MINISTERUL EDUCAŢIEI
NATIONALE ŞI
CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN CARAȘ-SEVERIN

Anexa 17 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
în vederea acordării gradaţiei de merit pentru Mediator Școlar, 2017

NUMELE ŞI PRENUMELE :
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT :
PUNCTAJUL OBŢINUT:
Punctaj
CRITERII DE EVALUARE
1. Pregătire profesională, perfecţionare

max

pagina la care Evaluare
se gaseste
ISJ
documentul
C-S

20

-

Absolvirea cu diploma de licenta - specializarea „Asistenta Sociala” (Legea 1 / 2011)

9

-

Studii medii urmate de curs de formare profesională cu specializarea mediator şcolar.

7
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-

Studii gimnaziale urmate de absolvirea cursurilor organizate în cadrul programelor PHARE ″ Acces la
educaţie pentru grupuri dezavantajate″
2. Activităţi în cadrul programului de reformă a învăţământului din perspectiva mediatorului şcolar:
-

-

40

Contribuţii la organizarea de programe suport pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare
(programe de recuperare, de intervenţie personalizată etc)
Participarea la simpozioane, colocvii, mese rotunde pe teme privind accesul la educatie, menţinerea
copiilor în sistemul educaţional obligatoriu

12

Contibuţii la elaborarea planului de desegregare şcolară şi implementarea acestuia prin colaborare
cu conducerea şcolii
Contribuţii în organizarea de activităţi cu părinţii/alţi membrii ai comunităţii

4

3. Activităţi complexe cu rol instructiv – educativ
-

4

Contribuţii în organizarea de activităţi extraşcolare/extracurriculare cu dimensiune multiculturală

-

12

12
20
5

Contribuţii la facilitarea dialogului dintre şcoală-familie-comunitate, dovedite prin prezenţa
elevilor la orele din cadrul programelor alternative, suplimentare/de sprijin
Disponibilitate în a lucra peste program

8

Disponibilitate în a colabora cu celelalte compartimente

4

4. Realizarea unor bănci de date privind:
-

Copii de vârstă preşcolară/şcolară care nu au fost cuprinşi niciodată la grădiniţă/şcoală
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15
7
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-

Copii aflaţi în pericol de abandon şcolar

5. Alte activităţi şi rezultate deosebite efectuate în afara sarcinilor descrise în fişa postului

8
5
1,5

- Activitate constant eficientă
- Lider sindical, responsabil comisii
- Disponibilitate de a lucra peste program
- Disponibilitate în a colabora cu celelalte compartimente din unitatea scolara
Total punctaj

0,5
2
1
100

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.
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__________________
INSPECTOR ŞCOLAR,

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