MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN CARAȘ-SEVERIN

Anexa 16 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

Fişa de evaluare pentru acordarea gradaţiei de merit la personalul didactic auxiliar – laborant - 2017
1. Nume şi prenume : ….......................................................................
2. Unitatea de învăţământ : …..............................................................
3. Funcţia : …........................................................................................
4. Vechimea în specialitate : …............................................................

5. Vechimea în funcţia echivalată : …....................................................
Criterii

Punctaj
defalcat

1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă – ponderea 70%
a) Îndeplinirea
100%
a
sarcinilor I. Calitatea de gestionar al laboratorului
corespunzătoare funcţiei din fişa postului
calitatea documentelor privind evidenţa
materialului didactic existent în laborator
participarea la activitatea de casare a
materialului didactic ieșit din uz
contribuie la păstrarea mobilierului şi
recuperarea pagubelor în caz de prejudiciu
participă la recepţionarea materialului didactic
nou intrat în unitatea şcolară

Aprobată în şedinţa Comisiei Paritare de la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin din data de ________.

18

Punctaj
maxim
70 puncte

Autoevaluare

Evaluare

25 puncte

3
3
2
3
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monitorizează starea de funcţionare a
instalaţiilor anexe laboratorului
se implică în respectarea normelor privind
securitatea și protecţia muncii
se implică în respectarea normelor privind
prevenirea incendiilor
II. Calitatea de cadru didactic auxiliar
colaborează cu cadrele didactice de
specialitate pentru pregătirea lucrărilor
experimentale
asigură în timpul orei asistenţa cadrului
didactic
preocupare pentru îmbunătăţirea
performanţelor profesionale
b) Îndeplinirea 100% a unor sarcini stabilite de conducerea instituţiei, nespecifice postului şi
necuprinse în fişa postului (pentru a căror desfăşurare există dovezi)
c) Realizarea de softuri educaționale în
participarea la cursuri de formare pentru
specialitate, platforme de e-learning pentru
dobândirea abilităților de operare pe calculator
susținerea progresului școlar, avizate de către
participarea la aplicarea unor proiecte de
Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării
predare a disciplinei prin utilizarea
Științifice
programului AEL, a utilizării produselor de
software din cadrul şcolii
d) Contribuţii la obţinerea de rezultate
- competiții școlare
notabile/măsurabile obţinute în activităţile
- comisii competențe profesionale
culturale şi educative organizate în şcoală
- comisii de înscriere a elevilor

2
3
2
7
3
2
2
0,5p/activitate

4 puncte

1,5

3 puncte

0,5p/activitate

0,5p/activitate
0,5p/activitate
0,5p/activitate

- comisii de admitere la clasa a IX-a

0,5p/activitate

- comisii examen național de bacalaureat

0,5p/activitate

- comisii examene de evaluare națională

0,5p/activitate

- alte comisii din școală

0,5p/activitate
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0,5p/activitate
colaborarea cu profesorul itinerant /de
sprijin/consilierul școlar pentru realizarea
planului individualizat de intervenție și a
adaptării curriculare în cazul copiilor cu
cerințe educative speciale
0,5p/activitate
organizarea unor dezbateri, mese rotunde,
conferințe, simpozioane care să conducă spre
rezultate deosebite în pregătirea fiecărui elev,
inclusiv al celor aflați în risc de abandon școlar
și al copiilor cu cerințe educative speciale cu
participarea cadrelor didactice, a părinților,
autorităților locale, a specialiștilor (psihologi,
consilieri școlari, sociologi, profesori
itineranți)
1p/activitate
f) Colaborarea cu cadrele didactice de specialitate pentru obţinerea de rezultate
măsurabile/cuantificabile în desfăşurarea unor activităţi practice/ experimentale educative
pentru formarea de abilităţi tehnice la elevi
1p/activitate
g) Activitate desfăşurată de către cadrele didactice auxiliare din unităţile de învăţământ cuprinse
în Programele Phare de monitorizare a învăţământului profesional şi tehnic, POSDRU, IPA, etc.
1p/activitate
h) crearea de softuri educaționale în specialitate, platforme de e-learning pentru susținerea
progresului școlar, avizate de către Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice
0,25p/activitate
i) Participarea la studii/cursuri/stagii de
fără credite
formare profesională, perfecționare,
0,5p/activitate
15 credite
reconversie profesională
0,75p/activitate
30 credite
- master
- altele
1p/activitate
60 credite

e) Inițierea și aplicarea unor proiecte didactice
inovatoare pentru progres în învățare a fiecărui
copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon
școlar și a copiilor cu cerințe educaționale
speciale

≥ 90 credite

5 puncte

5 puncte
3 puncte
2 puncte
3 puncte

1,25p/activitate

j) Colaborarea cu ONG-uri

1p/activitate

4 puncte

k) Colaborarea cu I.S.J., CCD şi alte instituţii subordonate MENCS
- participarea în comisii de examen/contestații pentru ocuparea posturilor vacante
- participarea în comisii de verificare și control organizate la nivelul ISJ Caraș-Severin

1p/activitate

6 puncte
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2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială – ponderea
10%
a) Participarea la elaborarea de regulamente, elaborarea de regulamente, îndrumătoare,
îndrumătoare, proceduri avizate de C.A. proceduri avizate de C.A.
(pentru compartimentul din care face parte
cărți în domeniul educațional, înregistrate cu
persoana evaluată); cărți în domeniul
ISBN/ISSN
educațional, înregistrate cu ISBN/ISSN
b) Contribuţii la elaborarea de documente şi
elaborarea de
Avizate ISJ
materiale şcolare avizate de ISJ sau Ministerul regulamente,
Avizate MENCS
Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice
metodologii, etc
- contribuţii în diferite colective la elaborarea
contribuţii la
Avizate ISJ
de regulamente, metodologii, etc., la nivelul
elaborarea/redactarea
instituţiei sau în afara acesteia
de reviste şcolare,
Avizate MENCS
- contribuţii la elaborarea/redactarea de reviste anuare, pliante de
şcolare, anuare, pliante de prezentare, etc.
prezentare
c) Activitatea de formator în formarea continuă Formator judetean/comunicări simpozion
a personalului din învățământ, activitate în județean
cadrul comisiilor paritare/de dialog social,
activitate în organismele de conducere ale Formator
național/comunicări
simpozion
organizațiilor sindicale afiliate federațiilor național
sindicale reprezentative la nivel de sector de
activitate învățământ preuniversitar/semnatare
ale contractului colectiv de muncă la nivel de Formator internațional/comunicări simpozion
sector de activitate învățământ preuniversitar, internațional
precum și în cadrul asociațiilor profesionale ale
cadrelor didactice la nivel local/județean/
național/internațional,
participarea
cu
comunicări la simpozioane naționale și/sau
internaționale, participarea la formarea
personalului didactic prin casa corpului
didactic, în calitate de formatori, contribuția la
cercetări științifice în specialitate sau în
domeniul problematicii învățământului și
educației, atestată prin publicații înregistrate
cu ISBN/ISSN
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10 puncte
0,5p/activitate

2 puncte

1p/activitate
0,25p/activitate

1 punct

0,25p/activitate
0,25p/activitate
0,5p/activitate
0,1p/activitate

1 punct

0,25p/activitate

0,25p/activitate
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d) Participarea cu lucrări la sesiuni de
comunicare

judeţene
regionale (zonale)
naţionale
internaţionale

e) Publicaţii articole publicate în reviste din cu ISBN/ISSN
domeniul educaţiei sau al specialităţii
fără ISBN/ISSN
f) Activitate desfăşurată în cadrul unor comisii Activitate comisii la nivel local
tehnice/consultative/de dialog social la nivel
Activitate dovedită la nivel județean
local, judeţean sau naţional pentru elaborarea
Lider de sindicat la nivelul unității școlare
unor documente şi acte
normative/administrative/ lider sindical, etc.
f) Activitatea desfășurată, în urma solicitării I.S.J/MENCS., în cadrul unor comisii tehnice de
elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ și în comisiile naționale de
specialitate/control
3. Criteriul privind participarea la proiecte – ponderea 15%
a) Proiecte europene, proiecte internaționale
care au ca obiective performanța școlară,
progresul școlar, dezvoltarea competențelor și
abilităților preșcolarilor și elevilor, educația
civică, educația complementară, formarea
personalității
preșcolarilor
și
elevilor,
dezvoltarea capacității de adaptare la
schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice; participare la proiecte validate în
calitate de membru al echipei de proiect
b) Organizarea de concursuri și festivaluri la
nivel internațional, național sau
regional/interjudețean; organizarea de

0,5p/activitate

2 puncte

0,5p/activitate
1p/activitate
1p/activitate
1p/activitate

1 puncte

0,5p/activitate
0,5p/activitate

1 puncte

0,5p/activitate
0,5p/activitate
1p/activitate

2 punct
15 puncte

Participare la proiecte validate în calitate de
colaborator al echipei de proiect

1,5p/proiect

Participare la proiecte validate în calitate de
membru al echipei de proiect

1p/proiect

0,25p/activitate

8 puncte

5 puncte

Nivel regional (zonale)
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spectacole, expoziții, concerte, la nivel
internațional, național ori
Nivel naţional
regional/interjudețean incluse în programul de
activități și în calendarul inspectoratelor
școlare/MENCS., certificate prin diplome sau
Nivel internaţional
adeverințe
b) Proiecte elaborate și implementate materializate prin raportul de activitate și portofoliul
personal
4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională – ponderea 5%

0,5p/activitate

1p/activitate

1p/proiect

a) Participare la realizarea unor activităţi pentru atragerea de finanţări extrabugetare pentru 0,5p/activitate
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) Participare la realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară, locală sau 0,5p/activitate
externă de tip Phare, Leonardo da Vinci, Comenius, etc.
0,5p/activitate
c) Contribuţii la buna comunicare şi colaborare cu părinţii şi instituţiile comunităţii locale

2 puncte
5 puncte
1 punct

1 punct
1 punct

d) Contribuţii individuale şi/sau în echipa la aplicarea corectă şi completă a cerinţelor conform 0,5p/activitate
1 punct
fişei postului în contextul reformei învatamântului
e) Rezultate obţinute prin participarea la activităţile de examinare/evaluare la nivel de instituţie 0,5p/activitate
1 punct
sau local
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.
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.
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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, sesiunea 2017
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