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Graficul de monitorizare Si control pentru  anul Scolar 2018 – 2019 
 

Obiective 

1) Continuarea procesului de dezvoltare a unui management bazat pe aptitudini și pe delegarea de competenţe, concomitent cu 

construcţia unei motivaţii de rang înalt pentru întregul personal (apartenenţă, recunoaştere, autorealizare); 

2) Promovarea unui sistem de management al calităţii în relație cu nevoile exprimate, dar și cele implicite; 

3) Creşterea eficienţei exercitării funcţiilor manageriale şi orientarea acestora spre obţinerea de rezultate; 

 

 

TEMA ŞI OBIECTIVUL PERIOADA 
MEDIUL 
ŞCOLAR 

FACTORII  
IMPLICAŢI 

CINE 
EFECTUEAZĂ 
CONTROLUL 

EVALUARE/FINALIZARE 

Îndrumarea, consilierea şi controlul 
cadrelor didactice, în special profesorii 
debutanţi,nou veniți în unitatea 
școlară,care susțin examene de grad, 
etc 

Conform graficului de 
monitorizare pe 
comisii metodice 

Clasa de 
elevi 

Cadrele didactice 
din comisiile 
metodice (C.M.) 

Director, Director 
adj 
Responsabil 
comisie 
metodică / arie 
curriculară 

-Conform Fişei de 
observare a lecției,  
-Informare C.A.; 
-Plan de măsuri 
pentru remedierea 
deficienţelor (acolo unde   
este cazul) 

Participarea conducerii 
la şedinţele comisiilor metodice (C.M.) 

Conform graficului de 
monitorizare pe 
comisii metodice 

C.M. 
Cadrele didactice 
responsabile din  
C. M. 

Director; 
Director adj.; 
Responsabilii 
ariilor curriculare 

Procese-verbale din 
registrul C.M. 
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Verificarea activităţii de practică a 
elevilor, în unitatea școlară și la agenți 
economici 

Conform graficului de 
instruire practică 

Clasa de 
elevi, atelier 
sau agent 
economic 

Cadrele didactice 
discipline de 
specialitate, 
responsabil 
comisie 
˝Tehnologii˝ 

Director adj.; 
Responsabil arie 
Curriculară 
„Tehnologii” 

Fișă de prezență 

Verificarea activităţii din cabinetele 
specializate şi a pregătirii practice de la 
agenții economici. 

Conform graficului de 
instruire practică 

Ateliere 
Cabinete 
Agenţi 
economici 

Cadrele didactice 
discipline de 
specialitate, 
prof.instr.practică, 

Director; 
Director adj.; 
Responsabil arie 
curriculare 
˝Tehnologii˝ 

-intocmirea fişelor 
de monitorizare; 
-cuantificarea 
rezultatelor activităţii 
practice din atelierele 
şcoală; 
-analiza C.P. şi C.A. 

Eficientizarea activităţii de predare – 
învăţare – evaluare 

Conform graficului de 
monitorizare/asistență 

la ore 

Clasa de 
elevi 

Cadrele didactice 

Director; 
Director adj.; 
Responsabili 
ariilor 
curriculare 

-conf. fişei de asist. 
-analiza CM / CP; 
-Plan de măsuri 
pentru remedierea 
deficienţelor (acolo unde 
este cazul) 

Pregatire suplimentară pentru 
performanță și pentru eliminarea 
decalajelor 

Săptămânal 
Clasa de 
elevi 

Cadrele didactice 
Director; 
Director adj.; 
 

-conform graficelor de 
pregatire suplimentară 

Monitorizarea derulării bugetului de 
venituri şi cheltuieli 
Evidenţa fondurilor extrabugetare 

Lunar Şcoală 
Compartimentul 
contabilitate 

Director; 
Contabil şef. 

Informări în CA 

Informarea privind modificările de ordin 
legislativ  

Permanent Şcoala  
Cadre didactice, 
personal didactic 

auxiliar 

Director; 
 

Informări în CP, CA 
Afișare la avizier 

Monitorizarea aplicării testelor iniţiale şi 
analiza acestora  

Septembrie – 
octombrie 

2018 
Şcoala  

Cadre didactice, 
elevi 

Director adjunct, 
Responsabili CM 

Informări în cadrul 
ședințelor CM, CP, CA; 

Plan remedial 

Monitorizarea aplicării programelor 
sociale  

Permanent Şcoala  
Cadre didactice, 

secretar 
Director, director 

adjunct 
Informări în CP 
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Monitorizarea consituirii consiliului 
elevilor şi consiliului reprezentativ al 
părinţilor  

Octombrie 
2018 

Şcoala  
Elevi, cadre 

didactice 

Director adjunct, 
Consilier 
educativ  

Informări în CP 

Verificarea prin sondaj a respectării 
normelor PSI, protecţia muncii, 
securitatea şi sănătatea în muncă 

Lunar şi conform 
graficului activităţii 

Unitatea 
şcolară 

Elevi, personal 
didactic şi 
nedidactic; 
Comisiii de lucru 

Director adj.; 
Responsabilii 
comisiilor de 
lucru 

Analiza activităţilor în CA , 
stabilire măsuri 
corespunzătoare 

Verificarea ţinutei şi a 
comportamentului în spaţiul şcolar 

Permanent 
Unitatea 
şcolară 

Diriginţi, comisie 
disciplină, profesor 

de serviciu, 
director, director 

adjunct  

Director, director 
adjunct, 

responsabil 
serviciu pe 

şcoală 

Măsuri pentru remedierea 
deficienţelor 

Verificarea stării de igienă şi curăţenie Permanent 
Unitatea 
şcolară 

Administrator, 
personal de 

îngrijire 

Director, director 
adjunct, 

Administrator 

Măsuri pentru remedierea 
deficienţelor 

Verificarea activităţii profesorilor de 
serviciu şi a proceselor verbale 

Zilnic Şcoală  
Profesorii de 

serviciu 

Director adjunct, 
Responsabil 
serviciu pe 

şcoală 

Analiza activităţilor în CA; 
măsuri corespunzătoare 

Verificarea condicii şi a prezenţei 
cadrelor didactice 

Zilnic Şcoală  Personalul şcolii 
Director, director 

adjunct 
Analiza activităţilor în CA; 
măsuri corespunzătoare 

Verificarea cataloagelor – frecvenţă şi 
notare ritmică  

Lunar  
Cadre didactice, 
Profesor diriginţi 

Director, 
Responsabilul 

comisiei de 
monitorizare a 
frecvenţei şi a 
notării ritmice 

Informare CP 

Monitorizarea derulării bugetului de 
venituri şi cheltuieli; evidenţa fondurilor 
extrabugetare 

Lunar Şcoală  contabilitate 
Director, contabil 

şef 
Informări în CA 

 
 
Verificarea planificărilor  

30 septembrie 2018 Şcoală  Cadre didactice 
Director, director 

adjunct, 
responsabili CM 

Existanța în dosarul C.M. 
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Elaborarea planurilor manageriale 
pentru directori, CM, comisii de lucru, 
predarea şi aprobarea acestora 

Septembrie – 
octombrie 

2018 
Şcoală 

Director, director 
adjunct, 

responsabili CM, 
responsabili 

comisii de lucru 

Director,  Discuţii pe comisii 

Aprovizionarea cu manuale, distribuirea 
lor către elevi 

Septembrie 
2018 

Fiecare 
clasă  

Responsabil 
manuale, profesori 

diriginţi 
Director  Informări periodice 

Monitorizarea efectuării 
şedinţelor/consultațiilo/lectoratelor cu 
părinţii  

Septembrie 
2018 
Grafic 

Pentru 
fiecare 
clasă 

Profesori diriginţi, 
responsabilul 

comisiei diriginţi 

Director, director 
adjunct, 

responsabilul 
comisiei diriginţi 

Procese verbal şedinţe cu 
părinţii, grafic desfăşurare 

şedinţă cu părinţii  

Monitorizarea înscrierii cadrelor 
didactice la grade didactice şi cursuri 
de perfecţionare 

Octombrie 
2018 

Cadre 
didactice 

Responsabilul 
comisiei de 

formare continuă 

Director, 
responsabilul 
comisiei de 

formare 
continuă, 

responsabilul 
comisiei de 
mentorat 

Verificarea dosarelor şi 
înaintarea acestora către 

ISJ PH 

Încheierea  acordului de parteneriat 
pentru educație 

Octombrie 
2018 

Pentru 
fiecare 
clasă 

Prof. diriginţi 
Director, director 
adjunct, consilier 

educativ 
Informări în CP 

Verificarea completării cataloagelor 
Octombrie 

2018 

Pentru 
fiecare 
clasă 

Prof. diriginţi 

Director, director 
adjunt, 

responsabil 
comisie notare 

ritmică şi 
verificarea 

cataloagelor 

Informări în CP 

Verificarea documentelor comisiilor 
metodice/pe probleme 

15 Octombrie 
2018 

Comisii 
metodice, 
comisii de 

Responsabili 
comisii 

Director  Măsuri corespunzătoare 
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lucru 

Verificarea documentelor de evidenţă 
şcolară 

Noiembrie 
2018 

Serviciul 
secretariat 

Şef serviciu 
secretariat 

Director  

Verificarea şi monitorizarea activităţii 
comisiei de prevenire şi combatere a 
violenţei în şcoală 

Lunar Şcoală  Membrii comisiei  Director adjunct 
Plan de măsuri, PV de la 

şedinţele lunare 

Verificarea calităţii documentelor 
bibliotecii  

Decembrie 
2018 

Biblioteca 
şcolii 

Bibliotecar, cadre 
didactice 

Director adjunct Registrul de evidenţă 

Monitorizarea derulării parteneriatelor 
şcolare, proiectelor educative 

Permanent Şcoală  
Coordonator 
programe şi 

proiecte  

Director, 
Coordonator 
programe şi 

proiecte 

Măsuri organizatorice, 
pliante, cd-uri 

Verificarea activităţilor la nivelul 
comisiei diriginţilor 

Noiembrie 2018- Mai 
2019 

Şcoală 
Consilier educativ, 

diriginţi 

Director adjunct, 
consilier 
educativ 

Proces-verbal 
Plan lecție, activități 

demonstrative 

Verificarea modului de utilizare şi 
întreţinere a bazei materiale 

Permanent şcoală 
Administrator, prof. 
diriginţi, personal 

nedidactic 

Director, director 
adjunct 

Măsuri de imputare a 
daunelor conform 

ROFUIP 

Realizarea proiectului planului de 
şcolarizare pentru anul şcolar 2018 - 
2019 

Decembrie 
2017 

Şcoală  

Elevi, părinţi, cadre 
didactice, 

comunitate locală, 
agenţi economici 

Director  Proiect plan avizat IȘJ PH 

Realizarea proiectului  de încadrare 
pentru anul şcolar 2019 - 2020 

Ianuarie 
2018 

Personal 
didactic 

Responsabili CM Director  Informare CP, CA 

Verificarea documentelor şcolare Permanent 
Cataloage, 

registre 
matricole 

Prof diriginţi, 
secretariat 

Director, director 
adjunct 

Măsuri de remediere 

Verificarea organizării examenelor de 
certificare a competenţelor profesionale 
și desfășurarea lor 

Conf. Grafic MEN 
Elevii 

claselor 
terminale 

Prof îndrumători 
de proiect 

Director  Discuţii individuale 

Asigurarea dobândirii cunoştinţelor 
teoretice şi practice în vederea 
participării cu succes la examenele de 

Permanent 
Elevi din 

anii 
terminali 

Profesori care 
predau disciplinele 

de examen 

Directori, 
responsabili CM 

Măsuri de remediere 
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bacalaureat şi evaluare naţională; 
monitorizarea organizării consultaţiilor 
suplimentare  

Evaluarea activităţii personalului 
didactic didactic auxiliar şi nedidactic 

August 
2019 

Şcoală Personalul şcolii  

Director, director 
adjunct, 

responsabili CM, 
CA 

Analiză CA 
Proces-verbal 

 
Intocmit: Director Pana magdalena 
     Director adjunct Marin Nicoleta 
 
 
 

AVIZAT, 
Director, 
Pană Magdalena 


