• Realizarea procedurilor interne 

pentru identificarea punctelor tari, a 

punctelor slabe, a oportunităţilor şi a 

ameninţărilor; 

2   

• Stabilirea procedurilor interne 

prin care  evaluările rezultatelor 

învăţării conduc la  revizuirea ofertei 

educaţionale şi la modificarea planului 

de dezvoltare; 

2   

• Optimizarea accesului elevilor 

şi a cadrelor didactice la resursele de 

învăţare şi de dezvoltare personală. 

1   

                                       Total parțial 5   

 Evaluarea 

personalului 

• Stabilirea  strategiei, a 

criteriilor şi a instrumentelor de 

evaluare periodică a personalului. 

2   

                                         Total parțial 2   

 Baza de date • Realizarea bazei de date şi 

gestionarea acesteia; 
2   

• Cuprinderea în baza de date a 

informaţiilor  necesare funcţionării şi 

dezvoltării şcolii şi a  celor necesare la 

nivel judeţean şi naţional. 

1   

                                         Total parțial 3   

 Asigurarea 

accesului la 

informaţie a 

persoanelor şi a 

instituţiilor 

interesate 

• Coordonarea  strategiilor de 

promovare a şcolii, a cadrelor 

didactice, a elevilor; 

1   

• Existența unor structuri 

desemnate pentru relaţiile cu publicul; 
1   

• Facilitarea schimbului de 

informaţii şi consilierea elevilor, 

părinţilor şi a colectivului; 

1   

• Consultarea colegilor şi a 

tuturor factorilor implicaţi în procesul 

de învăţământ. 

2   

                                         Total parțial 5   
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Implicarea în 

colective/comisii 

de lucru la nivel 

naţional/judeţean 

şi relaţia cu ISJ 

• Membru al comisiilor 

judeţene/naţionale de specialitate/pe 

probleme punctuale; 

2   

• Membru în comisiile de lucru 

ale ISJ (consiliul consultativ al 

directorilor, consiliul consultativ al 

disciplinei, membru în comisiile de 

concurs/examene, altele); 

2   

• Asigurarea condiţiilor pentru ca 

şcoala să poată fi centru 

judeţean/naţional pentru examene 

naţionale, olimpiade şi concursuri, 

spaţii pentru perfecţionare/formare 

continuă etc; 

2   

• Asigurarea condiţiilor pentru ca 

şcoala să poată fi centru de examen 

pentru titularizare/definitivat/mobilităţi 

cadre didactice; 

2   

• Transmiterea promptă şi 

corectă a informaţiilor solicitate către 

ISJ/CCD/MECȘ. 

2   

                                         Total parțial 10   

TOTAL 100   

 

INTERPRETARE PUNCTAJ: 

 

 86 – 100 calificativ  FOARTE  BINE 

 71 – 85 calificativ  BINE 

 61 – 70 calificativ  SATISFĂCĂTOR 

 0 – 60 calificativ  NESATISFĂCĂTOR 

Punctaj acordat:  ______ puncte  Calificativ:  

Am luat la cunoştinţă de calificativul obţinut la evaluare: 

 Data : ____________                                                  Semnătura director_____________________ 
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                                     L.S. 

 

Cine efectuează evaluarea: 

Numele______________________________________________  

Funcţia __________________________________ 

 

Semnătura _________________ 

Calificativ final (acordat în C.A. al I.S.J.)  ___________    

 

                                                         INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

                                                                         Prof. POP MARIA 
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