
 
              
 

Nr. 928/10.02.2021 

                                                                                                                Avizat,                                                                                                                
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INSPECŢIE  TEMATICĂ 

15 - 26 februarie 2021 
  

TEMA: Organizarea activității manageriale și didactice 

 

I.  OBIECTIVE URMĂRITE 

1. Verificarea proiectării și organizării activității pe semestrul al II-lea, anul școlar 2020-2021; 

2. Verificarea modului de respectare a implementării Ordinului M.E.C.-M.S. nr. 3235/93/2021 

la nivelul unității de învățământ. 

 

II. MOD DE REALIZARE 

1. Se verifică: 

• demersurile întreprinse privind încheierea șituației școlare a elevilor corigenți/amânați pe 

semestrul I, anul școlar 2020-2021 (informarea în scris a familiei, procese-verbale); 

• documentele cu privire la validarea situației școlare pe semestrul I, anul școlar 2020-2021 

(procese-verbale, cataloage); 

• modul de efectuare a transferurilor de elevi în vacanța intersemestrială, respectiv modul de 

organizare a examenelor de diferență pentru elevii transferați, dacă este cazul (decizii, 

variante subiecte, borderouri, procese-verbale etc.); 

• condica de prezență, respectiv fișele de prezență a cadrelor didactice pentru activități online 

pe semestrul I. 

2. Se verifică: 

• existenţa, cunoaşterea şi aplicarea măsurilor de prevenire a contaminării cu virusul SARS-

CoV-2 (norme sanitare); 

• funcționalitatea spațiilor de care dispune unitatea de învățământ, asigurarea condiţiilor 

igienico‐sanitare (igienizarea spaţiilor de învăţământ, cantină, internat, grupuri sanitare etc., 

stabilirea circuitelor de acces în/din unitatea de învățământ, existența materialelor sanitare – 

măști, soluții dezinfectante etc., modul în care unitatea de învățământ poate să asigure 

amenajarea sălilor de clasă/laboratoare, astfel încât să se poată respecta distanțarea fizică a 

elevilor/personalului unității) în contextul pandemiei cu SARS-CoV-2. 

 

III. MOD DE FINALIZARE  

1. Concluziile inspecţiei vor fi prezentate conducerii școlii care, la rândul său, le va prezenta 

Consiliului Profesoral al unităţii de învăţământ; 

2. Se va solicita în funcţie de situaţie întocmirea unui „Plan de  măsuri ameliorative”; 

3. Fiecare inspector şcolar va întocmi câte un raport scris, conform Anexei 6 la O.M.E.C. 

nr.6106/03.12.2020, pentru fiecare unitate de învăţământ cu PJ și va completa macheta. 
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