MINISTERUL EDUCAŢIEI
NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN CARAŞ‐SEVERIN

Anexa 14 la HCA 32/31.03.2017

Aprobată
în Comisia paritară de la nivelul I.Ş.J. Caraş-Severin,
întrunită în data de 27.03.2017

FIŞĂ DE EVALUARE
pentru acordarea gradaţiei de merit – 2017
FIŞĂ CADRU - PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR - BIBLIOTECAR ŞCOLAR / DOCUMENTARIST
NUMELE ŞI PRENUMELE
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
FUNCŢIA/SPECIALITATEA
VECHIMEA ÎN ÎNVÂŢĂMÂNT
2011 - 2012

CALIFICATIVE OBŢINUTE ÎN

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016

2011 - 2016
PERIOADA EVALUATĂ
PUNCTAJ FINAL

CAP

01.09. 2011– 31.08. 2016

CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT
CRITERII
Punctaj Punctaj Auto- Acordate
max. eval.

1.
CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ – 70 DE PUNCTE
a Indici i de lectură a cărţii şi de atragere a utilizatorilor şi beneficiarilor bibliotecii
Se va ataşa raportul de activitate/fiecare an.
1.
Indicele de lectură = număr documente împrumutate acasă sau citite la sala de lectură/număr cititori înscrişi în 5 p.
bibliotecă
Strada Ateneului Nr. 1, 320112
REŞIŢA – ROMANIA
Tel: 0255/214238; Fax: 0255/216042
e‐mail: isjcaras@gmail.com
http://isjcs.ro

10 p.

Str. General Berthelot nr. 28‐30, Sector 1
010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro

2.
Indicele de atragere = număr cititori înscrişi în bibliotecă/număr total elevi din şcoală
b Implicarea în activitatea de formare, pregătire suplimentară a elevilor şi cadrelor didactice
Se vor ataşa procesele verbale de certificare, alte dovezi, în copie.
1.
Acţiuni de popularizare şi promovare a cărţii, întâlniri cu scriitori, lansări de carte etc.

c

d

e
f

2.
A

5 p.
20 p.

1
10 p.
p./acţiune
2
Activitate de coordonare a unor elevi pentru participarea la concursuri judeţene sau naţionale, activităţi
1
7 p.
extraşcolare
p./activitat
Se anexează diplomele, adeverinţele şi alte documente doveditoare.
e
3
Publicarea pe site-ul instituţiei sau pe alte site-uri de specialitate a activităţilor.
0,5
3 p.
Se anexează print-screen-uri.
p./postare
Atestat în utilizarea calculatorului
10 p.
Se anexează adeverinţă cu valabilitate în perioada evaluată.
1.
Existenţa unui soft de bibliotecă
2,5 p.
2
Evidenţa informatizată a fondului de carte
2 p.
3.
Atestat în utilizarea calculatorului
3 p.
4.
Completarea datelor în BDNE/SIIR
0,5 p./an 2,5 p.
Proiecte de parteneriat educaţional
10 p.
Se anexează actele doveditoare care probează explicit existenţa acestora.
Parteneriate încheiate de unitatea de învăţământ cu biblioteci/muzee/instituţii de cultură la iniţiativa
1p./
10 p.
bibliotecarului şcolar
parteneriat
Calificativul foarte bine în ultimii 5 ani
10 p.
Se anexează adeverinţă de la direcţiune.
2 p./an
10 p.
Participarea la perfecţionări sau instruiri de specialitate în ultimii 5 ani
10 p.
Se anexează adeverinţă/certificat.
1.
- finanţate de către candidat
2,5 p./curs 7 p.
2.
- finanţate de către instituție
1 p./curs
3.
- nefinanţate la nivel
Local (0,25p)
3 p.
Județean (0,5p)
Național (0,75p)
CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA BIBLIOTECONOMICĂ– 10 PUNCTE
Contribuţia la elaborarea de:
2 p.
1.

Coordonare reviste şcolare sau alte reviste de specialitate

0,5
p./revistă

1 p.

2

2.

Elaborarea de proceduri în specificul activităţii, conform OMFP 946/2005

B Elaborarea sau coordonarea de cărţi, reviste/articole publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi
managementului educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN
Se vor ataşa copii ale paginii de titlu și articolului.
C Activităţi de :
1. Participare la activităţi metodice cu bibliotecarii şcolari, organizate de CCD
Se vor anexa adeverinţe.
2. Participare la simpozioane/conferinţe naţionale sau internaționale
Participare la simpozioane /conferinţe judeţene sau regionale

0,5 p./
procedură
0,5 p./
carte,
revistă/art.

1 p.
2 p.
6 p.
1,5 p.

0,5 p./
participare
0,5 p./
1,5 p.
participare
0,5 p./
participare
0,5 p./
1,5 p.
prezentare
0,20 p./an 1 p.

3. Prezentare de activităţi de bune practici în cadrul activităţilor metodice cu bibliotecarii şcolari
Se prezintă copie după proces-verbal sau altă dovadă.
4. Membru în Asociaţia bibliotecarilor din România (ABR) sau participarea la activităţile acestei asociaţii
Se anexează adeverinţa/dovada.
5. Lider sindical
0,5p.
0,5 p.
3. CRITERIUL PRIVIND ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ȘI IMPLICAREA ÎN PROIECTE – 15 PUNCTE
a. Performanțe dovedite în pregătirea elevilor distinși la concursuri cultural-artistice, tehnico-științifice incluse
3 p.
în calendarul activităților educative naționale/regionale elaborat de Ministerul Educației Naționale
Local (0,25p)
Județean (0,5p)
Național (0,75p)
b. Organizarea de concursuri și festivaluri la nivel internațional, național sau regional/interjudețean;
3 p.
organizarea de spectacole, expoziții, concerte la nivel internațional, național sau regional/interjudețean
incluse în programul de activități și în calendarul inspectoratului școlar/Ministerului Educației Naționale
Se anexează diplome sau adeverințe care să ateste calitatea de organizator
Local (0,25p)
Județean (0,5p)
Național (0,75p)
c. Participarea la proiecte europene/internaționale care au ca obiective performanța școlară, progresul școlar

3 p.

3

Local (0,25p)
Județean (0,5p)
Național (0,75p)
d. Inițierea și organizarea unor activități extrașcolare relevante din perspectiva prevenirii și combaterii
abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii

3 p.

e. Implicarea în realizarea unor activități de schimb de experiență cu alte școli, rețele sau proiecte interșcolare

3 p.

4. CRITERIUL PRIVIND CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ - 5 PUNCTE
a Atragerea de finanțări extrabugetare pentru unitatea de învățământ, centre de
0,5p./
documentare și informare, având ca efect creșterea calității activității instituționale.
finanțare
Se anexează adeverinţă de la direcţiune care probează explicit atragerea de finanțări.
b. Realizarea unor proiecte cu finanţare extrabugetară având drept obiectiv creșterea calității procesului de
1 p./
învățământ și dezvoltării instituționale.
proiect
Se anexează proiectul sau adeverinţă de la direcţiune care probează explicit realizarea proiectului.
c. Implicarea în desfășurarea activităților de voluntariat
0,5 p./
activitate
Se anexează adeverinţă care probează explicit implicarea.
d. Realizarea de activităţi/sarcini suplimentare ( participarea la concursuri de ocupare a posturilor, ore
suplimentare
neplătite, programe, proiecte, activități etc. )
Se anexează adeverinţe sau certificat de participare care probează explicit existenţa
acestora.
TOTAL

0,5p./
participare

1 p.
2 p.
1 p.

1 p.

100 p.

Notă:
În raportul de autoevaluare vor fi menţionate concret activităţile desfăşurate pentru fiecare criteriu.
1. Reguli de calcul a punctajului acordat:
- se acordă punctajul specificat în fișa de evaluare pentru un document justificativ,
- documentele suplimentare primesc punctajul subcriteriului și ce depășește punctajul maxim alocat subcriteriului se cumulează separat. Numărul de puncte
acumulate se împarte la 100 și reprezintă bonus ce se adaugă punctajului obținut fără a depăși 100 de puncte.
4

Acest procedeu se aplică tuturor criteriilor din fișa de evaluare pentru toate categoriile de personal.
2. Conform adresei MENCS nr. 191/MCA/05.05.2016, înregistrată la ISJ CS sub nr. 2044/14.02.2017, membrii din grupurile de lucru la elaborarea
programelor școlare avizate de minister vor primi o bonificație la punctajul obținut de 20% din punctajul total, fără a depăși 100 de puncte.
3. Membrii Comisiilor paritare din instituțiile de învățământ vor primi o bonificație de 1 punct la punctajul obținut, fără a depăși 100 de puncte.
4. Activitatea de conducere, la nivel județean, a organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivelul învăţământului preuniversitar
vor primi o bonificație de 1 punct la punctajul obținut, fără a depăși 100 de puncte.
5. Cadrele didactice care au îndeplinit funcția de inspector școlar sau au deținut o funcție de conducere în cadrul inspectoratului școlar județean vor primi o
bonificație de 5 puncte/an la punctajul obținut, fără a depăși 100 de puncte.
Data________________

Semnătura__________________

Preşedinte al Comisiei de coordonare
a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit

5

