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FIŞA DE EVALUARE
Pentru acordarea gradaţiei de merit - sesiunea 2020
PEDAGOG ŞCOLAR/ INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE / SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE

Date generale:
Numele şi prenumele:
Specialitatea:
Unitatea de învăţământ:
Vechimea în învăţământ:

Vizat director,
prof.

Punctaj autoevaluare:
Punctaj Consiliu Consultativ:
Punctaj Comisie Judeţeană:
Punctaj Comisie Judeţeană Contestaţii:

I.

CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIVEDUCATIVĂ

a) complexitatea activităţii determinată
de efectivul de elevi şi personal;

Complexitatea muncii în
funcţie de numărul elevilor
din unitate:
peste 80 elevi - 5 p
sub 80 elevi - 2 p

85

5p

10p

Punctaj evaluare
Comisie contestaţii

Punctaj Comisie
Judeţeană

Punctaj Consiliul
Consultativ

Document
justificativ/ număr
pagină din dosar

Subcriterii

Punctaj
autoevaluare

Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit

Punctaj maxim

Nr.
crt.

Detalierea
punctajului maxim

*) Se vor puncta numai rezultatele/ activităţile derulate în perioada 1 septembrie 2014 – 31august 2019

b)

c)

participarea la activităţi de
perfecţionare, cursuri de
formare / completări de
studii;
iniţierea şi organizarea de activităţi
educative (manifestări culturale,
sportive, festivaluri, expoziţii,
concursuri) la nivel local,
judeţean/interjudeţean/zonal, naţional;

Complexitatea muncii în
funcţie de tipul unităţii şcolare
liceu,colegiu,grup şcolar
5p
şcoală gimnazială, grădiniţă
2p

5p

Cursuri de
perfecţionare/formare

5p

Completări de studii

1p

La
nivelul
localităţii

şcolii/

d) implicarea în pregătirea elevilor
pentru concursuri cultural artistice,
tehnico-ştiinţifice şi sportive, incluse
în CAER / CAEN;

3p

La nivel judeţean/zonal

3p

La nivel naţional

4p

Faza locală/judeţeană

d)

Faza interjudeţeană, regională
Faza naţională/internaţională
Cu familiile elevilor din
internat

contribuţii la dezvoltarea de relaţii
parteneriale în vederea prevenirii
Cu personalul şcolii
abandonului şcolar; certificate prin
e) adeverinţă eliberată de unitatea şcolară
Cu instituţii abilitate
f)

utilizarea curentă a tehnologiei informaţiei în proiectarea şi
realizarea activităţilor specifice, certificată prin adeverinţă
eliberată de unitatea şcolară
g) activitatea cu elevi cu cerinţe educaţionale speciale , certificată de
unitatea şcolară ;

2

6p

10p

5p
5p

15

5p
2p
2p
6p
2p
2p

2p

5p

5p

h) rezultate deosebite obţinute în activităţi de voluntariat la nivel
local /judeţean/ naţional /internaţional;
i)

j)

alte activităţi şi rezultate deosebite efectuate în afara sarcinilor
specificate în fişa postului, dovedite prin adeverinţă eliberată de
conducerea unităţii;
iniţierea de parteneriate educaţionale
La nivel local

5p
5p
10 p

10 p

5p

9p

2p

II.

La nivel judeţean/regional
La nivel
2p
naţional/internaţional
k) activitate desfăşurată în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune
5p
Comunitară
l)
crearea de materiale didactice necesare desfăşurării activităţilor
2p
educative, certificată prin adeverinţă eliberată de unitatea
şcolară
CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN
INOVAREA DIDACTICĂ-MANAGERIALĂ
a) elaborarea de articole, în domeniul educaţional, apărute în
10p
publicaţii cu ISBN / ISSN
b) participarea cu comunicări la simpozioane judeţene, regionale,
naţionale şi/sau internaţionale;
c) activitatea desfăşurată în cadrul organizaţiilor sindicale la nivel de
sector de activitate / la nivel local/ judeţean, membru în biroul
executiv, certificată prin adeverinţă eliberată de organizaţia de
sindicat
d) membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul ISJ

5p
5p

15
p
e) activitate în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice
la nivel local/judeţean/ naţional/internaţional
f)

3p

activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii la nivelul şcolii;
2p

3

5p
2p
40
1

III.

IV.

CRITERIUL PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTE
a. Proiecte europene, proiecte internaţionale care au ca obiective
performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor
şi abilităţilor preşcolarilor şi elevilor, educaţia civică, educația
complementară, formarea personalităţii preşcolarilor şi elevilor ,
dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare, dezvoltarea
personală a cadrelor didactice.
b. Iniţierea/organizarea/participarea la schimburi de experienţă cu
alte unităţi şcolare de învăţământ, reţele sau proiecte, workshopuri, certificate de directorul unităţii.
Local/judeţean/naţional/internaţional .
CRITERIUL PRIVIND CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA
INSTITUŢIONALĂ
a. Atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitate, programe,
proiecte, centre de documentare şi informare, laboratoare etc.,
având ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de
predare-învăţare-evaluare, a bazei didactico-materiale.
b. Realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară,
având ca drept obiectiv creşterea calităţii procesului de
învăţământ.
TOTAL PUNCTAJ
Semnătura candidatului,

15
10 p

10p

5p

5p

10
5p

5p

5p

5p

150
Responsabil comisie,

Preşedinte Comisia Judeţeană,

Preşedinte Comisia Judeţeană de Contestaţii,

4

Notă:





















Documentele doveditoare se referă la propria activitate
Activitatea candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit se evaluează pentru perioada 01.09.2014 - 31.08.2019, conform art.
6, alin (1), din Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de
stat, sesiunea 2020, aprobată prin O.M.E.C. nr. 3307 din 21.02.2020.
Punctajele pentru cele patru criterii sunt conforme cu prevederile Anexa 6 din Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de
merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2020, aprobată prin O.M.E.C. nr. 3307 din 21.02.2020;
detalierea acestor punctaje a fost realizată de către o comisie formată din inspectori școlari și comisia paritară de la nivelul
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Vrancea, din data 06.03.2020.
Dosarul se întocmeşte conform art.9, alin (1), (2), (3) din Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului
didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2020, aprobată prin O.M.E.C. nr. 3307 din 21.02.2020.
Toate documentele vor fi numerotate în colțul din dreapta jos.
La întocmirea dosarului, se va respecta ordinea din fişa de evaluare, iar în opis, respectiv în fişa de evaluare, va fi precizată pagina
din dosar la care se găseşte documentul doveditor.
Documentele doveditoare vor fi ataşate la dosar în copie conform cu originalul !!!. Absenţa documentelor doveditoare are drept
consecinţă neacordarea punctajului.
Documentele NU vor fi introduse în folii transparente.
Documentele NU vor fi copiate față-verso, ci pe file independente.
Raportul de autoevaluare va fi întocmit în ordinea criteriilor de evaluare din fişa elaborată de ISJ.
Fişa de evaluare completată cu punctajul rezultat din autoevaluare se certifică de directorul unităţii şcolare.
Softurile educaţionale proprii vor fi prezentate pe suport electronic.
Cărțile, lucrările științifice, articolele publicate cu ISBN/ISSN/ și revistele școlare vor fi probate prin: copie copertă, casetă cu
ISBN/ISSN, pagini reprezentative de cuprins/conținut.
Calificativul „Foarte bine“ în fiecare an şcolar din perioada evaluată este o condiţie necesară şi nu se punctează în cadrul fişei (dosarul
va conţine şi adeverinţa emisă de conducerea şcolii, prin care se certifică obţinerea acestui calificativ).
Candidaţii înscrişi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au obligaţia de a completa şi depune la dosar o declaraţie pe proprie
răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate,
conform art. 13 alin (1) din Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul
preuniversitar de stat, sesiunea 2020, aprobată prin O.M.E.C. nr. 3307 din 21.02.2020
Punctajul minim pentru acordarea gradației de merit este: 75 puncte.
Dosarul de candidatură nu se returnează după procesul de evaluare.

Inspector școlar general,

prof. Dorin CRISTEA

