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                                                                                                                                                                                              Prof. Maria POP 

 

GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ŞI CONTROL 

 PRIN INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

AN ŞCOLAR  2017-2018 

 

ARGUMENT  

           Monitorizarea şi controlul unităţilor de învăţământ vor constitui premisa eficientă şi optimă în vederea unei evaluări corecte şi motivantă a 

resursei umane din unităţile şcolare, a activităţii instructiv – educative, dar şi a oportunităţilor de dezvoltare ale  unităţilor de învăţământ 

Prioritatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj este realizarea unei educaţii de calitate, la standarde europene, în care personalul 

didactic, elevul, părintele şi membrii comunităţii să conlucreze pentru a facilita elevilor dobândirea competenţelor necesare  absolvirii 

învăţământului de bază, orientarea in carieră pe filiere şi specializări , orientarea spre piaţa muncii şi spre învăţământul superior.   

          Considerăm activitatea de îndrumare şi control ca fiind o componentă importantă în realizarea acestui obiectiv prioritar.  Urmare a analizei 

rapoartelor inspectorilor şcolari privind activitatea de inspecţie şcolară din anul şcolar trecut, desfăşurate în unităţile de învăţământ din judeţ, 

pentru ameliorarea managementului educaţional, evaluarea procesului de învăţământ şi creşterea calităţii activităţii desfăşurate de personalul 

didactic, în conformitate cu prevederile legale in vigoare, propunem realizarea inspecţiei şcolare, conform graficului de mai jos. 

OBIECTIVE  
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 Monitorizarea şi evaluarea implementării politicii educaţionale naţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din 

judeţ;  

 Monitorizarea şi consilierea conducerilor unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, a personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic pentru aplicarea integrală  a curriculei, conform planurilor cadru pe nivel, filiere şi specializări ;  

 Monitorizarea, consilierea şi evaluarea parteneriatului şcoală –familie - comunitate;  

 Monitorizarea, consilierea şi evaluarea unităţilor de învăţământ cu rezultate slabe la evaluarea iniţială şi la examenele de ieşire din sistem 

(evaluare naţională 2017, bacalaureat 2017, examene de absolvire 2017), identificarea soluţiilor şi implementarea metodelor specifice 

fiecărei unităţi de învăţământ ;  

 

ARIILE TEMATICE/DOMENIILE CARE VOR FI INSPECTATE  

 Managementul şcolar, managementul asigurării calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, 

financiare, materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor.  

 Modul de aplicare a curriculumului naţional, dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la decizia scolii/ în dezvoltare locală şi calitatea 

activităţilor extracurriculare realizate de personalul didactic şi unele categorii de personal didactic auxil iar.  

 Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/remediere, diferenţiere a demersului educaţional).  

 Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele educaţionale naţionale (curriculare ş i de evaluare).  

 Modul în care unitatea de învătământ sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor şi motivaţia acestora în învăţare (consiliere, 

orientare şcolară, asistenţă individualizată) respectând principiile educaţiei incluzive şi asigurarea egalităţii de şanse.  

 Relaţiile unitătii de învătământ cu părinţii şi cu comunitatea locală.  

 Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează unitatea de învătământ.  

 

 

FUNCŢIILE  INSPECŢIEI ŞCOLARE  
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 Diagnoză,prognoză şi prospecţie a sistemului de învăţământ pentru o perioadă determinată 

 Planificare şi organizare a sistemului de învăţământ   

 Orientare şi înndrumare metodologică a procesului de învăţământ   

 Monitorizarea eliminării disfuncţiilor constatate prin aplicarea planurilor de măsuri necesare 

 

CRITERIILE DE SELECŢIE ALE UNITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI A PERSOANELOR INCLUSE ÎN GRAFICUL DE INSPECŢIE: 

 perioada de timp scursă de la ultima inspecţie efectuată; 

 distribuţia în plan teritorial a unităţilor de învăţământ; 

 nivelele de învăţământ din şcoli; 

 existenţa unor sesizări înregistrate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj. 

Selecţia s-a realizat astfel încât să fie cuprinse unităţi şcolare cu diferite forme de învăţământ, respectându-se raportul urban/rural, respectiv 

licee teoretice/ colegii tehnice / licee tehnologice/şcoli gimnaziale/grădiniţe.  

LEGISLAŢIE DE SPRIJIN:  

  Legea 1/2011 legea Educaţiei Naţionale  

  Regulament de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare  

 Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMECTS nr. 5.547/6.10.2011  

TIPURI DE INSPECTII CARE SE VOR DESFĂŞURA LA NIVELUL JUDETULUI SĂLAJ  

 Inspecţii  şcolare generale;  

 Inspecţii speciale (în vederea obţinerii gradelor didactice ) /inspecţii de specialitate (pe grupuri ţintă: profesori debutanţi, profesori cu 

rezultate deficitare în activitatea didactică) 

  Inspecţii tematice  

 Inspecţii școlare cu caracter permanent 

Nr. Tipul Perioada Obiective urmărite Unitatea de învăţământ Componenţa 
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crt. inspecţiei 
şcolare/activitate

a 

echipei de 
evaluatori 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Inspecţie şcolară 
tematică 

01.09 – 08.09.2017 

Monitorizarea şi evaluarea stadiului pregătirii unităţilor 
de învăţământ pentru începerea anului şcolar 2017 – 
2018: 

I.  Obiective urmărite 
1. Existenţa şi cunoaşterea documentelor 
şcolare şi a documentelor Ministerului Educaţiei 
Nationale, care reglementează activitatea din 
învăţământ în anul şcolar 2017-2018; 
2. Asigurarea condiţiilor pentru debutul optim al 
anului scolar 2017-2018; 

Unităţile de învăţământ 
din mediul urban şi 
rural din judeţ conform 
graficului de repartizare 
în teritoriu 

Inspectorii şcolari, 
conform graficului 

2.  Activitate 
metodică în 

teritoriu  
11.09-22.09.2017 

Analiza activităţii la nivelul fiecărei discipline şi 
activitatea desfăşurată de profesorii metodişti; 
programe, proiecte, manuale, organizare cercuri. 

Conform      graficelor 
inspectorilor şcolari 

Inspectorii şcolari, 
Profesorii 
metodisti 

3.  

Inspecţie şcolară 
tematică 

25.09 - 06.10.2017 

1.Evaluarea calităţii managementului unităţii de 
învăţământ.: 

 completarea  documentelor şcolare şi a actelor 
de studii. 

 incadrarea unitatii cu personal didactic 
 funcționalitatea documentelor manageriale  
 organizare , proiectare, planificare la nivelul 

Comisiilor metodice, CA, CP, catedrelor, 
planificările cadrelor didactice 

Unităţile de învăţământ 
din mediul urban şi 
rural din judeţ conform 
graficului de repartizare 
în teritoriu 

Inspectorii şcolari, 
conform graficului 
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 documente şcolare 
 burse, rechizite şcolare, calificative, transferuri, 
 înregistrarea, monitorizarea şi raportarea 

absenţelor 
 verificarea avizării programelor scolare pentru 

disciplinele opţionale de către inspectorii şcolari 
 monitorizarea procesului educaţiei în domeniul 

educaţiei non-formale 
 reprezentarea educaţiei non-formale în 

documentele manageriale(strategie de 
dezvoltare, plan managerial, rapoarte etc.) 

2.Monitorizarea modului în care unităţile de 
învăţământ au organizat activitatea instructiv-educativă 
şi au creat condiţiile unui climat de sigurantă fizică a 
elevilor în spaţiile şcolare pe toata durata programului. 
3.Evaluarea activităţii de formare şi perfecţionare 
4.a)Verificarea stadiului de realizare a documentelor de 
analiză şi proiectare – cadre didactice (realizarea 
rapoartelor catedrelor din cluburile copiilor, 
planurile manageriale, planificările calendaristice). 
b)Activitatea managerială a directorilor cluburilor 
copiilor: raport de activitate pentru anul şcolar 2016-
2017, planul managerial pentru anul școlar 
2017-2018, planificarea activităţilor educative pentru 
anul şcolar 2017-2018. 
c)Consilierea directorilor cluburilor copiilor în ceea ce 
priveşte problemele manageriale. 
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4.  
Inspecţii de 

specialitate şi 
speciale 

09.10 – 20.10.2017 

 
 
Tematică stabilită de inspectorii şcolari (pe arie 
curriculară) conform specialităţii 
 

Unităţile de învăţământ 
din mediul urban şi 
rural din judeţ conform 
graficului de repartizare 
în teritoriu 

Inspectori şcolari  
 
 

5.  

Preinspecţie 
(Inspecţie şcolară 

generală) 
02.10.2017 

- Negocierea aspectelor vizate; 
- Explicarea procedurilor de inspecţie 
 

Şcoala Gimnazială 
"Bathory Istvan"Şimleul 
Silvaniei 

HARI Tunde 

Palatul Copiilor Zalău JURCA Ildiana 

Școala Sanitară FEG GOZMAN Daniela 

Şcoala Gimnazială Nr.1  
Chieşd 

LUCACIU Marcel 

6.  

Inspecţie şcolară 
generală 

16.10- 27.10.2016 
 
 
 

*Conform Regulamentului de inspectie a unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

- Sprijinirea unităţilor şcolare şi a personalului  didactic 
în îmbunătăţirea activităţii; 

- Sprijinirea evaluării calităţii ofertei  educaţionale şi a 
performanţelor atinse de elevi la nivel naţional, 
judeţean şi local, prin furnizarea către cei în drept a 
rapoartelor de inspecţie. 
 nivelul atingerii standardului educaţional de 

către elevi; 

Şcoala Gimnazială 
"Bathory Istvan"Şimleul 
Silvaniei 

HARI Tunde 

Palatul Copiilor Zalău JURCA Ildiana 
Inspectori şcolari 

Școala Sanitară FEG GOZMAN Daniela 
Inspectori şcolari 
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7.  

  

 modul în care şcoala sprijină şi încurajează 
dezvoltarea personală a elevilor; 

 calitatea personalului didactic; 
 calitatea managementului şcolar; 
 calitatea curriculum-ului naţional şi local, 

calitatea activităţilor  extracurriculare şi modul 
în care curriculum-ul este pus în practică; 

 relaţiile şcolii cu părinţii; 
 relaţiile şcolii cu comunitatea locală; 
 respectarea legislaţiei în vigoare şi a 

regulamentelor; 
 atitudinea  elevilor faţă de educaţia pe care le-o 

furnizează şcoala. 

Şcoala Gimnazială Nr.1  
Chieşd 

LUCACIU Marcel 
Inspectori şcolari 
 

VACANŢĂ pentru învăţământul primar şi preşcolar 
28 octombrie 2017 – 5 noiembrie 2017 

8.  
Preinspecţie 

(Inspecţie şcolară 
generală) 

 
 

30.10.2017 
 
 

- Negocierea aspectelor vizate; 
- Explicarea procedurilor de inspecţie 

Liceul Ortodox ”Sf. 
Nicolae” Zalău 

BOHA  Claudia 

Clubul Copiilor Simleu 
Silvaniei 

JURCĂ Ildiana 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 
Pusta 

ROZS Rita Eva 

9.  
Prezentare 

raport (Inspecţie 
şcolară generală) 

 

8.11.2017 
 

Prezentarea raportului scris cuprinzând concluziile 
inspecţiei şcolare generale 
 

Şcoala Gimnazială 
"Bathory Istvan"Şimleul 
Silvaniei 

HARI Tunde 

Palatul Copiilor Zalău JURCA Ildiana 

Școala Sanitară FEG GOZMAN Daniela 
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Şcoala Gimnazială Nr.1  
Chieşd 

LUCACIU Marcel 

10.  
 

Inspecţie şcolară 
generală 

13.11- 24 .11.2017 

*Conform Regulamentului de inspectie a unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

- Sprijinirea unităţilor şcolare şi a personalului  didactic 
în îmbunătăţirea activităţii; 

- Sprijinirea evaluării calităţii ofertei  educaţionale şi a 
performanţelor atinse de elevi la nivel naţional, 
judeţean şi local, prin furnizarea către cei în drept a 
rapoartelor de inspecţie. 
 nivelul atingerii standardului educaţional de 

către elevi; 
 modul în care şcoala sprijină şi încurajează 

dezvoltarea personală a elevilor; 
 calitatea personalului didactic; 
 calitatea managementului şcolar; 
 calitatea curriculum-ului naţional şi local, 

calitatea activităţilor  extracurriculare şi modul 
în care curriculum-ul este pus în practică; 

 relaţiile şcolii cu părinţii; 
 relaţiile şcolii cu comunitatea locală; 
 respectarea legislaţiei în vigoare şi a 

regulamentelor; 
atitudinea  elevilor faţă de educaţia pe care le-o 

furnizează şcoala. 

Liceul Ortodox ”Sf. 
Nicolae” Zalău 

BOHA  Claudia 
Inspectori şcolari 
 

Clubul Copiilor Simleu 
Silvaniei 

JURCĂ Ildiana 
Inspectori şcolari 
 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 
Pusta 

ROZS Rita Eva 
Inspectori şcolari 
 

11.   
Prezentare 

 
 

 
Prezentarea raportului scris cuprinzând concluziile 

Liceul Ortodox ”Sf. 
Nicolae” Zalău 

BOHA  Claudia 
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raport (Inspecţie 
şcolară generală) 

 

11.12.2017 
 
 

inspecţiei şcolare generale 
 

Clubul Copiilor Simleu 
Silvaniei 

JURCĂ Ildiana 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 
Pusta 

ROZS Rita Eva 

12.  
Inspecţii de 

specialitate şi 
speciale 

4.12 – 22.12.2017 

Tematică stabilită de inspectorii şcolari (pe arie 
curriculara) conform specialităţii: 
 
 

Unităţile de învăţământ 
din mediul urban şi 
rural din judeţ conform 
graficului de repartizare 
în teritoriu 

Inspectori şcolari  
 
 

 
VACANŢA DE IARNĂ 

23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018 
 

13 

Inspecţie şcolară 
tematică 

17-26.01.2018 

Tematică stabilită în funcţie de priorităţile educaţionale 
ale primului semestru: 

 Prezentarea în sedinţele CP si a CA, a 
metodologiilor de organizare şi desfăşurare a 
examenelor  naţionale - de evaluare naţională, de 
admitere şi bacalaureat, competenţe profesionale 
în anul scolar 2017-2018 

 Verificarea documentelor manageriale menite sa 
conduca la optimizarea procesului educativ 
(decizii,proceduri, note de serviciu), documentele 
CA şi a CP 

 Verificarea portofoliilor de activitate ale comisiilor 
pentru combaterea absenteismului si abandonului, 
comisiei pentru asigurarea serviciului pe scoala, 

Unităţile de 
învăţământ din 
mediul urban şi rural 
din judeţ conform 
graficului de 
repartizare în 
teritoriu 

Inspectori 
şcolari, 
conform graficului. 
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comisiei pentru ritmicitatea notarii, comisiei 
pentru monitorizarea frecventei 

 Prevenirea abandonului scolar, monitorizarea 
absenteismului la sfârşitul semestrului I 

 Verificarea activităţilor educative în şcoală şi 
managementul PC/CC(portofoliu) 

 Registrul unic de înscriere a elevilor la cercurile din 
cadrul cluburilor copiilor. 

 Cataloagele de prezenţă. 
 Verificarea componenţei grupelor la cercuri (nr. de 

elevi /grupă şi cerc/profesor, conform prevederilor 
 Ordinul MECS nr. 4624/2015 - modificarea anexei 

nr. 1 la Regulamentul unităților care oferă 
activitate extrașcolară, posibile deficienţe, 
motivaţia) 

 Asistenţele la ore ale directorilor cluburilor 
copiilor. 

 
 
 
 
 
 

 
VACANŢA INTERSEMESTRIALǍ 

3februarie 2018 – 11 februarie 2018 

14. 
Inspecţie 
tematică 

 

12.02 -
22.02.2018 

Tematică stabilită în funcţie de priorităţile 
educaţionale ale semestrului al II-ea. 
Monitorizarea examenului naţional de Bacalaureat 
2018 

Unităţile de învăţământ din 
mediul urban şi rural din 
judeţ conform graficului de 
repartizare în teritoriu 

Inspectori 
şcolari  

15  Preinspecţie 
(Inspecţie şcolară 

generală) 

 
19.02.2018 

 

- Negocierea aspectelor vizate; 
- Explicarea procedurilor de inspecţie 

Şcoala Gimnazială Nr.1  
Dobrin 

LUCACIU Marcel 

Gradiniţa Voinicel Zalău SOUCA Valentina 
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Școala Gimnazială Nr. 1 Deja COZAC Alina 

   
 
 
 
 
 
 
  16. 

 
 
 
 
 
 

Inspecţie şcolară 
generală 

 
 
 
 
 

26.02 – 
09.03.2018 

Scopul inspecţiei şcolare generale:  
- evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, concretizată în furnizarea 
către cei în drept a rapoartelor de inspecţie; 

-  îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea 
conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităţilor de 
învăţământ preuniversitar cu legislaţia în vigoare, cu 
politicile, strategiile şi proiectele naţionale în 
domeniul educaţiei şi cu nevoile individuale, 
comunitare, regionale şi naţionale în domeniul 
educaţiei; 

- consilierea  şi sprijinirea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar şi a personalului didactic, didactic 
auxiliar şi nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei 
ativităţi. 

Arii tematice/domenii:  
 managementul şcolar, managementul calităţii, 

dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi 
folosirii resurselor, respectarea legislaţiei în 
vigoare şi a regulamentelor; 

 modul de aplicare a curriculumului naţional, 
dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la 
decizia şcolii/în dezvoltare locală,  calitatea 
activităţilor extracurriculare realizate de 
personalul didactic şi de unele categorii de 
personal didactic auxiliar; 

Şcoala Gimnazială Nr.1  
Dobrin 

LUCACIU Marcel 
Inspectori 

şcolari 

Gradiniţa Voinicel Zalău SOUCA Valentina 
Inspectori 

şcolari 

Școala Gimnazială Nr. 1 Deja COZAC Alina 
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 activitatea personalului didactic (proiectare, 
predare-învăţare, evaluare, reglare/remediere, 
diferenţiere a demersului educaţional); 

 nivelul performanţelor realizate de elevi în 
învăţare, raportat la standardele educaţionale 
naţionale (curriculare şi de evaluare); 

 modul în care unitatea de învăţământ sprijină 
şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor 
şi motivaţia acestora în învăţare; 

 relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu 
comunitatea locală; 

 atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-
o furnizează unitatea de învăţământ. 

 
17 

Prezentare 
raport (Inspecţie 
şcolară generală) 

 
21.03. 2018 

- Prezentarea raportului scris cuprinzând concluziile 
inspecţiei şcolare generale. Raportul scris final va fi 
însoţit de un rezumat al acestuia. 

Şcoala Gimnazială Nr.1  
Dobrin 

LUCACIU Marcel 

Gradiniţa Voinicel Zalău SOUCA Valentina 

Școala Gimnazială Nr. 1 Deja COZAC Alina 

 

  

 
VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 

31martie 2018 –  10 aprilie 2018 
 

  

 18  
 

Inspecţie de 

 
 

11 - 18.04.2018 

 
 
 

Şcoala Gimnazială Nr.1  
Românasi 

LUCACIU Marcel 

Şcoala Gimnazială Nr.1  ALEXUŢAN Cristian 
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revenire 
 

  
 
 
Verificarea rezolvării aspectelor negative constatate 

cu ocazia inspecţiei şcolare generale 

Sânmihaiu Almasului 

Gradiniţa cu P.P. Nr.2 Simleu 
Silvaniei 

SOUCA Valentina 

Şcoala Gimnazială "Szikszai 
Lajos" Şamşud 

HARI Tunde 

Gradiniţa cu P. P. Nr. 12 Zalău SOUCA Valentina 

Clubul Copiilor Jibou JURCĂ Ildiana 

Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc CHIŞ Dana 

Şcoala Gimnazială Nr.1  Bălan PUŞCAŞ Florica 

Gradiniţa cu P. P. ”Căsuţa cu 
poveşti” Zalău 

SOUCA Valentina 

19 
Inspecţii de 
specialitate/ 

speciale 

11.04. -
20.04.2018 

 

 
-Efectuarea inspecţiilor speciale sau de specialitate 

Unităţile de învăţământ din 
mediul urban şi rural din 
judeţ conform graficului de 
repartizare în teritoriu 

Inspectori 
şcolari  
 

20 

Preinspecţie 
(Inspecţie şcolară 

generală) 
11.04.2018 

- Negocierea aspectelor vizate; 
- Explicarea procedurilor de inspecţie 

 

Gradiniţa cu P. N. ”Piticot” 
Cehu Silvaniei 

SOUCA Valentina 

Școala Gimnazială ”Petre 
Dulfu” Sălățig 

PUŞCAŞ Floare 

Liceul Tehnologic "Cserey-
Goga" Crasna 

ROZS Rita 

21 
 
 

 
 

Scopul inspecţiei şcolare generale: 
- evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de 

Gradiniţa cu P. N. ”Piticot” 
Cehu Silvaniei 

SOUCA Valentina 
Inspectori  şcolari 
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Inspecţie şcolară 
generală 

 
 

23.04- 
04.05.2018 

 
 
 

învăţământ preuniversitar, concretizată în furnizarea 
către cei în drept a rapoartelor de inspecţie; 

-  îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea 
conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităţilor de 
învăţământ preuniversitar cu legislaţia în vigoare, cu 
politicile, strategiile şi proiectele naţionale în 
domeniul educaţiei şi cu nevoile individuale, 
comunitare, regionale şi naţionale în domeniul 
educaţiei; 

- consilierea  şi sprijinirea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar şi a personalului didactic, didactic 
auxiliar şi nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei 
ativităţi. 

Arii tematice/domenii: 
 managementul şcolar, managementul calităţii, 

dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi 
folosirii resurselor, respectarea legislaţiei în 
vigoare şi a regulamentelor; 

 modul de aplicare a curriculumului naţional, 
dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la 
decizia şcolii/în dezvoltare locală,  calitatea 
activităţilor extracurriculare realizate de 
personalul didactic şi de unele categorii de 
personal didactic auxiliar; 

 activitatea personalului didactic (proiectare, 
predare-învăţare, evaluare, reglare/remediere, 
diferenţiere a demersului educaţional); 

Școala Gimnazială ”Petre 
Dulfu” Sălățig 

PUŞCAŞ Floare 

Liceul Tehnologic "Cserey-
Goga" Crasna 

ROZS Rita 
Inspectori  şcolari 
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 nivelul performanţelor realizate de elevi în 
învăţare, raportat la standardele educaţionale 
naţionale (curriculare şi de evaluare); 

 modul în care unitatea de învăţământ sprijină 
şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor 
şi motivaţia acestora în învăţare; 

 relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu 
comunitatea locală; 

 atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-
o furnizează unitatea de învăţământ. 

22 
Prezentare 

raport (Inspecţie 
şcolară generală 

21.05.2018 
 

- Prezentarea raportului scris cuprinzând concluziile 
inspecţiei şcolare generale. Raportul scris final va fi 
însoţit de un rezumat al acestuia. 

Gradiniţa cu P. N. ”Piticot” 
Cehu Silvaniei 

SOUCA Valentina 

Școala Gimnazială ”Petre 
Dulfu” Sălățig 

PUŞCAŞ Floare 

Liceul Tehnologic "Cserey-
Goga" Crasna 

ROZS Rita 

23 
Inspecţii de 
specialitate/ 

speciale 

7.05. -25.05.2018 
 

 
-Efectuarea inspecţiilor speciale sau de specialitate 

Unităţile de învăţământ din 
mediul urban şi rural din 
judeţ conform graficului de 
repartizare în teritoriu 

Inspectori  şcolari  
 

24 
Inspecţie 
tematică 

29.05-08.06.2018 
 

 
 Tematică stabilită în funcţie de priorităţile 

educaţionale ale sfârşitului de semestru/ an 
şcolar 

Unităţile de învăţământ din 
mediul urban şi rural din 
judeţ conform graficului de 
repartizare în teritoriu 

Inspectori  şcolari  
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25 
Inspecţii școlare 

cu caracter 
permanent 

 

Permanent 

 Tematică stabilită în funcţie de cerinţe, la 
solicitarea MEN nr.8734/22.05.2017, a 
inspectorului școlar general / consiliului de 
administrație al ISJ Sălaj şi pentru 
implementarea noului curriculum la clasa a V-a 

Unităţile de învăţământ din 
mediul urban şi rural din 
judeţ conform graficului de 
repartizare în teritoriu 

Inspectori  şcolari  
 

VACANŢA DE VARĂ 
16 iunie 2018 –9 septembrie 2018 

 

NOTĂ 

1. În conditiile aprobării unor noi documente legislative, prezentul document va fi completat. 

2. În vederea programării inspecțiilor curente și speciale pentru obținerea definitivării și a gradelor didactice II și I, va fi comunicat un 

Grafic al inspecțiilor.  

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,                                                                                             

Prof. Mioara GUDEA   

 

 

                                                                                                                                                    INSPECTOR ŞCOLAR  

                                                                                                                                                         Monitorizarea programelor privind accesul la educaţie, 

                                                                                                                                                                                             Prof. Florica PUŞCAŞ 


