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GRAFIC  DE  MONITORIZARE  A  CALITĂŢII  ACTIVITĂŢII  DESFĂŞURATE 

ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019 

 

 

Nr. 

crt 
Activitatea 

Responsabil / 

Persoane implicate 
Termen 

Cine efectuează 

controlul 
Evaluare / Finalizare 

1. 

Verificarea frecvenţei, ţinutei, 

comportamentului şi stării de 

sănătate a  elevilor. 

Prof. de serviciu 

Diriginţii/învățătorii 
zilnic 

Directorul 

Diriginţii/învățătorii 

Consultări individuale. 

Informare lunară în CA. 

2. 

Verificarea stării de curăţenie şi 

de securitate din şcoală / curte / 

stradă și a stării mobilierului / 

tuturor bunurilor şcolii 

Personalul de 

îngrijire 

Administratorul 

Prof. de serviciu 

zilnic 
Directorul 

Administratorul 

Observaţia directă.  

Consultări individuale. 

Informare lunară în CA. 

Plan de măsuri pentru remedierea 

deficienţelor. 

3. Monitorizare orar 

Profesorii de 

serviciu 

Responsabilul cu 

planificarea 

serviciului pe şcoală 

permanent 
Directorul 

CEAC 

Condica de prezenţă. 

Registrul profesorului de serviciu. 

Asigurarea suplinirilor. 

4. 

Verificarea prin sondaj a 

respectării normelor privind 

protecţia muncii / paza şi 

stingerea incendiilor  

Cadrele didactice 

Elevii 

Personalul didactic 

auxiliar şi nedidactic 

conform 

graficului 

activităţii 

Directorul  

Analiza activităţii în CP 

Plan de măsuri pentru remedierea 

deficienţelor 
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5. 

Verificarea documentelor şcolare 

(cataloage, registrul matricol, 

etc.). 

Diriginţii/învățătorii 

Secretariatul 
semestrial Directorul 

Fişe de verificare 

Remedierea greşelilor 

Arhivarea 

6. 

Verificarea cataloagelor – 

urmărirea ritmicităţii notării şi a 

frecvenţei elevilor. 

Diriginţii/învățătorii 

Cadrele didactice 
lunar 

Directorul 

Responsabilii 

comisiilor 

Fişe de monitorizare. 

Măsuri de remediere. 

7. 
Verificarea activităţii Comisiilor 

Metodice  

Cadrele didactice 

Responsabilii 

Comisiilor 

Metodice 

conform 

graficului 

de 

monitorizare 

Directorul 

CEAC 

Portofoliile comisiilor metodice. 

Chestionare.  

Sondaje de opinie. 

Acordarea calificativelor. 

8. 

Verificarea felului în care 

profesorii realizează evaluarea 

elevilor 

Cadrele didactice 

Diriginţii/învățătorii 
permanent 

Directorul 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

Graficul lucrărilor semestriale. 

Fişele cu ritmicitatea notării. 

Situaţia statistică. 

Planuri de măsuri. 

9. 
Verificarea activităţii educative 

şcolare şi extraşcolare 

Diriginţii/învățătorii 

Coordonatorul de 

proiecte şi programe 

educative 

semestrial 

Directorul  

Responsabilul 

comisiei diriginţilor 

Registrul de activităţi 

Premierea elevilor 

Acordarea calificativelor 

10. 

Monitorizarea  performanţei 

şcolare – pe discipline (la clasă, 

la olimpiade şi concursuri 

şcolare, bacalaureat ) 

Cadrele didactice 

Şefii de catedre 
semestrial 

Directorul  

Responsabilul cu 

performanţa şi 

concursurile şcolare 

Graficul pregătirilor pt. olimpiade, 

examen Bacalaureat, Evaluare Națională 

Rapoarte de activitate 

Fişe de raportare. Premii. Calificative. 

11. 

Verificarea / evaluarea 

departamentelor auxiliare şi a 

Consiliului de administraţie 

Personalul auxiliar 

didactic şi nedidactic 

Membrii CA 

semestrial 
Directorul 

CEAC 

Fişe de monitorizare 

Fişe de autoevaluare 

12. 
Selectarea, verificarea, păstrarea 

materialelor şi dovezilor 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

Secretariat 

permanent 
Directorul 

CEAC 
Arhivarea 
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13. 
Monitorizarea parteneriatelor 

interne şi externe 

Responsabilii 

comisiilor 
semestrial 

Directorul 

Coordonatorul de 

proiecte şi programe 

CEAC 

Fişe de raportare.  

Portofolii. 

Analiza în CA şi CP. 

14. 

Predarea rapoartelor de 

autoevaluare de către toţi 

responsabilii. 

Responsabilii 

comisiilor / 

comitetelor / 

consiliilor 

semestrial 
Directorul  

CEAC 

Analiza documentelor şi informarea CA 

şi CP. 

 

 

Argument: 

 Monitorizarea calităţii întregii activităţi desfăşurate în şcoală urmăreşte atingerea ţintelor startegice din proiectul de dezvoltare instituţională. 

 Această activitate de verificare se va desfăşura ca o prelungire a procesului general de îndrumare, fiind realizată de cadrele didactice cu 

responsabilităţi la nivel de şcoală.       

 

 

Director,    Responsabil comisie pentru curriculum,    Responsabil CEAC, 

prof. Șpan Adela Gabriela   prof. Cuceu Alina Alexandrina   prof. Luca Magdalena Aurica 

 


