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DOMENIUL: CAPACITATE INSTITUłIONALĂ
a)structurile instituŃionale, administrative şi manageriale
Subdomeniul 1: Managementul strategic
Indicator

1.ExistenŃa, structura
şi conŃinutul
documentelor
proiective
(proiectul de
dezvoltare şi planul
de implementare)

Descriptori

Îndeplinirea
condiŃiilor din
descriptori
Da
Nu

Îndeplinirea condiŃiilor este
se dovedită prin:

ObservaŃii
Elemente de identificare

1.1.1. ExistenŃa proiectului de dezvoltare pe
termen mediu (3-5 ani) pentru organizaŃia
furnizoare de educaŃie, având cel puŃin
elementele prevăzute la autorizare.

Proiectul de dezvoltare
instituŃională (PDI)/Plan de
acŃiune al şcolii (PAS)/Proiect de
dezvoltare şcolară (PDŞ)
PRAI
PLAI

Există proiect de dezvoltare şcolară care se adresează unităŃii
şcolare sau care se referă explicit la toate nivelurile din unitatea
de învăŃământ etc.
Ciclul de viaŃă al proiectului este definit (minimum 3 ani).
Există argumentarea perioadei de viaŃă aleasă pentru proiect.

1.1.2.Îndeplinirea scopurilor si a obiectivelor
stabilite prin proiectul de dezvoltare şi prin
planurile de implementare, pentru întreaga
perioadă de autorizare provizorie, după caz

PDI/PAS/PDŞ

Îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor stabilite prin proiectul de
dezvoltare, pentru întreaga perioadă de autorizare provizorie,
după caz.
Îndeplinirea scopurilor si obiectivelor stabilite prin planurile de
implementare, pentru întreaga perioadă de autorizare provizorie,
după caz.

PRAI
PLAI
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1.1.3. Fundamentarea proiectul de dezvoltare pe
analiza contextului socio-economic şi cultural în
care va funcŃiona organizaŃia furnizoare de
educaŃie. Pentru organizaŃiile furnizoare de
educaŃie care fac parte din învăŃământul
profesional şi tehnic, proiectul de dezvoltare se
fundamentează pe planul local de acŃiune pentru
învăŃământ – PLAI şi pe planul regional de
acŃiune pentru învăŃământ – PRAI.

PDI/PAS/PDŞ actual şi cel
anterior
PRAI
PLAI

1.1.4. Fundamentarea noului proiect de
dezvoltare pe rezultatele proiectului anterior (se
aplică unităŃilor şcolare acreditate pentru care
perioada de autorizare a fost mai lungă decât
durata de viaŃă a proiectului de dezvoltare).

PDI/PAS/PDŞ actual şi anterior

PRAI
PLAI

PRAI
PLAI

1.1.5. Formularea clară a viziunii şi a misiunii
asumate de organizaŃia furnizoare de educaŃie.

PDI/PAS/PDŞ

1.1.6. Definirea unor scopuri / Ńinte strategice
care vor fi realizate în perioada de aplicare a
proiectului de dezvoltare.
1.1.7. Motivarea necesităŃii, fezabilităŃii şi a
oportunităŃii noului proiect de dezvoltare.

PDI/PAS/PDŞ
PRAI
PLAI
PDI/PAS/PDŞ
PRAI
PLAI
PDI/PAS/PDŞ
PRAI
PLAI
Panouri de afişare

1.1.8. Afişarea la loc vizibil a misiunii si a Ńintelor
strategice.

Fundamentarea proiectului de dezvoltare pe analiza contextului
socio-economic.
Analiza contextului socio-economic se bazează pe date reale,
concrete obŃinute prin: analiza SWOT, PEST(E) etc.
Proiectul este fundamentat pe Planul Local de AcŃiune pentru
ÎnvăŃământ(PLAI)- pentru învăŃământul profesional şi tehnic.
Proiectul este corelat cu Planul Regional de AcŃiune pentru
ÎnvăŃământ(PRAI)- pentru învăŃământul profesional şi tehnic.

Rezultatele proiectului anterior fac parte din argumentarea noului
proiect de dezvoltare şi sunt folosite la definirea noilor Ńinte
strategice precum şi în argumentarea componente ale proiectului
de dezvoltare.
În cazul în care perioada de autorizare a fost mai mică decât
durata de viaŃă a proiectului, rezultatele parŃiale sunt folosite,
dacă este cazul, la revizuirea proiectului în curs.

Formularea viziunii şi a misiunii în proiectul de dezvoltare.
Viziunea exprimă ceea ce îşi doreşte unitatea de învăŃământ să
realizeze în viitor.
Exprimarea viziunii este realistă.
Misiunea prezintă sintetic raŃiunea de a fi şi modalităŃile esenŃiale
de realizare a viziunii formulate.
Formularea corespunzătoare a misiunii: maxim 200 de cuvinte şi
utilizarea enunŃurilor care se referă la dezvoltarea şcolii şi nu la
funcŃionarea acesteia. Misiunea şcolii este formulată în termeni
adecvaŃi nivelului de înŃelegere a elevilor, părinŃilor şi altor
purtători semnificativi de interese. Misiunea şcolii cuprinde
justificarea existenŃei şcolii într-un anumit context educaŃional şi
comunitar.
Formularea a cel puŃin 3 / maximum 7 Ńinte strategice.
Fundamentarea Ńintelor strategice pe diagnoză, pe viziunea
asumată şi pe misiunea definită.
Motivarea necesităŃii, fezabilităŃii, oportunităŃii noului proiect de
dezvoltare se bazează pe date reale, concrete, pe politicile locale
şi naŃionale de dezvoltare, pe misiunea sumată.
Afişarea misiunii şi a Ńintelor strategice este realizată atât pentru
elevi şi cadre didactice, cât şi pentru părinŃi şi comunitatea locală.
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1.1.9. Cunoaşterea misiunii şi a Ńintelor
strategice de către cadrele didactice, elevi,
părinŃi, autorităŃi locale, comunitate în general.

PDI/PAS/PDŞ
PRAI
PLAI
Interviuri cu elevi, părinŃi, cadre
didactice

Cel puŃin jumătate dintre cadrele didactice, elevii membri în
Consiliul Consultativ al elevilor şi părinŃii membri ai Comitetului
/AsociaŃiei PărinŃilor din şcoală cunosc misiunea şi Ńintele
strategice.
Cunoaşterea Ńintelor strategice la nivelul autorităŃilor publice
locale (cel puŃin reprezentantul autorităŃilor locale în Consiliul de
AdministraŃie).

1.1.10. ConcordanŃa viziunii, misiunii, şi a Ńintelor
strategice cu tipul organizaŃiei furnizoare de
educaŃie, cu forma şi nivelul de educaŃie la care
aceasta funcŃionează.

PDI/PAS/PDŞ
PRAI
PLAI
Oferta educaŃională
Planuri de învăŃământ
PDI/PAS/PDŞ şi planuri
operaŃionale
PRAI
PLAI

Viziunea, misiunea şi Ńintele strategice din PDI corespund cu
prevederile din curriculumul naŃional şi din alte acte normative
privind finalităŃile nivelului/nivelurilor şi formei / formelor
respective de învăŃământ.

1.1.12. Precizarea indicatorilor de realizare şi a
modalităŃilor de evaluare a atingerii Ńintelor
propuse.

PDI/PAS/PDŞ şi planuri
operaŃionale
PRAI
PLAI

EnunŃarea indicatorilor de realizare pentru fiecare Ńintă strategică
a proiectului de dezvoltare.
EnunŃarea modalităŃilor de evaluare a Ńintelor propuse.
ExistenŃa unei strategii de autoevaluare.
Propunerea unor metode şi instrumente de evaluare continuă şi
finală, adecvate proiectului de dezvoltare şi valide metodologic.
Desemnarea unor persoane sau a unui grup de lucru cu atribuŃii
în evaluarea proiectului de dezvoltare.

1.1.13.Elaborarea, pe baza proiectului de
dezvoltare, a planului operaŃional/ planului de
implementare a proiectului, pentru primul an în
care acesta se aplică.

PDI/PAS/PDŞ şi planuri
operaŃionale
PRAI
PLAI

ExistenŃa planului operaŃional / planului de implementare /
planului managerial pentru anul în curs.

1.1.11. Definirea etapelor în realizarea proiectului
de dezvoltare şi a principalelor categorii de
resurse utilizate pentru realizarea proiectului.

Sunt definite etapele de realizare a proiectului de dezvoltare.
Etapele proiectului sunt corect dimensionate în funcŃie de ani
şcolari şi cicluri de învăŃământ.
Definirea principalelor clase de resurse folosite: resurse materiale,
financiare, umane.
Resursele au fost folosite conform prognozării făcute.
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1.1.14.Planul de implementare va cuprinde
programe sau acŃiuni. Pentru fiecare program /
acŃiune sunt precizate: obiectivele (definite în
termeni de rezultate aşteptate), resursele
(umane, materiale, financiare, de informaŃie, de
expertiză etc.) utilizate, termenele de realizare,
responsabilităŃile, precum şi indicatorii de
realizare (reperele observabile ale atingerii
obiectivelor propuse).

Planuri operaŃionale

Planul operaŃional cuprinde programe ş / sau acŃiuni.
Toate programele, acŃiunile, obiectivele din planul operaŃional/ de
implementare au relevanŃă pentru scopurile/ Ńintele propuse în
proiectul de dezvoltare instituŃională.
Fiecare program/ acŃiune are precizate obiectivele, definite în
termeni de rezultate aşteptate.
Sunt semnalate în fiecare program / acŃiune resursele (umane,
materiale, financiare, de informaŃie, de expertiză etc.).
ExistenŃa termenelor de realizare în fiecare program/acŃiune.
ExistenŃa responsabilităŃilor alocate persoanelor care realizează
fiecare program / acŃiune.
Este monitorizată realizarea programelor / acŃiunilor prevăzute în
planul operaŃional curent (până la data evaluării externe) şi, dacă
este cazul, sunt luate măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii.
Sunt prevăzuŃi indicatorii de realizare(repere observabile ale
atingerii obiectivelor propuse).
Indicatorii de realizare sunt formulaŃi în conformitate cu
obiectivele propuse în planul operaŃional/ planul de
implementare.

1.1.15.Prezentarea rezultatelor participării
organizaŃiei la alte proiecte educaŃionale
dezvoltate la nivelul şcolii , al comunităŃii locale ,
la nivel naŃional sau internaŃional

Documente interne

Există dovezi ale acestor participări.
Pot fi prezentate: ghiduri, manuale, seturi de fotografii, programe
pentru c.d.ş. şi activităŃi extracurriculare, dotări primite, scrisori
de mulŃumire, adeverinŃe de participare, diplome, certificate,
articole de presă, fotografii etc.

1.1.16.Prezentarea bugetului estimat necesar
pentru realizarea proiectului de dezvoltare şi a
bugetului detaliat pentru programele / acŃiunile
cuprinse în planul operaŃional pentru primul an
de funcŃionare. Adecvarea acestuia la
dezvoltarea preconizată a unităŃii de învăŃământ.

PDI/PAS/PDŞ şi planuri
operaŃionale

Există o estimare corectă a bugetului pentru realizarea proiectului
de dezvoltare.
Există o estimare corectă a bugetului pentru programele/acŃiunile
cuprinse în planul operaŃional pentru anul în curs.
Sunt identificate corect sursele de finanŃare bugetare şi
extrabugetare.

1.1.17.ExistenŃa, in proiectul de dezvoltare şi în
planul de implementare a elementelor de
dezvoltare a unui învăŃământ incluziv (de
asigurare a egalităŃii de şanse in educaŃie şi de
sprijinire a elevilor din grupuri sociale
defavorizate, respectiv a celor cu cerinŃe
educaŃionale speciale).

PDI/PAS/PDŞ şi planuri
operaŃionale

ExistenŃa elementelor de identificare a grupurilor/ persoanelor
defavorizate/ vulnerabile/ cu nevoi speciale. Există în planurile
operaŃionale elemente de dezvoltare a unui învăŃământ incluziv.
Elementele de dezvoltare pentru un învăŃământ incluziv din
planurile operaŃionale cuprind toate grupurile defavorizate pe
care le şcolarizează instituŃia de învăŃământ.
ExistenŃa datelor statistice legate de numărul de copii din grupuri
defavorizate, la nivel de şcoală
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1.2.Organizarea
internă a unităŃii de
învăŃământ

1.3.ExistenŃa şi
funcŃionarea sistemul
de comunicare
internă şi externă

1.2.1. ExistenŃa, cel puŃin, a regulamentelor
interne de funcŃionare prevăzute de legislaŃia în
vigoare.
1.2.2. ExistenŃa organigramei organizaŃiei
furnizoare de educaŃie, cu linii clare de decizie,
comunicare şi raportare.

Regulamentul intern de
funcŃionare al şcolii

1.2.3. ExistenŃa “fişei postului” pentru toate
posturile prevăzute în organigramă. Fişa postului
va cuprinde, cel puŃin :numele postului, locul de
muncă, condiŃiile de ocupare (pregătire,
experienŃa, calificări, competenŃe etc) locul în
structura organizaŃiei şi relaŃiile cu alte posturi
din organigramă (subordonare, coordonare sau
supervizare), scopul activităŃii şi funcŃia /funcŃiile
îndeplinite, atribuŃiile specifice cu standardele
asociate, limitele autorităŃii.

Fişele postului

“Fişa postului” este elaborată conform legislaŃiei în vigoare,
pentru toate posturile prevăzute în organigramă.
Fişa postului cuprinde: numele postului, locul de muncă, condiŃiile
de ocupare) pregătire, experienŃă, calificări competenŃe), locul în
structura organizaŃiei şi relaŃiile cu alte posturi din organigramă
(subordonare, coordonare sau supervizare), scopul activităŃii,
funcŃia/funcŃiile îndeplinite, atribuŃiile specifice cu indicatori de
performanŃă asociaŃi, limitele autorităŃii.
Fişa postului cuprinde toate competenŃele pe care trebuie să le
aibă personalul din învăŃământ (didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic), conform standardelor profesionale in vigoare.

1.3.1.Functionarea eficientă a sistemului de
comunicare formală internă cu personalul propriu
şi cu elevii.

Interviu individual/ de grup cu
reprezentanŃi ai personalului
şcolii şi ai elevilor, chestionare
de satisfacŃie aplicate elevilor.
Regulamentul intern

ExistenŃa procedurilor de comunicare formală internă cu
personalul propriu.
Comunicarea formală cuprinde: definirea emiŃătorului şi a
receptorului, canalul de comunicare şi planificarea în timp.
Sunt stabilite proceduri formale de comunicare pentru fiecare
structură prevăzută în organigramă şi cu elevii.

Organigrama

Există regulament intern de funcŃionare.
Regulamentul intern de funcŃionare respectă legislaŃia în vigoare.
În regulamentul intern de organizare sunt prevăzute toate
aspectele legate de funcŃionarea şi organizarea instituŃiei şcolare
Există organigrama organizaŃiei furnizoare de educaŃie.
În organigramă sunt stabilite linii clare de decizie, comunicare şi
raportare – inclusiv pentru Comisia de evaluare şi asigurare a
calităŃii (CEAC). CEAC se află în relaŃie de coordonare cu CA, iar
Directorul în relaŃie de subordonare faŃă de CA. Sunt acoperite,
cu structuri prevăzute în organigramă, toate funcŃiile şi atribuŃiile
prevăzute de legislaŃia în vigoare.
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1.3.2.FuncŃionarea eficientă a sistemului de
comunicare formală externă cu părinŃii,
angajatorii şi cu alte instituŃii şi grupuri
semnificative de interes.

Interviuri individuale cu
reprezentanŃi ai părinŃilor şi
consultarea proceselor-verbale
ale şedinŃelor şi întâlnirilor cu
părinŃii; chestionare de
satisfacŃie aplicate părinŃilor;
dovezi ale activităŃilor de
comunicare cu angajatorii (dacă
este cazul) şi cu alte grupuri
semnificative de interes; pagină
web, pliante, regulamentul
intern

ExistenŃa procedurilor de comunicare formală externă cu părinŃi.
ExistenŃa procedurilor de comunicare formală externă cu
angajatorii şi cu alte instituŃii şi grupuri semnificative
de interes.

1.3.3. FuncŃionarea eficientă a sistemului de
comunicare instituŃională cu alte instituŃii şi
organizaŃii cu rol în conceperea, furnizarea şi
evaluarea serviciilor educaŃionale oferite.

Proceduri, dovezi ale activităŃilor
de comunicare anterioare,
registru de intrări - ieşiri.

ExistenŃa unor modalităŃi de comunicare sistematică cu instituŃiile
şcolare de provenienŃă a elevilor şi beneficiare, cu inspectoratul
şcolar, CCD, CJAPP şi cu alte instituŃii cu rol în conceperea,
furnizarea şi evaluarea serviciilor educaŃionale oferite.

1.3.4.Promovarea ofertei educaŃionale.

Pliante, articole de presă, dovezi
ale participării la târguri de
oferte educaŃionale, pagina web
a şcolii

Sunt cel puŃin 2 modalităŃi de promovare a ofertei educaŃionale.
ModalităŃile de promovare a ofertei educaŃionale sunt adecvate
grupurilor Ńintă.
Pentru învăŃământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal, în
promovarea ofertei educaŃionale există transparenŃă în ceea ce
priveşte posibilităŃile de continuare a studiilor şi, după caz, privind
calificările profesionale şi competenŃele dobândite la sfârşitul
ciclului de şcolarizare.

Subdomeniul 2: Managementul operaŃional
2.1.FuncŃionarea
curentă a unităŃii de
învăŃământ

2.1.1. FuncŃionarea organismelor de conducere
individuală şi colectivă – în condiŃiile prevăzute
de legislaŃia în vigoare şi de reglementările
interne.

Regulamentul intern de organizare şi
funcŃionare

ExistenŃa documentelor de evidenŃă a organismelor de conducere
individuală şi colectivă prevăzute de legislaŃia în vigoare.

2.1.2. ExistenŃa şi gestionarea eficientă a
documentelor manageriale prevăzute de legislaŃia
în vigoare şi reglementările interne.

Dosare de decizii, Registru de
procese verbale ale Consiliului de
adm. şi ale consiliilor profesorale

ExistenŃa documentelor manageriale prevăzute de legislaŃia în
vigoare.
EvidenŃa documentelor manageriale existente.
Accesul personalului implicat la documentele manageriale.
ExistenŃa unei persoane desemnate cu gestionarea documentelor
manageriale.
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2.2.ExistenŃa şi
funcŃionarea
sistemului de
gestionare a
informaŃiei;
înregistrarea,
prelucrarea şi
utilizarea datelor şi
informaŃiilor.

2.1.3. Realizarea procedurilor de management al
resurselor umane pentru personalul didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic (recrutare, selecŃie,
normare, utilizare, stimulare, disponibilizare etc.)
conform legislaŃiei în vigoare şi reglementărilor
interne.

Dosare personale ale angajaŃilor,
state de funcŃii

ExistenŃa documentelor doveditoare privind realizarea
procedurilor de management al resurselor umane conform
prevederilor legale (recrutare, selecŃie, angajare, mişcarea
personalului, evaluare etc.)

2.1.4. FuncŃionarea curentă a organizaŃiei şcolare
fără perturbări majore.

Vizită, orarul şcolii şi programul
acesteia

Şcoala are un orar stabilit care este respectat.
Orarul este întocmit in conformitate cu normele de igiena şcolară.
EvidenŃa sancŃiunilor împotriva personalului şi a elevilor, a
reclamaŃiilor din partea personalului, elevilor, părinŃilor etc., a
întreruperilor în activitatea şcolară (din diferite motive).

2.1.5. Există dovezi privind urmărirea respectării
regulamentelor interne de funcŃionare şi privind
corectarea perturbărilor constatate în
funcŃionarea organizaŃiei, dacă este cazul.

Interviuri cu reprezentanŃi ai şcolii, ai
elevilor şi părinŃilor; chestionare de
satisfacŃie

EvidenŃa măsurilor de corectare a perturbărilor constatate – de
monitorizare a activităŃii personalului / elevilor sancŃionaŃi, de
rezolvare a reclamaŃiilor, de corectare a perturbărilor (de
exemplu, privind întreruperile în activitatea şcolară).

2.2.1. FuncŃionalitatea sistemului de gestionare a
informaŃiei
şi de înregistrare, prelucrare şi
utilizare a datelor şi informaŃiilor.

Baze de date, registre, dosare etc
Proceduri, documente şcolare,
documente interne

ExistenŃa unui sistem de evidenŃă a documentelor intrate / ieşite
(care indică „cine”, „ce”, „cum”, „când”, „unde” înregistrează,
prelucrează, utilizează datele şi informaŃiile necesare funcŃionării
unităŃii şcolare).
ExistenŃa dovezilor privind garantarea accesului la informaŃie a
celor în drept.

2.2.2. Cuprinderea, în sistemul de gestionare a
informaŃiei, a tuturor informaŃiilor necesare
raportărilor prevăzute de legislaŃia în vigoare.

Regulamente/ proceduri de
reglementare a accesului la
informaŃie

ExistenŃa înregistrărilor privind realizarea la timp şi în formatele
solicitate a raportărilor pentru forurile în drept

2.2.3. Respectarea condiŃiilor şi procedurilor
legale şi privind siguranŃa şi confidenŃialitatea în
activitatea de colectare, prelucrare şi utilizare a
informaŃiei.

Angajamente scrise de respectare a
confidenŃialităŃii de către personalul
implicat în activitatea de colectare,
prelucrare şi utilizare a informaŃiei

SiguranŃa documentelor pe suport de hârtie şi electronic.
Nominalizarea persoanelor care au acces la informaŃiile
confidenŃiale (privind datele personale ale elevilor şi
personalului).
Respectarea confidenŃialităŃii de către personalul implicat în
activitatea de colectare, prelucrare şi utilizare a informaŃiei
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2.3.Asigurarea
serviciilor medicale
pentru elevi

2.4.Asigurarea
securităŃii tuturor
celor implicaŃi în
activitatea şcolară, în
timpul desfăşurării
programului

2.3.1. Asigurarea serviciilor medicale pentru
elevi conform legislaŃiei în vigoare-de preferinŃă
prin cabinetul medical propriu.

Vizitarea cabinetului medical,
existenŃa programului de funcŃionare,
existenŃa procedurilor de asigurare a
serviciilor medicale de urgenŃă;
chestionare de satisfacŃie a elevilor şi
părinŃilor
Procedurile de prim ajutor

ExistenŃa cabinetului medical / a punctului de prim ajutor în
şcoală, dotat cu instrumente, medicamente de prim ajutor sau
existenŃa unui protocol cu o unitate sanitară privind asigurarea
serviciilor medicale.
Asigurarea, prin programul de funcŃionare, a accesului tuturor
elevilor la cabinetul medical.

2.3.2.ExistenŃa procedurilor de asigurare a
serviciilor medicale de urgenŃă.

Proceduri de asigurare a serviciilor
medicale de urgenŃă.

Există unor proceduri de solicitare a serviciilor medicale de
urgenŃă (cine ? ce ? când ? unde ? cum ?)

2.4.1.ExistenŃa unui sistem şi a procedurilor de
asigurare a securităŃii tuturor celor implicaŃi în
activitatea şcolară, în timpul desfăşurării
programului(pază proprie, acorduri/contracte cu
firme specializate, cu jandarmeria sau cu poliŃia).

Vizită în şcoală şi consultarea
dosarului cu dovezile modului de
asigurare a siguranŃei tuturor celor
implicaŃi în activitatea şcolară;
chestionare de satisfacŃie a elevilor şi
părinŃilor; fişe ale postului; contracte
cu firme specializate

ExistenŃa unei incinte asigurate, cu un control eficient al intrării şi
ieşirii din unitatea şcolară.
ExistenŃa contractelor privind paza, pază proprie, acorduri/
contracte cu firme specializate, cu jandarmeria, cu poliŃia etc.
Sunt cel puŃin 3 proceduri specifice privind gestionarea situaŃiilor
de criză (cel puŃin pentru situaŃiile de incendiu, inundaŃie,
cutremur / alunecare de teren).
ToŃi cei implicaŃi cunosc şi îşi asumă procedurile specifice privind
gestionarea situaŃiilor de criză.

2.4.2.Respectarea sistemelor şi a procedurilor de
sănătate şi securitate a muncii şi de PSI
prevăzute de legislaŃia în vigoare pentru
activităŃile desfăşurate în tipul respectiv de
organizaŃie.

2.5.Asigurarea
serviciilor de orientare
şi consiliere pentru
elevi.

2.5.1. Asigurarea serviciilor de orientare şi
consiliere pentru elevi, conform legislaŃiei în
vigoare – de preferinŃă prin cabinete proprii.

Dosar al echipei desemnate pt.
intervenŃia în situaŃii de urgenŃă;
Vizită în şcoală

Vizitarea cabinetului, consultarea
evidenŃelor activităŃii desfăşurate,
interviuri cu reprezentanŃi ai elevilor;
chestionare de satisfacŃie a elevilor şi
părinŃilor

ExistenŃa documentelor prevăzute de legislaŃie privind
respectarea sistemelor şi procedurilor de sănătate şi securitatea
muncii şi de PSI
Cunoaşterea de către personalul şcolii şi de către elevi a
sistemelor şi a procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi
de PSI prevăzute de legislaŃia în vigoare pentru activităŃile
desfăşurate în tipul respectiv de organizaŃie
ExistenŃa dovezilor referitoare la informarea preşcolarilor /
elevilor privind procedurile de securitate a muncii, de PSI, de
acordare a primului ajutor.

Dotarea cabinetului de orientare şi consiliere, programul
cabinetului, modalitatea de încadrare cu personal calificat,
evidenŃele activităŃii desfăşurate în cadrul cabinetului
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b)baza materială
Subdomeniul 1: SpaŃii şcolare
Indicator

1.1.ExistenŃa şi
caracteristicile
spaŃiilor şcolare

Descriptori

Îndeplinirea
condiŃiilor din
descriptori
DA
NU

Îndeplinirea condiŃiilor este
se dovedită prin:

ObservaŃii
Elemente de identificare

1.1.1.ExistenŃa spaŃiilor şcolare în care funcŃionează
unitatea de învăŃământ (proprii şi/ sau închiriate,
concesionate, în comodat sau deŃinute sub orice altă
formă legală.).

Documentele juridice ce atestă
dreptul de folosinŃă asupra
spaŃiilor (acte de proprietate,
contracte de închiriere etc.)
Vizită în şcoală

ExistenŃa actelor de proprietate, a contractelor de
închiriere etc.

1.1.2.Adecvarea numărului sălilor de clasă, al
laboratoarelor, al atelierelor/fermelor şcolare, al sălilor de
demonstraŃie etc. la planul de şcolarizare prognozat şi
realizat.

Vizitarea spaŃiilor şcolare şi
corelarea cu planul de
şcolarizare; autorizaŃie sanitară

Şcoala dispune de spaŃii adecvate procesului de
învăŃământ.
Şcoala nu foloseşte spaŃiile şcolare pentru activităŃi care
nu au legătură cu procesul de învăŃământ în timpul
programului şcolar.
Elevii nu sunt înghesuiŃi în spaŃii improprii.
Numărul sălilor de clasă disponibile este egal sau mai
mare decât numărul colectivelor de elevi
(clase/ grupe) pentru fiecare schimb.
Fiecare elev dispune de un loc stabil într-o sală de clasă.

1.1.3.Adecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al
atelierelor/ fermelor şcolare, al sălilor de demonstraŃie
etc. la nivelul de şcolarizare şi profilul unităŃii de
învăŃământ.

Orarul şcolii.
Graficele folosirii spaŃiilor
şcolare (săli de clasă,
laboratoare şi cabinete şcolare).
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor şi ai
părinŃilor.

Laboratoarele de specialitate sunt funcŃionale şi utilizate
numai pentru orele respective. Există o programare a
desfăşurării orelor în laborator/ cabinet, astfel încât
fiecare clasă de elevi are acces la laborator.
ExistenŃa tuturor laboratoarelor / cabinetelor prevăzute
de legislaŃia în vigoare pentru toate nivelurile / profilurile
existente în unitatea şcolară.
Dotarea corespunzătoare a laboratoarelor / cabinetelor.

1.1.4.Adecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al
atelierelor/ fermelor şcolare, al sălilor de demonstraŃie
etc. la disciplinele/ modulele cuprinse în planul de
învăŃământ.

Orarul şcolii.
Graficele folosirii spaŃiilor
şcolare (săli de clasă,
laboratoare şi cabinete şcolare).
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor şi ai
părinŃilor.

SpaŃiile şcolare sunt adecvate.
Tipul laboratoarelor/cabinetelor este stabilit în funcŃie de
disciplinele din planul de învăŃământ şi reglementările
legale şi normativele în vigoare pentru nivelul de
învăŃământ şi profilul unităŃii şcolare.
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1.2.Dotarea
spaŃiilor şcolare

1.1.5.Folosirea eficientă a spaŃiilor şcolare pe baza unei
planificări riguroase.

Orarul şcolii.
Graficele folosirii spaŃiilor
şcolare (săli de clasă,
laboratoare şi cabinete şcolare).
AutorizaŃia sanitară de
funcŃionare, autorizaŃia PSI şi,
dacă este cazul, alte autorizaŃii
(ISCIR etc.).
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor şi ai
părinŃilor.

SpaŃiile şcolare sunt bine întreŃinute, curate, asigurând un
climat potrivit vârstei elevilor.
Nu există zone periculoase ori care nu pot fi
supravegheate.
Iluminarea, încălzirea, curăŃenia, siguranŃa utilizării
instalaŃiilor electrice, a celor sub presiune, a celor de
încălzire, care utilizează gaze naturale sau substanŃe
periculoase etc.

1.1.6.Respectarea, în spaŃiile şcolare deŃinute, a Normelor
de igienă privind unităŃile pentru ocrotirea, educarea şi
instruirea copiilor şi tinerilor, conform legislaŃiei în vigoare
(norme generale şi specifice).

Vizită în şcoală
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor şi ai
părinŃilor.
Planurile de investiŃii şi listele de
achiziŃii pe ultimii ani
Vizită în şcoală
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor şi ai
părinŃilor.
Planurile de investiŃii şi listele de
achiziŃii pe ultimii ani
Vizită în şcoală
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor şi ai
părinŃilor.
Planurile de investiŃii şi listele de
achiziŃii pe ultimii ani
Vizită în şcoală
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor şi ai
părinŃilor.
Planurile de investiŃii şi listele de
achiziŃii pe ultimii ani
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor şi ai
părinŃilor.

Fiecare spaŃiu de învăŃământ are dimensiuni adecvate
efectivului de elevi (Ordinul MS nr. 1955 din 18 octombrie
1995, publicat în M.O. nr. 59 bis din 22 martie 1996).

1.2.1.Respectarea, în spaŃiile şcolare deŃinute, a
normativelor de dotare, conform legislaŃiei în vigoare.

1.2.2.Dotarea spaŃiilor şcolare în concordanŃă cu
efectivele de elevi din cadrul formaŃiunilor de studiu

1.2.3.Demonstrarea preocupărilor conducerii şcolii pentru
îmbunătăŃirea dotării spaŃiilor şcolare.

1.3.Accesibilitatea
spaŃiilor şcolare

1.3.1.Accesibilitatea spaŃiilor şcolare pentru toŃi elevii,
inclusiv pentru cei cu nevoi speciale.

1.3.2.Localizarea uşoară a spaŃiilor şcolare prin
semnalizarea lor corespunzătoare.

Vizită în şcoală, în curte şi în
împrejurimi.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor şi ai
părinŃilor.

SpaŃiile şcolare sunt dotate potrivit normativelor în
vigoare, Ńinându-se cont de numărul elevilor. (Ordinul MS
nr. 1955 din 18 octombrie 1995, publicat în M.O. nr. 59
bis din 22 martie 1996).

SpaŃiile şcolare sunt dotate potrivit normativelor în
vigoare, Ńinându-se cont de numărul elevilor. (Ordinul MS
nr. 1955 din 18 octombrie 1995, publicat în M.O. nr. 59
bis din 22 martie 1996).

SpaŃiile şcolare sunt dotate potrivit normativelor în
vigoare, Ńinându-se cont de numărul elevilor. (Ordinul MS
nr. 1955 din 18 octombrie 1995, publicat în M.O. nr. 59
bis din 22 martie 1996).

Există rampe ori alte asemenea facilităŃi, pentru elevii cu
dizabilităŃi fizice.
Arhitectura locului şi repartizarea claselor Ńin cont de
particularităŃile de vârstă ale elevilor.

Elevii ori vizitatorii şcolii se pot orienta cu uşurinŃă,
datorită semnalizării corespunzătoare .
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1.4.Utilizarea
spaŃiilor şcolare

1.4.1. Utilizarea spaŃiilor şcolare în procesul didactic
conform destinaŃiei lor şi planificării întocmite la nivelul
organizaŃiei şcolare.

Intrarea la diverse ore şi în
diferite săli de clasă sau
laboratoare şi compararea cu
orarul şcolii; chestionare de
satisfacŃie

2.1.ExistenŃa,
caracteristicile şi
funcŃionalitatea
spaŃiilor
administrative

2.1.1.ExistenŃa spaŃiilor administrative (proprii şi/sau
închiriate, concesionate, în comodat sau deŃinute sub
orice altă formă legală) în cadrul unităŃii de învăŃământ.

Vizitarea spaŃiilor administrative
şi corelarea atât cu menŃiunile
din documentele juridice ce
atestă dreptul de folosinŃă al
acestora, cât şi cu organigrama
instituŃiei

ExistenŃa spaŃiilor administrative: secretariat, cabinet al
directorului, cancelarie, administraŃie, arhivă etc.
ExistenŃa actelor de proprietate, a contractelor de
închiriere etc.

2.1.2.Organizarea şi dotarea spaŃiilor administrative
corespunzător tipului de activitate.

Vizitarea spaŃiilor administrative
şi corelarea atât cu menŃiunile
din documentele juridice ce
atestă dreptul de folosinŃă al
acestora, cât şi cu organigrama
instituŃiei

Dotarea spaŃiilor administrative permite desfăşurarea în
condiŃii optime a activităŃii şcolii (informare, completarea
documentelor şcolare, evidenŃa acestora, desfăşurarea
activităŃilor financiar-contabile şi de administraŃie etc.).

Intrarea la diverse ore şi în diferite săli de clasă sau
laboratoare şi compararea cu orarul şcolii

Subdomeniul 2: SpaŃii administrative

Subdomeniul 3: SpaŃii auxiliare
3.1.ExistenŃa,
caracteristicile şi
funcŃionalitatea
spaŃiilor auxiliare

3.1.1.ExistenŃa spaŃiilor auxiliare – săli de mese,
dormitoare, vestiare, bucătărie, spălătorie (proprii şi/ sau
închiriate, concesionate, în comodat sau deŃinute sub
orice altă formă legală), după caz, corelate cu proiectul
de dezvoltare instituŃională şi cu planul de implementare
al proiectului.

Vizită în şcoală şi corelarea cu
menŃiunile din actele de
proprietate, contractele de
închiriere, de concesionare etc.;
oferta educaŃională; planul de
şcolarizare; chestionare de
satisfacŃie.

ExistenŃa actelor de proprietate, a contractelor de
închiriere etc. pentru aceste spaŃii.
Sălile de mese, dormitoarele, vestiarele, bucătăria,
spălătoria au autorizaŃie sanitară de funcŃionare.
SpaŃiile auxiliare permit realizarea Ńintelor strategice şi a
programelor/ activităŃilor prevăzute în documentele
programatice ale şcolii.
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3.1.2.Corelarea spaŃiilor auxiliare - săli de mese,
dormitoare, vestiare, bucătărie, spălătorie - cu planul de
învăŃământ, cu numărul elevilor şi cu tipul, nivelul şi
forma de învăŃământ.

Vizită în şcoală şi corelarea cu
oferta educaŃională şi cu planul
de şcolarizare.
Chestionare de satisfacŃie.

Adecvarea spaŃiilor auxiliare la numărului de copii
şcolarizaŃi.
Corelarea spaŃiilor auxiliare cu aria de recrutare a elevilor.
Corelarea spaŃiilor auxiliare cu nivelul, profilul şi cu
specializările oferite.

3.1.3.ExistenŃa spaŃiilor sanitare şi dotarea lor în
conformitate cu normativele de igienă în vigoare.

Vizită în şcoală şi corelarea cu
oferta educaŃională şi cu planul
de şcolarizare.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor şi ai
părinŃilor.

SpaŃiile sanitare sunt dotate conform normelor de igienă
şi sunt suficiente pentru numărul de preşcolari/ elevi.
Dispunerea obiectelor sanitare este conformă nivelului de
vârstă al preşcolarilor/ elevilor şcolarizaŃi.
Este curăŃenie în spaŃiile sanitare.

3.1.4.ExistenŃa unui spaŃiu propriu destinat bibliotecii
şcolare/Centrului de informare şi documentare sau a unui
acord privind utilizarea bibliotecii unei alte unităŃi de
învăŃământ.

Vizită în şcoală; chestionare de
satisfacŃie.
Date statistice de la ISJ – nr. de
volume/ elev la nivelul judeŃului.
Vizită, consultarea documentelor
juridice şi a celor de evidenŃă
din bibliotecă; chestionare de
satisfacŃie
Vizită în şcoală; interviuri cu
reprezentanŃi ai elevilor şi
părinŃilor

Există spaŃiu propriu destinat bibliotecii şcolare sau un
acord de utilizarea bibliotecii unei alte instituŃii de
învăŃământ.
Numărul de volume raportat la numărul de elevi
preconizat a fi şcolarizaŃi este cel puŃin egal cu media la
nivel de Ńară.

3.1.6.ExistenŃa unui spaŃiu destinat cabinetului de
orientare şi consiliere pentru elevi.

Vizită în şcoală; interviuri cu
reprezentanŃi ai elevilor şi
părinŃilor

ExistenŃa spaŃiului pentru cabinetul de orientare şi
consiliere.

3.1.7.Respectarea, în spaŃiile auxiliare, a Normelor de
igienă privind unităŃile pentru ocrotirea, educarea şi
instruirea copiilor şi tinerilor (norme specifice), conform
legislaŃiei în vigoare.

Vizită în şcoală şi compararea
dotărilor existente cu
prevederile normativelor de
dotare.

SpaŃiile auxiliare respectă normativele în vigoare, Ńinânduse cont de numărul elevilor. (Ordinul MS nr. 1955 din 18
octombrie 1995, publicat în M.O. nr. 59 bis din 22 martie
1996).
Se respectă normele de igienă în spaŃiile auxiliare.

3.1.8.Respectarea, în spaŃiile auxiliare, a normativelor de
dotare, conform legislaŃiei în vigoare.

Vizită în şcoală şi compararea
dotărilor existente cu
prevederile normativelor de
dotare.

Dotarea spaŃiilor auxiliare conform normativelor de dotare
şi Ńinând cont de particularităŃile de vârstă ale
preşcolarilor / elevilor.

3.1.5.ExistenŃa unui spaŃiu destinat cabinetului medical.

ExistenŃa spaŃiului pentru cabinetul medical / punctul de
prim ajutor.
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3.2.Accesibilitatea
spaŃiilor auxiliare

3.3.Utilizarea
spaŃiilor auxiliare

3.2.1. Accesibilitatea spaŃiilor auxiliare pentru toŃi elevii,
inclusiv pentru cei cu nevoi speciale.

Vizită în şcoală.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor şi ai
părinŃilor.

Există rampe ori alte asemenea facilităŃi, pentru elevii cu
dizabilităŃi fizice.
Arhitectura locului şi repartizarea claselor Ńin cont de
particularităŃile de vârstă ale elevilor.

3.2.2. Localizarea uşoară a spaŃiilor auxiliare prin
semnalizarea lor corespunzătoare.

Vizită în şcoală.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor şi ai
părinŃilor.
Vizită în şcoală.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor şi ai
părinŃilor
Orarul şcolii, graficele folosirii
spaŃiilor auxiliare.
Vizită în şcoală.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor şi ai
părinŃilor
Orarul şcolii, graficele folosirii
spaŃiilor auxiliare.
Vizită în şcoală.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor şi ai
părinŃilor
Orarul şcolii, graficele folosirii
spaŃiilor auxiliare.

Elevii sau vizitatorii şcolii se pot orienta cu uşurinŃă,
datorită semnalizării corespunzătoare.

3.3.1Utilizarea spaŃiilor auxiliare conform destinaŃiei lor şi
planificării întocmite la nivelul organizaŃiei şcolare.

3.3.2.Asigurarea, prin programul de funcŃionare, a
accesului tuturor elevilor şi personalului şcolii la
bibliotecă/ centrul de documentare şi informare.

3.3.3.Asigurarea, prin programul de funcŃionare, a
accesului tuturor elevilor şi personalului şcolii la serviciile
de orientare şi consiliere.

Utilizarea spaŃiilor auxiliare conform programului de
funcŃionare afişat

Programul bibliotecii / centrului de documentare şi
informare permite accesul întregului personal şi al tuturor
elevilor în timpul şi în afara orelor de curs.

Programul activităŃilor de orientare şi consiliere permite
accesul personalului şi al tuturor elevilor în afara orelor de
curs.

Subdomeniul 4: Materialele şi mijloacele de învăŃământ,auxiliare curriculare
4.1. Dotarea cu
mijloacele de
învăŃământ şi cu
auxiliare curriculare

4.1.1.Adecvarea mijloacelor de învăŃământ şi a
auxiliarelor curriculare deŃinute la planul de şcolarizare
prognozat, la nivelul de şcolarizare, la profilul şi la
specializările/ calificările profesionale existente în oferta
educaŃională.

Planul de şcolarizare
Portofoliile cadrelor didactice
Inventarul bibliotecii şcolare
Listă achiziŃii; normative de
dotare minimală

Mijloacele de învăŃământ şi auxiliarele curriculare sunt în
conformitate cu planul de şcolarizare prognozat şi cu
oferta educaŃională

4.1.2.Respectarea, în dotarea cu mijloace de învăŃământ
şi auxiliare curriculare, a normativelor de dotare, conform
legislaŃiei în vigoare.

Portofoliile cadrelor didactice
Inventarul bibliotecii şcolare
Listă achiziŃii; normative de
dotare minimală

Respectarea normativelor de dotare minimală.

4.1.3.Realizarea unui progres (creştere cantitativă şi/ sau
diversificare) privind achiziŃionarea/ realizarea unor noi
mijloace de învăŃământ sau auxiliare curriculare.

Listele de achiziŃii pe ultimii 3
ani.

ExistenŃa listelor de achiziŃii şi a actelor de provenienŃă
pentru material didactic şi auxiliare curriculare.
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4.2. ExistenŃa şi
dezvoltarea
fondului bibliotecii
şcolare/ centrului
de informare şi
documentare

4.2.1.ConcordanŃa fondului bibliotecii şcolare/ centrului
de documentare şi informare cu normativele prevăzute de
legislaŃia în vigoare.

4.2.2.Adecvarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de
informare şi documentare la numărul de elevi estimat, la
nivelul de şcolarizare, la profilul şi la specializările/
calificările profesionale oferite. Numărul de volume şi
publicaŃii per elev este cel puŃin egal cu numărul mediu
de volume şi publicaŃii per elev corespunzător nivelului de
educaŃie.

4.2.3.ExistenŃa, în biblioteca şcolii/ în centrul de
informare şi documentare a câte unui exemplar din
fiecare manual alternativ aprobat, pentru fiecare
disciplină din planul de învăŃământ a primului an de
studiu sau suporturi de curs pentru fiecare disciplină/
modul din planul de învăŃământ al primului an de studiu.
4.2.4.ExistenŃa unei evidenŃe clare a utilizării fondului
bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare
– număr de utilizări pentru fiecare elev şi pentru fiecare
item utilizat.

4.2.5.Realizarea unui progres (creştere cantitativă şi
diversificare) privind achiziŃionarea/ realizarea unor noi
materiale pentru bibliotecă/ centrul de documentare şi
informare.

4.3.Dotarea cu
tehnologie
informatică şi de
comunicare.

4.3.1.ExistenŃa tehnologiei informatice şi de comunicare
(o reŃea funcŃională de minim 6 calculatoare) – cu
excepŃia nivelului preşcolar.

Regulamentul de organizare şi
funcŃionare a bibliotecii şcolare
din şcoală; registrul inventar al
bibliotecii; evidenŃele utilizării
bibliotecii de către elevi şi
personalul şcolii; listele de
achiziŃii pe ultimii ani.
Vizită în şcoală şi în bibliotecă.
Regulamentul de organizare şi
funcŃionare a bibliotecii şcolare
din şcoală; registrul inventar al
bibliotecii; evidenŃele utilizării
bibliotecii de către elevi şi
personalul şcolii; listele de
achiziŃii pe ultimii ani.
Vizită în şcoală şi în bibliotecă

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/ 31 mai 2002,
republicată, actualizată în 2006 (Legea bibliotecilor).

Adecvarea fondului bibliotecii/ CDI la nivelul de
învăŃământ, filieră, specializări.
Noutatea fondului bibliotecii.
Se va dovedi accesul la literatura de specialitate.

Liste de inventar.
Liste şi documente de achiziŃie.

ExistenŃa manualelor/ suporturilor de curs aprobate
pentru toate disciplinele de studiu pentru care există
astfel de manuale.

Liste de inventar.
Liste şi documente de achiziŃie.
Fişierul cititorilor.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor şi ai
părinŃilor.
Liste de inventar.
Liste şi documente de achiziŃie.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor şi ai
părinŃilor

Verificarea, prin sondaj, a: fondului de carte existent cu
cel înscris în registrul inventar; a modului de completare a
evidenŃelor utilizării bibliotecii; existenŃa planurilor de
achiziŃii pentru bibliotecă.

Vizită în şcoală.
Facturile fiscale sau alte
documente de achiziŃie a
echipamentelor.

ExistenŃa reŃelei de calculatoare şi a celorlalte
echipamente informatice

Creşterea, pe ultimii trei ani, a numărului de volume şi
alte materiale (pe suport de hârtie, audio-video sau
electronic).
Diversificarea fondului de carte / materiale – pentru
acoperirea tuturor ariilor curriculare şi a a c.d.ş. / c.d.l.
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4.3.2.ExistenŃa conectării la Internet a reŃelei de
calculatoare.

4.3.3.Extinderea utilizării tehnologiei informatice şi de
comunicare şi la alte discipline din curriculum-ul naŃional
şi/ sau la decizia şcolii, în afara celor corespunzătoare
ariei curriculare “Tehnologii”.

4.3.4.Creşterea numerică a disciplinelor care utilizează
tehnologiile informatice şi de comunicare, precum şi, în
interiorul disciplinei, a numărului de ore în care sunt
folosite tehnologiile informatice şi de comunicare.

4.3.5.Asigurarea accesului tuturor elevilor şi cadrelor
didactice la reŃeaua de calculatoare, pentru documentare
şi informare în timpul şi în afara orelor de profil din
programul şcolar.

4.3.6.Asigurarea unui număr suficient de calculatoare
astfel încât numărul de elevi din unitatea de învăŃământ
ce revine la un calculator este cel mult egal cu numărul
de elevi ce revine la un calculator corespunzător
judeŃului/ municipiului Bucureşti şi nivelului de
şcolarizare.

Contractul de conectare la
Internet, abonamente sau alte
documente care probează
accesul la TIC şi Internet.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor cadrelor
didactice, elevilor şi ai părinŃilor
Liste de achiziŃii pe ultimii ani –
echipamente şi soft-uri
educaŃionale.
Planificări ale cadrelor didactice
pentru desfăşurarea unor ore
folosind TIC.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor cadrelor
didactice, elevilor şi ai părinŃilor
Liste de achiziŃii pe ultimii ani –
echipamente şi soft-uri
educaŃionale.
Planificări ale cadrelor didactice
pentru desfăşurarea unor ore
folosind TIC.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor cadrelor
didactice, elevilor şi ai părinŃilor
Programele laboratoarelor de
informatică.
Planificări ale cadrelor didactice
pentru desfăşurarea unor ore
folosind TIC.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor cadrelor
didactice, elevilor şi ai părinŃilor.
Liste de achiziŃii pe ultimii ani –
echipamente şi soft-uri
educaŃionale.
Planificări ale cadrelor didactice
pentru desfăşurarea unor ore
folosind TIC.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor cadrelor
didactice, elevilor şi ai părinŃilor.

FuncŃionarea conexiunii la Internet.
Utilizarea Internetului în scop educativ.

Folosirea echipamentelor informatice la activităŃi de
predare, învăŃare şi evaluare, altele decât cele de
specialitate (informatică, TIC etc.).

Folosirea echipamentelor informatice la activităŃi de
predare, învăŃare şi evaluare altele decât cele de
specialitate (informatică, TIC etc.).

Folosirea echipamentelor informatice la activităŃi de
predare, învăŃare şi evaluare altele decât cele de
specialitate (informatică, TIC etc.).

Corelarea numărului de calculatoare cu numărului de
elevi ai şcolii, cu planificarea activităŃilor de învăŃare şi cu
programul laboratoarelor de informatică.
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4.3.7.Utilizarea tehnologiei informatice şi de comunicare
în activitatea administrativă şi / sau de secretariat şi / sau
a bibliotecii.

4.4.Accesibilitatea
echipamentelor,
materialelor,
mijloacelor de
învăŃământ şi
auxiliarelor
curriculare.

4.3.8.Dotarea/ îmbunătăŃirea/ actualizarea/ înlocuirea
periodică a echipamentelor şi programelor informatice
utilizate.
4.4.1.Accesul elevilor la mijloacele de învăŃământ,
auxiliarele curriculare, la bibliotecă/ centrul de
documentare şi informare, la tehnologia informatică şi de
comunicare.

4.4.2.Accesul personalului,în interesul unităŃii şcolare, la:
telefon, fax, copiator, computer cu scanner şi imprimantă.

Liste de achiziŃii pe ultimii ani –
echipamente şi soft-uri
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor personalului
didactic, nedidactic şi
administrativ.

Utilizarea tehnologiei informatice şi de comunicare pentru
înregistrarea şi evidenŃa documentelor, comunicare
internă şi externă, evidenŃa şi utilizarea fondului
bibliotecii, c.d.i. etc.

Vizită în şcoală
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor şi ai
părinŃilor

Demonstrarea accesului elevilor la mijloacele de
învăŃământ, auxiliare curriculare, tehnologia informatică,
bibliotecă.
Orarul bibliotecii şi orarele colectivelor de elevi sunt
corelate pentru a asigura accesul fiecărui elev la
bibliotecă.

Vizită în şcoală
Interviuri / chestionare aplicate
personalului şcolii

ExistenŃa şi demonstrarea accesului la telefon, fax,
copiator, computer şi imprimantă.
ExistenŃa procedurilor de acces la echipamente.

Subdomeniul 5: Documente şcolare
5.1.Procurarea şi
utilizarea
documentelor
şcolare şi a actelor
de studii

5.1.1.AchiziŃionarea documentelor şcolare şi a actelor de
studii în conformitate cu normativele în vigoare, cu
numărul prognozat al elevilor, cu nivelul de şcolarizare, cu
profilul şi cu specializările/ calificările profesionale
existente în oferta educaŃională.
5.1.2.ExistenŃa, în bugetul şcolii, a listei bugetare
destinate achiziŃiei documentelor şcolare şi a actelor de
studii.

Planul de şcolarizare, oferta
educaŃională
Liste de achiziŃii privind
documentele şcolare.
Documentele şcolare
ExistenŃa bugetului pentru
achiziŃia documentelor şcolare

Verificarea documentelor justificative de achiziŃionare a
documentelor şcolare (lista documentelor şcolare
achiziŃionate şi care urmează a fi achiziŃionate).

5.1.3.Respectarea legislaŃiei în vigoare privind
completarea, utilizarea şi gestionarea documentelor
şcolare şi a actelor de studii.

Documente şcolare completate
din anii anteriori

Verificare, prin sondaj, a unor documente şcolare
completate în anii anteriori.

Verificare bugetului şcolii şi a existenŃei liniei bugetare
sau a altei surse sigure de finanŃare pt. achiziŃia
documentelor şcolare.
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5.1.4.ExistenŃa unui sistem eficient de accesare a
documentelor din arhiva unităŃii de învăŃământ.

Vizitarea arhivei şi verificarea
registrelor de evidenŃă a
documentelor din arhivă
Interviu cu persoanele
responsabile cu această
activitate.

Verificarea , prin sondaj, a modalităŃii de securizare şi de
accesare a documentelor (timpul necesar, identificarea
uşoară etc.).

5.1.5.Securizarea documentelor şcolare se realizează
conform legislaŃiei în vigoare.

Vizitarea arhivei şi verificarea
registrelor de evidenŃă a
documentelor din arhivă
Interviu cu persoanele
responsabile cu această
activitate.

Verificarea , prin sondaj, a modalităŃii de securizare şi de
accesare a a documentelor (timpul necesar, identificarea
uşoară etc.).

c)resurse umane
Subdomeniul: Managementul personalului
Indicator de
performanŃă

1.1.Managementul
personalului
didactic şi de
conducere

Descriptori

Îndeplinirea
condiŃiilor din
descriptori
Da
Nu

Îndeplinirea condiŃiilor este se
dovedită prin:

ObservaŃii
Elemente de identificare

1.1.1.Respectarea, de către personalul de
conducere angajat, a condiŃiilor prevăzute de
Legea ÎnvăŃământului, precum şi de Statutul
personalului didactic.

Dosare personale – dovezi privind
angajarea, titularizarea, promovarea,
pregătirea psiho-pedagogică etc.
Contracte de muncă.
Contracte de management.

Respectarea criteriilor privind angajarea personalului didactic şi
de conducere – vechime, grade, pregătire psiho-pedagogică etc.
În unităŃile de învăŃământ particular, alături de celelalte criterii,
directorul trebuie să aibă norma de bază în unitatea de
învăŃământ respectivă.

1.1.2.Stabilirea, în statul de funcŃiuni, a
necesarului de cadre didactice pentru
funcŃionarea unităŃii de învăŃământ, în funcŃie
de planul de şcolarizare realizat, de nivelul de
şcolarizare, de profilul şi de specializările/
calificările profesionale existente în oferta
educaŃională.

Statul de funcŃii.
Documente privind normarea
personalului

ConcordanŃa normării personalului cu planurile de învăŃământ,
planul de şcolarizare, nivelul de şcolarizare, profilul şi
specializările/ calificările profesionale existente în oferta
educaŃională.
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1.1.3.Acoperirea cu personal didactic calificat
este de minim 85% .

Dosarele personale.
Statul de funcŃii
Documente privind normarea
personalului

Verificarea dosarelor personale în ceea ce priveşte dovada
titularizării, respectiv a contractelor de muncă pe perioadă
determinată sau de colaborare.
Acoperirea cu personal didactic calificat a cel puŃin 85% din
numărul de posturi / norme.

1.1.4.Acoperirea cu personal didactic titular
angajat este de cel puŃin 50%. Pentru restul
personalului există contracte de muncă pe
durată determinată (suplinire şi/sau cumul) sau
contracte de colaborare.

Dosarele personale.
Statul de funcŃii
Documente privind normarea
personalului

Acoperirea cu personal titular a cel puŃin jumătate din numărul
de posturi / norme.
ExistenŃa şi legalitatea contractelor de muncă specifice diferitelor
categorii de personal didactic.

1.1.5.TransparenŃa procedurilor de
management al resurselor umane.

Interviuri / chestionare aplicate
personalului, managerilor şi
responsabilului cu gestionarea
documentelor de personal.
Fişe şi alte documente de evaluare.
Interviuri / chestionare aplicate
personalului, managerilor şi
responsabilului cu gestionarea
documentelor de personal.

Cunoaşterea, de către personal, a procedurilor de management
al resurselor umane, a rezultatelor evaluării.

1.2.1.Stabilirea , în statul de funcŃiuni, a
necesarului de personal didactic auxiliar şi
personal nedidactic necesar funcŃionării unităŃii
de învăŃământ, în funcŃie de planul de
şcolarizare prognozat, de profilul şi de
specializările/ calificările profesionale existente
în oferta educaŃională.

Statul de funcŃii.
Documente privind normarea
personalului.
Dosarele personale şi contractele de
muncă

Respectarea în stabilirea necesarului de personal didactic auxiliar
şi nedidactic a prevederilor O.M.3250/1998, a Notificării nr.
nr.44990/28.12.1999 privind normativele actualizate de personal
didactic auxiliar şi de personal de administraŃie din învăŃământul
preuniversitar salarizat de la bugetul de stat şi a celorlalte acte
normative de la nivel naŃional sau judeŃean.

1.2.2.Acoperirea cu personal didactic auxiliar şi
nedidactic calificat este de cel puŃin 75%.

Statul de funcŃii.
Documente privind normarea
personalului.
Dosarele personale şi contractele de
muncă

Calificarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic respectă
prevederile legale.

1.2.3.Asigurarea necesarului de personal
didactic auxiliar şi de personal nedidactic
calificat în conformitate cu prevederile Statutul
personalului didactic şi a celorlalte acte
normative în vigoare.

Statul de funcŃii.
Documente privind normarea
personalului.
Dosarele personale şi contractele de
muncă

Respectarea în normarea personalului didactic auxiliar şi
nedidactic a prevederilor O.M.3250/1998, a Notificării nr.
nr.44990/28.12.1999 privind normativele actualizate de personal
didactic auxiliar şi de personal de administraŃie din învăŃământul
preuniversitar salarizat de la bugetul de stat şi a celorlalte acte
normative de la nivel naŃional sau judeŃean.

1.1.6.Corelarea activităŃii de evaluare a cadrelor
didactice cu celelalte proceduri de management
al resurselor umane.

1.2.Managementul
personalului
didactic auxiliar şi
personalului
nedidactic

Corelarea rezultatelor evaluării cu normarea, cu dezvoltarea
profesională, cu promovarea, cu acordarea stimulentelor etc.
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1.2.4.ExistenŃa criteriilor, metodologiei şi
instrumentelor de evaluare periodică a
personalului didactic auxiliar şi nedidactic,
conform legislaŃiei în vigoare.

Fişe de evaluare a personalului
didactic auxiliar şi nedidactic;
interviuri cu managerii şi cu
reprezentanŃi ai personalului didactic
auxiliar şi nedidactic.

ExistenŃa şi aplicarea unei metodologii privind evaluarea
personalului didactic auxiliar şi nedidactic conformă cu legislaŃia
în vigoare.
ExistenŃa, aplicarea şi evidenŃa documentelor privind evaluarea
personalului didactic auxiliar şi nedidactic.

1.2.5.Realizarea procedurilor de evaluare a
personalului didactic auxiliar şi nedidactic în
conformitate cu legislaŃia în vigoare şi cu
reglementările interne.

Fişe de evaluare a personalului
didactic auxiliar şi nedidactic;
interviuri cu managerii şi cu
reprezentanŃi ai personalului didactic
auxiliar şi nedidactic.

Cunoaşterea, de către personal, a procedurilor şi a rezultatelor
evaluării.
Corelarea rezultatelor evaluării cu normarea, cu dezvoltarea
profesională, cu promovarea, cu acordarea stimulentelor etc.

DOMENIUL : B. EFICACITATE EDUCAłIONALĂ
a)conŃinutul programelor de studiu
Subdomeniul 1: Oferta educaŃională
Indicator de
performanŃă

1.1.ExistenŃa
ofertei educaŃionale

Descriptor

1.1.1.Existenta ofertei educationale care cuprinde cel
putin:nivelurile si formele de invatamant autorizate si/sau
acreditate, dup caz, in care se face scolarizarea,
specializarie/calificarile obtinute de absolventi, resursele
educationale(umane si materiale) puse la dispozitie pentru
activitatile curriculare si extraurriculare, programul scolii si
facilitatile puse la dispozitia elevilor, datele de contact ale
unitătii de invatamant
1.1.2.Promovarea ofertei educationale catre toti actualii si
potentialii beneficiari folosind mijloace clasice si/sau
electronice

Îndeplinirea
condiŃiilor din
descriptori
DA
NU

Îndeplinirea descriptorului este
dovedită, prin:

ObservaŃii
Elemente de identificare

Oferta educaŃională, PDI

Verificarea ofertei educaŃionale în privinŃa existenŃei
acesteia şi a respectării structurii prevăzute în
standarde

Dovezi privind modalităŃile de
promovare a ofertei educaŃionale –
pliante, afişe, întâlniri cu beneficiari etc.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor actualilor şi potenŃialilor
beneficiari.

Verificarea dovezilor privind promovarea ofertei
educaŃionale către fiecare categorie de beneficiari
actuali şi potenŃiali.
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1.2. ExistenŃa
parteneriatelor cu
reprezentanŃi ai
comunităŃii

1.1.3. Şcolarizarea exclusiv în nivelurile şi formele de
învăŃământ, specializări /calificări profesionale autorizate /
acreditate, după caz.

Planul de şcolarizare, registre şi foi
matricole, cataloage.
PDI.
AutorizaŃia de funŃionare provizorie /
acreditarea (după caz)

Unitatea nu şcolarizează la alte niveluri şi forme de
învăŃământ, specializări / calificări profesionale decât
cele autorizate / acreditate.
Şcolarizarea în formele de învăŃământ seral sau cu
frecvenŃă redusă se face numai la nivelurile /
specializările / calificările permise de lege şi numai
dacă respectivele niveluri / specializări / calificări există
şi “la zi”.

1.1.4. Adecvarea ofertei educaŃionale la diagnoza
contextului socio-economic şi cultural în care va funcŃiona
şcoala, la proiectul de dezvoltare, la planul operaŃional
pentru primul an de funcŃionare, la dotarea existentă şi la
personalul prognozat.

PDI
Oferta educaŃională

Se verifică modul în care oferta şcolii este adaptată şi
orientată în raport cu documentele locale de dezvoltare
studiate anterior realizării PDI-ului, ca şi faŃă de
dotarea şi personalul şcolii.
Oferta şcolii are acoperire cu resursele materiale şi
umane existente (vezi Domeniul A: Capacitate
instituŃională).

1.2.1. ExistenŃa şi funcŃionalitatea unor parteneriate cu
reprezentanŃi ai comunităŃii.

Dovezi ale diverselor parteneriate şi ale
funcŃionalităŃii lor: protocoale, convenŃii,
acorduri, articole de presă, fotografii,
înregistrări video etc.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor ai personalului şcolii, ai
elevilor, părinŃilor, comunităŃii locale.
Dovezi ale diverselor parteneriate şi ale
funcŃionalităŃii lor: protocoale, convenŃii,
acorduri, articole de presă, fotografii,
înregistrări video etc.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor ai personalului şcolii, ai
elevilor, părinŃilor, comunităŃii locale.

Se verifică existenŃa, funcŃionalitatea şi rezultatele
acestor parteneriate.

1.2.2. Diseminarea, la nivelul unităŃii de învăŃământ şi al
comunităŃii, a rezultatelor parteneriatelor stabilite.

Se verifică existenŃa şi funcŃionalitatea acŃiunilor de
diseminare a rezultatelor parteneriatelor.

Subdomeniul 2: Curriculum
2.1. Proiectarea
curriculumului

2.1.1. Utilizarea curriculumului
naŃional sau alternativ
aprobat de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării pentru fiecare
nivel de şcolarizare, profil şi specializare / calificare
profesională din oferta şcolii.

Vizită în şcoală (documente curriculare:
OM de aprobare a planului de
învăŃământ şi a programelor,
metodologii, instrucŃiuni, note metodice
etc.)

ExistenŃa O.M. care stabilesc planurile de învăŃământ şi
programele utilizate, pentru fiecare nivel, profil,
specializare prezente în oferta şcolii.
Respectarea notelor de fundamentare, a
metodologiilor, instrucŃiunilor, notelor metodice privind
aplicarea curriculum-ului naŃional.
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2.2. Realizarea
curriculum-ului

2.1.2. ExistenŃa strategiei de dezvoltare-proiectare a
curriculum-ului la decizia şcolii / curriculum-ului în
dezvoltare locală pentru fiecare nivel de şcolarizare, profil şi
specialitate / calificare profesională din oferta şcolii.

PDI
Documente privind acordul părinŃilor /
elevilor privind c.d.ş. şi, dacă este cazul,
documente privind procedurile de
stabilire a c.d.l.

ExistenŃa unei oferte de c.d.ş. / c.d.l. corespunzătoare
ofertei educaŃionale, proiectului de dezvoltare şi, dacă
este cazul, PLAI şi PRAI
Respectarea reglementărilor legale privind dezvoltarea
c.d.ş / c.d.l.

2.1.3. Stabilirea orarului / programului de studiu al elevilor
în conformitate cu cerinŃele igienice şi pedagogice.

Orarul şcolii
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor şi ai părinŃilor,

Discutarea, cu echipa de realizare a orarului, a
modalităŃii de elaborare a acestuia şi, prin sondaj, a
programului concret al colectivelor de preşcolari / elevi
şi al satisfacŃiei acestora privind programul de studiu.

2.1.4.Există planificarea corespunzătoare a conŃinuturilor
învăŃării pentru toate disciplinele/modulele din curriculum.

Planificările cadrelor didactice

Verificarea, prin sondaj, a portofoliilor - în special a
planificării materiei şi a proiectelor unităŃilor de
învăŃare

2.1.5. Proiectarea unităŃilor de învăŃare promovează şi
încurajează centrarea pe elev.

Portofoliile cadrelor didactice.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor / părinŃilor.

AsistenŃa, prin sondaj, la diverse ore sau secvenŃe de
ore.

2.2.1. Respectarea orarului proiectat

Pentru toate aspectele, de la 2.2.1.
până la 2.2.9. :
Orarul şcolii
Auxiliare curriculare, echipamente şi
materiale didactice.
Manuale şcolare
Planificările cadrelor didactice, corelate
cu informaŃiile din condica de prezenŃă
şi cu notiŃele din caietele elevilor
AsistenŃă la ore.
Procedura şi documentele de informare
regulată a elevilor şi părinŃilor privind
progresul realizat şi rezultatele şcolare
Procedura de revizuire periodică a
curriculum-ului la decizia şcolii.
Programele c.d.ş. / c.d.l. din anul şcolar
curent şi din ultimii trei ani şcolari.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor / părinŃilor.

Pentru toate aspectele, de la 2.2.1. până la
2.2.9. se vor studia documentele existente în
portofoliile cadrelor didactice şi ale elevilor şi se va
asista, prin sondaj, la activităŃi de învăŃare, avându-se
în vedere:
Utilizarea programelor, manualelor şcolare şi a altor
auxiliarelor curriculare şi materiale didactice.
Utilizarea unor metode, tehnici şi procedee didactice
care încurajează învăŃarea activă.
Utilizarea, la evaluarea elevilor, a unor portofolii care
cuprind probe şi instrumente de evaluare, rezultatele
evaluărilor anterioare, instrumente de autoevaluare a
elevilor.
ExistenŃa programelor de educaŃie diferenŃiată şi
evidenŃa rezultatelor acestora.
Procedurile şi documentele prin care se realizează
informarea regulată a elevilor şi părinŃilor privind
progresul realizat şi rezultatele şcolare.

2.2.2. Utilizarea auxiliarelor curriculare, echipamentelor şi
materialelor de studiu
2.2.3. Utilizarea manualelor şcolare aprobate M.EdC
2.2.4. Corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei
curriculare.
2.2.5. Adecvarea strategiilor şi a metodologiei didactice la
specificul cultural al populaŃiei şcolare şi la motivaŃia
fiecărui elev.
2.2.6. Utilizarea autoevaluării elevilor, a evaluării formative
şi a feedback-ului pentru optimizarea procesului de învăŃare.
2.2.7. Realizarea, conform prevederilor legale în vigoare, a
programelor de educaŃie diferenŃiată (pentru copiii cu
cerinŃe educative speciale – provenind din grupuri
defavorizate social sau predispuse la abandon şcolar, pentru
copii supradotaŃi etc)
2.2.8. Informarea regulată a elevilor şi / sau a părinŃilor
acestora privind progresul realizat şi rezultatele şcolare.
2.2.9. Revizuirea periodică a curriculumului la decizia şcolii /
în dezvoltare locală pe baza rezultatelor autoevaluării, ale
evaluării formative şi sumative.
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b) rezultatele învăŃării
Subdomeniul 1: PerformanŃele şcolare
Indicator
de
performa
nŃă

Descriptor

1.1.
Evaluarea
rezultatelor
şcolare

Îndeplinirea descriptorului este
dovedită, prin:

ObservaŃii
Elemente de identificare

1.1.1. Planificarea activităŃilor de evaluare ( iniŃiale, curente,
finale) la nivelul catedrei de specialitate şi la nivelul unităŃii
de învăŃământ.

Planificările activităŃilor de evaluare de la
nivelul catedrelor şi al unităŃi şcolare.
Fişe de evaluare. Seturi de subiecte pentru
testări naŃionale şi locale

ExistenŃa dovezilor privind planificarea activităŃilor de
evaluare în documentele programatice (plan
operaŃional / plan managerial) - inclusiv privind
funcŃionarea unităŃii şcolare în calitate de centru de
examen sau centru de corectare.

1.1.2. Realizarea activităŃilor de evaluare pe baza
standardelor naŃionale în vigoare.

Metodologii şi proceduri privind examinările
naŃionale şi locale
Cataloage şi liste de participanŃi la examene
şi testări, registre matricole.
Seturi de criterii de reuşită, de indicatori de
performanŃă.
AsistenŃă la ore
Cataloage şi liste de participanŃi la examene
şi testări, registre matricole.

ExistenŃa dovezilor privind realizarea activităŃilor de
evaluare naŃională şi locală.

1.1.4. Aplicarea sistemului de notare prevăzut de legislaŃia
în vigoare pentru tipul respectiv de instituŃie de învăŃământ
sau, în lipsa acesteia, conform unui sistem propriu.

Seturi de bareme de notare.
Seturi de criterii de evaluare privind succesul/
insuccesul şcolar.
Cataloage şi registre matricole.

Notarea conformă prevederilor legale.
Ritmicitatea notării.

1.1.5. ExistenŃa unor criterii clare şi cunoscute de către
profesori, elevi şi părinŃii acestora privind succesul şcolar şi
recompensarea rezultatelor şcolare deosebite, precum şi
privind insuccesul şcolar şi consecinŃele acestuia.

ModalităŃi scrise de corespondenŃă cu părinŃii
privind rezultatele şcolare şi comportamentul
preşcolarilor / elevilor.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor şi ai părinŃilor.

Cadrele didactice, elevii şi părinŃii au criterii comune
de recunoaştere a succesului / insuccesului şcolar şi,
totodată privind recompensarea rezultatelor şcolare
deosebite
PărinŃii şi elevii sunt informaŃi privind consecinŃele
insuccesului şcolar.

1.1.6. Urmărirea traiectului şcolar şi profesional ulterior cel
puŃin pentru un eşantion reprezentativ din rândul fiecărei
promoŃii de absolvenŃi.

EvidenŃe privind traiectul şcolar / profesional
ulterior al absolvenŃilor.

Există o monitorizare a evoluŃiei ulterioare a
absolvenŃilor (cel puŃin la nivel de eşantion
reprezentativ).

1.1.3. Înregistrarea activităŃilor de evaluare în conformitate
cu legislaŃia în vigoare.

Îndeplinirea
condiŃiilor din
descriptori
DA
NU

ExistenŃa înregistrărilor privind realizarea activităŃilor
de evaluare naŃională şi locală.
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1.1.7. Urmărirea evoluŃiei performanŃelor şcolare utilizând
sistemul naŃional de indicatori privind educaŃia.

Raportări care utilizează Sistemul NaŃional de
Indicatori privind EducaŃia (SNIE)

Utilizarea SNIE în realizarea şi revizuirea
documentelor programatice şi ofertei educaŃionale.
Utilizarea SNIE în raportările către inspectorate şi
minister.

1.1.8. Realizarea raportărilor solicitate de instituŃiile abilitate
prin lege (din cadrul sistemului de învăŃământ şi din afara
acestuia).

Diverse documente prin care s-au realizat
raportări publice ale rezultatelor / activităŃilor
şcolii către diverse instituŃii.

Raportările solicitate de inspectorate, autorităŃi
locale, minister, în ultimele trei luni.

1.1.9. Realizarea raportărilor publice faŃă de principalii
purtători de interese de la nivelul şcolii şi al comunităŃii.

Rapoarte / dări de seamă către consiliul
profesoral, consiliul de administraŃie,
inspectoratul şcolar, minister, autorităŃi
publice etc.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor şi ai părinŃilor.

ModalităŃile prin care performanŃele şcolare şi
rezultatele monitorizării sunt făcute publice, prin
diverse mijloace, atât în unitate, cât şi în comunitate.
Nivelul cunoaşterii activităŃii unităŃii şcolare în
comunitate.

Subdomeniul 2: PerformanŃele extraşcolare
2.1. Evaluarea
rezultatelor la
activităŃile
extracurriculare
(extra-clasă şi
extra-şcolare)

2.1.1. Planificarea activităŃilor extracurriculare cu implicarea
cadrelor didactice, a elevilor, a părinŃilor şi a altor membri
ai comunităŃii.

Planificări ale activităŃilor extracurriculare din
care să reiasă implicarea elevilor, părinŃilor,
cadre didactice
Interviuri / chestionare aplicate cadrelor
didactice, elevilor, părinŃilor şi altor
reprezentanŃi ai comunităŃii.

Se verifică existenŃa şi actualitatea documentelor de
proiectare a activităŃilor extraşcolare.
Corelarea activităŃilor extracurriculare cu proiectul de
dezvoltare şi cu planul operaŃional / planul
managerial.

2.1.2. Popularizarea activităŃilor extracurriculare în rândul
personalului şcolii, al elevilor, al părinŃilor şi al altor purtători
de interese relevanŃi.

Dovezi ale popularizării activităŃilor
extracurriculare: afişe, diplome, medalii,
trofee, fotografii, articole de presă etc.

Nivelul cunoaşterii activităŃii unităŃii şcolare în
comunitate.

2.1.3. Înregistrarea rezultatelor la activităŃile
extracurriculare prezente în oferta şcolii, inclusiv a
impactului acestor activităŃi asupra grupurilor-Ńintă.

Înregistrări / consemnări ale rezultatelor la
activităŃile extracurriculare.

ExistenŃa înregistrărilor privind realizarea activităŃilor
extracurriculare.
ExistenŃa dovezilor privind impactul activităŃilor
extracurriculare asupra participanŃilor şi în
comunitate.
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c) activitatea de cercetare ştiinŃifică sau metodică, după caz
Subdomeniul 1: Activitatea ştiinŃifică şi metodică
Indicato
r de
perform
anŃă

Descriptor

1.1.
Activitate
a
ştiinŃifică

1.1.1. Utilizarea rezultatelor cercetării ştiinŃifice (realizate la
nivel local, naŃional sau internaŃional) pentru îmbunătăŃirea
performanŃelor şcolare.

Dovezi ale modului în care rezultate cercetării
ştiinŃifice au fost utilizate în şcoală pentru
îmbunătăŃirea performanŃelor şcolare: noi
metode şi procedee didactice, soft-uri
educaŃionale, rezultate ale unor experimente,
studii de specialitate, noi manuale şi auxiliare
curriculare etc.

ExistenŃa preocupării conducerii şcolii şi a colectivului de
cadre didactice pentru cercetare ştiinŃifică ce poate fi
dovedită faptic şi scriptic.

1.1.2. IniŃierea sau participarea instituŃiei de învăŃământ
(prin cadrele de conducere, cadrele didactice sau alte
persoane angajate cu contracte de muncă pe durată
nedeterminată) la proiecte de cercetare ştiinŃifică sau de
dezvoltare, realizate la nivel local, regional, naŃional sau
internaŃional.
1.2.1. FuncŃionarea colectivelor de catedră, a comisiilor
metodice şi a celorlalte comisii (a diriginŃilor, pe arii
curriculare etc.) prevăzute de legislaŃia în vigoare.

Dovezi ale iniŃierii sau participării unor
reprezentanŃi ai şcolii la proiecte de cercetare
ştiinŃifică sau de dezvoltare: contracte,
parteneriate, certificate, diplome etc.

ExistenŃa preocupării conducerii şcolii şi a colectivului de
cadre didactice pentru cercetare ştiinŃifică ce poate fi
dovedită faptic şi scriptic.

Documentele/ dosarele colectivelor de catedră şi
ale celorlalte comisii organizate în şcoală

Activitatea colectivelor de catedră şi a comisiilor metodice
din şcoală.

1.2.2. Participarea cadrelor didactice şi a personalului de
conducere la activităŃile metodice de la nivelul localităŃii şi
judeŃului.

Documente manageriale
Dovezi ale participării la activităŃi metodice:
adeverinŃe, certificate, diplome, suporturi de
curs, procese verbale sau alte dovezi ale
întâlnirilor metodice organizate în şcoală,
localitate judeŃ etc.
Dovezi ale iniŃierii şi realizării activităŃilor
metodice: procese verbale, suporturi de curs etc.

Rezultatele participării cadrelor didactice şi a personalului
de conducere la activităŃile metodice de la nivelul
localităŃii, al judeŃului sau de la nivel naŃional.

Documente manageriale
Dovezi ale participării la activităŃi metodice:
adeverinŃe, certificate, diplome, suporturi de
curs, procese verbale sau alte dovezi ale
întâlnirilor metodice organizate în şcoală,
localitate judeŃ etc

EvidenŃa activităŃilor metodice organizate în şcoală şi a
participării cadrelor didactice şi a personalului de
conducere la activităŃile metodice.

1.2.
Activitate
a
metodică
a
cadrelor
didactice

1.2.3. Realizarea activităŃilor metodice în unitatea de
învăŃământ, cu participarea cadrelor didactice şi de
conducere din şcoală şi din afara ei.
1.2.4. ExistenŃa documentelor privind activităŃile metodice
realizate în unitatea de învăŃământ sau la care au participat
cadrele didactice.

Îndeplinirea
condiŃiilor din
descriptori
DA
NU

Îndeplinirea descriptorului este dovedită,
prin:

ObservaŃii
Elemente de identificare

Rezultatele activităŃilor metodice organizate în şcoală
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d) activitatea financiară a organizaŃiei
Subdomeniul 1: Activitatea financiară
Indicator de
performanŃă

1.1. Constituirea
bugetului şcolii

1.2. ExecuŃia
bugetară

Descriptor

Îndeplinirea
condiŃiilor din
descriptori
DA
NU

Îndeplinirea descriptorului este dovedită, prin:

ObservaŃii
Elemente de identificare

1.1.1. Constituirea bugetului unităŃii de
învăŃământ în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, indicându-se sursele de
finanŃare.

Bugetul şcolii.
PDI

Identificarea clară a contribuŃiei fiecărei surse de
finanŃare la bugetul şcolii.

1.1.2. Adecvarea bugetului prognozat la
proiectul de dezvoltare al unităŃii de
învăŃământ.

Bugetul şcolii.
PDI

Adecvare a bugetului prognozat la PDI. – suficienŃa
resurselor financiare prognozate pentru realizarea
Ńintelor strategice.

1.1.3. ExistenŃa unor demersuri concrete
pentru diversificarea şi /sau suplimentarea
surselor de finanŃare.

PDI
Contracte de sponsorizare de donaŃie, de parteneriat
etc.

ExistenŃa demersurilor de diversificare / suplimentare
a surselor de finanŃare – sponsorizări, donaŃii,
parteneriate, participări la proiecte europene,
obŃinerea de granturi etc.
Utilizarea fondurilor suplimentare pentru aplicarea
proiectului de dezvoltare şi a planurilor operaŃionale /
manageriale.

1.1.4. Utilizarea a cel puŃin 25 % din
bugetul realizat al unităŃii de învăŃământ
pentru dezvoltarea bazei materiale proprii
(spaŃii, echipamente, materiale, auxiliare
pentru uzul direct al elevilor şi profesorilor).
1.2.1. Asigurarea activităŃilor financiar
contabile, de control şi de audit financiar
cu personal propriu sau prin achiziŃionarea
serviciilor de specialitate.

Facturi fiscale, contracte de achiziŃii şi alte dovezi
privind dezvoltarea bazei materiale.

Verificarea alocării procentului de 25% din bugetul
şcolii pentru dezvoltarea bazei materiale.

Dosarele personale ale salariaŃilor proprii sau contracte
de prestări servicii (în cazul în care acest serviciu este
externalizat).
Rapoarte de control financiar.

Realizarea activităŃii financiar contabile fără întârzieri
majore şi respectând prevederile legale.

Rezultatul exerciŃiului financiar.
Documente financiar-contabile.

Realizarea activităŃii financiar contabile fără întârzieri
majore şi respectând prevederile legale.

1.2.2. Realizarea execuŃiei bugetare în
conformitate cu reglementările legale.
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1.2.3. Corelarea execuŃiei bugetare cu
proiectul de dezvoltare şi cu planul anual
de implementare.

Bugetul şcolii
PDI

FinanŃarea programelor şi activităŃilor prevăzute în
proiectul de dezvoltare şi în planurile operaŃionale /
manageriale.

1.2.4. Alocarea a cel puŃin 25 % din
bugetul aprobat al unităŃii de învăŃământ
pentru dezvoltarea bazei materiale proprii
(spaŃii, echipamente, materiale, auxiliare
pentru
uzul
direct
al
elevilor şi
profesorilor), în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.

Bugetul şcolii

Verificarea utilizării procentului de 25% din bugetul
şcolii pentru dezvoltarea bazei materiale.

DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂłII
a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităŃii
Subdomeniu:1: Autoevaluarea instituŃională
Indicator de
performanŃă

Descriptori

Îndeplinirea
condiŃiilor din
descriptori
Da

1.1.ExistenŃa şi
aplicarea procedurilor
de autoevaluare
instituŃională

Îndeplinirea condiŃiilor
este dovedită prin:

ObservaŃii
Elemente de identificare

Nu

1.1.1. Realizarea procedurilor şi utilizarea
instrumentelor de autoevaluare instituŃională care
respectă prevederile legale

Proceduri si instrumente de
autoevaluare
Dosarul Comisiei de
evaluarea si asigurarea
calităŃii

Utilizarea unui manual / ghid de autoevaluare (dintre cele
recomandate sau realizat în unitatea şcolară).
Realizarea procedurilor şi utilizarea instrumentelor de autoevaluare
pentru toate domeniile şi criteriile prevăzute de lege.
Utilizarea standardelor naŃionale ca repere pentru autoevaluare.

1.1.2.Utilizarea rezultatelor autoevaluării pentru
optimizarea funcŃionării şi dezvoltării instituŃiei de
învăŃământ

Proceduri si instrumente de
autoevaluare
Dosarul Comisiei de
evaluarea si asigurarea
calităŃii

Impactul autoevaluării asupra optimizării activităŃii în domeniile şi
criteriile prevăzute de lege.

1.1.3. Realizarea, în ultimii trei ani, a cel puŃin unui
ciclu de autoevaluare-optimizare

Planuri, instrumente de
monitorizare şi evaluare,
rapoarte etc.
PDI, planuri operaŃionale/
manageriale.
Dosarul comisiei pentru
evaluarea şi asigurarea
calităŃii

Impactul autoevaluării asupra documentelor programatice – PDI,
planuri operaŃionale / manageriale.

Subdomeniul 2: Managementul calităŃii la nivelul organizaŃiei
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2.1.ExistenŃa şi
aplicarea procedurilor
interne de
asigurare a calităŃii

2.2. Dezvoltarea
profesională a
personalului

2.1.1. FuncŃionarea procedurilor interne de asigurare a
calităŃii (de proiectare, de monitorizare, de evaluare,
de revizuire)

Dosarul comisiei pentru
evaluarea şi asigurarea
calităŃii
Planuri, instrumente de
monitorizare şi evaluare,
rapoarte etc.

ExistenŃa procedurilor privind îmbunătăŃirea calităŃii – de exemplu,
privind abordarea „punctelor slabe” rezultate din autoevaluare.

2.1.2. Participarea reprezentanŃilor purtătorilor majori
de interese din şcoală şi din comunitate (cadre
didactice, părinŃi, elevi) la procesul decizional derulat la
nivelul unităŃii de învăŃământ

Dosarul comisiei pentru
evaluarea şi asigurarea
calităŃii.
Planuri, instrumente de
monitorizare şi evaluare,
rapoarte etc.
Interviuri / chestionare
aplicate reprezentanŃilor
elevilor, părinŃilor

ExistenŃa dovezilor privind consultarea cadrelor didactice, a elevilor
şi, după caz, a părinŃilor în privinŃa deciziilor majore luate la nivelul
unităŃii şcolare.
Corelarea propunerilor cadrelor didactice, părinŃilor şi elevilor cu
documentele programatice şi cu deciziile majore.

2.1.3. ExistenŃa procedurilor de colectare regulată a
feed-back-ului din partea elevilor şi a altor factori
interesaŃi, interni şi externi

Planuri de îmbunătăŃire
continuă.
Planuri, instrumente de
monitorizare şi evaluare,
rapoarte etc.

Colectarea regulată a opiniilor purtătorilor majori de interese din
şcoală (elevi, părinŃi, cadre didactice) şi din comunitate.
ExistenŃa rapoartelor / sintezelor publice privind opiniile purtătorilor
de interese.

2.2.1. ExistenŃa strategiei de dezvoltare managerială şi
de dezvoltare profesională pentru personalul de
conducere, respectiv pentru personalul didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic

PDI, planuri operaŃionale /
manageriale.
Planuri de îmbunătăŃire a
calităŃi.
Programe de dezvoltare
profesională

Cuprinderea întregului personal în programe de dezvoltare
managerială şi profesională.
Obiectivele strategiei de dezvoltare profesională şi managerială sunt
fundamentate pe diferitele forme de evaluare a personalului –
evaluarea anuală, inspecŃii etc.

2.2.2. Corelarea strategiei de dezvoltare managerială şi
dezvoltare profesională cu proiectul de dezvoltare, cu
planul operaŃional şi cu oferta educaŃională a instituŃiei
de învăŃământ

PDI, planuri operaŃionale /
manageriale.
Planuri de îmbunătăŃire a
calităŃi.
Programe de dezvoltare
profesională

Obiectivele strategiei de dezvoltare profesională şi managerială sunt
fundamentate pe finalităŃile din documentele programatice (Ńintele
strategice şi obiective).
Corelarea strategiei de dezvoltare managerială şi profesională cu
oferta educaŃională.

2.2.3. Culegerea sistematică a dovezilor privind
participarea conducerii şcolii la programele de
dezvoltare managerială şi dezvoltare profesională

Diplome, certificate,
adeverinŃe, contracte de
parteneriat, programe ale
reuniunilor, meselor
rotunde, seminarelor,
conferinŃelor etc.

Înregistrarea participărilor la programe academice şi de formare, la
întâlniri, mese rotunde, conferinŃe, în diverse parteneriate etc.
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2.2.4. Finalizarea programelor şi activităŃilor de
dezvoltare managerială şi profesională cu documente
prevăzute în legislaŃia în vigoare (diplome, certificate,
adeverinŃe etc.)

Diplome, certificate,
adeverinŃe.

Raportul dintre programele de dezvoltare managerială şi
profesională la care a participat personalul şcolii (inclusiv cele
finalizate cu adeverinŃe de participare) şi cele finalizate cu diplome,
certificate, adeverinŃe de absolvire.

b) proceduri privind iniŃierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităŃilor desfăşurate
Subdomeniu:1: Revizuirea periodică a ofertei şcolii
Indicator de
performanŃă

Descriptori

Îndeplinirea
condiŃiilor din
descriptori

1.1. Revizuirea
ofertei
educaŃionale şi a
proiectului de
dezvoltare

1.1.1. Aplicarea procedurilor interne (modalităŃi, termene şi
responsabilităŃi) prin care rezultatele evaluării şi monitorizării
calităŃii, ale autoevaluării instituŃionale şi ale evaluării
rezultatelor învăŃării pot duce la revizuirea ofertei educaŃionale
şi la modificarea proiectului de dezvoltare

Dosarul comisiei pentru
evaluarea şi asigurarea
calităŃii
Planuri, instrumente de
monitorizare şi evaluare,
rapoarte etc.

ExistenŃa procedurilor interne de revizuire a PDI, a planurilor
operaŃionale / manageriale şi a ofertei educaŃionale care iau în
considerare rezultatele autoevaluării şi ale evaluărilor externe
(inclusiv ale diferitelor tipuri de inspecŃie).

1.1.2. ExistenŃa unor proceduri interne de verificare a
punctelor tari şi a celor slabe, a oportunităŃilor şi ameninŃărilor

Dosarul comisiei pentru
evaluarea şi asigurarea
calităŃii
Planuri, instrumente de
monitorizare şi evaluare,
rapoarte etc.

Procedurile interne de revizuire a PDI, a planurilor operaŃionale /
manageriale şi a ofertei educaŃionale cuprind aplicarea unor
instrumente formalizate de diagnoză (analiza SWOT, PEST etc.).

Da

Îndeplinirea
condiŃiilor este
dovedită prin:

ObservaŃii
Elemente de identificare

Nu

b) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăŃării

Subdomeniu 1 : Optimizarea procedurilor de evaluare a învăŃării
Indicator de
performanŃă

Descriptori

Îndeplinirea
condiŃiilor din
descriptori

Îndeplinirea condiŃiilor este
dovedită prin:

ObservaŃii
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Da
1.1.ExistenŃa şi
aplicarea
procedurilor de
optimizare a
evaluării învăŃării

Nu

Elemente de identificare

1.1.1. Datele privind progresul şi dezvoltarea elevilor se
culeg şi se înregistrează în mod sistematic

Baze de date, cataloage, registre
matricole.
Dosarul comisiei pentru evaluarea
şi asigurarea calităŃii.
Dosarele comisiilor metodice.

Progresul elevilor este înregistrat de fiecare cadru didactic, la
fiecare disciplină.
ExistenŃa unor sinteze şi rapoarte periodice (cel puŃin
semestriale) privind evoluŃia rezultatelor şcolare.

1.1.2. ExistenŃa, dacă este cazul, a unor planuri remediale
privind progresul şi dezvoltarea elevilor

Baze de date, cataloage, registre
matricole.
Dosarul comisiei pentru evaluarea
şi asigurarea calităŃii.
Dosarele comisiilor metodice.
Strategii şi programe remediale /
de dezvoltare
Planuri, instrumente de
monitorizare şi evaluare, rapoarte
etc.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor, părinŃilor
şi altor reprezentanŃi ai
comunităŃii.

ExistenŃa dovezilor privind cuprinderea elevilor în programe de
recuperare sau de dezvoltare şi privind progresele înregistrate
de aceştia.

1.1.3. Realizarea periodică a activităŃilor de evaluare a
satisfacŃiei elevilor şi /sau a părinŃilor acestora, precum şi
a altor purtători de interese relevanŃi (angajatori,
autorităŃi publice locale) faŃă de rezultatele şcolare,
extraşcolare şi generale ale activităŃii instituŃiei de
învăŃământ

ExistenŃa dovezilor privind aplicarea unor instrumente de
evaluare a satisfacŃiei purtătorilor de interese.
Aplicarea regulată a acestor instrumente.
Sinteza şi utilizarea rezultatelor obŃinute în optimizarea
activităŃii instituŃiei şcolare.

d) proceduri de evaluare periodică a calităŃii corpului profesoral
Subdomeniu 1 : Evaluarea corpului profesoral
Indicator de
performanŃă

1.1.Evaluarea
calităŃii activităŃii
corpului profesoral

Descriptori

Îndeplinirea
condiŃiilor din
descriptori
Da
Nu

Îndeplinirea condiŃiilor
este dovedită prin:

ObservaŃii
Elemente de identificare

1.1.1. ExistenŃa unor criterii, metodologii şi instrumente
clare şi transparente de evaluare periodică a personalului
didactic

Planuri, instrumente de
monitorizare şi evaluare,
rapoarte etc.
Dosare de personal

Aplicarea criteriilor şi a instrumentelor stabilite de legislaŃia în
vigoare privind evaluarea întregului personalul.
Utilizarea complementară a autoevaluării şi a evaluării
personalului.

1.1.2. Stabilirea, dacă este cazul, şi cu implicarea cadrelor
didactice, a unor planuri individuale de remediere a
punctelor slabe identificate

Planuri, instrumente de
monitorizare şi evaluare,
rapoarte etc.
Dosare de personal

În urma autoevaluării şi evaluării realizate de conducerea şcolii,
fiecare cadru didactic dispune de un plan individual de remediere
a punctelor slabe în ceea ce priveşte propria activitate cu elevii.
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1.1.3. Adecvarea criteriilor, metodologiilor şi instrumentelor
de evaluare a personalului la tipul de unitate de învăŃământ
şi la proiectul de dezvoltare în curs

Planuri, instrumente de
monitorizare şi evaluare,
rapoarte etc.

Adaptarea metodelor şi a instrumentelor de evaluare a
personalului la specificul unităŃii şcolare.
ConcordanŃa între instrumentele de evaluare a personalului,
direcŃia de dezvoltare instituŃională abordată de unitate de
învăŃământ.

1.1.4. Realizarea evaluării periodice a personalului conform
legislaŃiei în vigoare şi reglementărilor interne

Planuri, instrumente de
monitorizare şi evaluare,
rapoarte etc.
Dosare de personal
Planuri, instrumente de
monitorizare şi evaluare,
rapoarte etc.
Dosare de personal

Aplicarea criteriilor şi a instrumentelor stabilite de legislaŃia în
vigoare privind evaluarea tuturor categoriilor de personal.

Planuri, instrumente de
monitorizare şi evaluare,
rapoarte, portofolii etc.

ExistenŃa unor proceduri de inserŃie profesională („mentorat”,
monitorizare, interasistenŃe etc.) pentru cadrele didactice noi sau
fără experienŃă.
Dacă în ultimii trei ani au existat cadre didactice noi sau fără
experienŃă, se vor prezenta şi rezultatele activităŃii de inserŃie
profesională (rapoarte, portofolii etc.).

1.1.5. ExistenŃa progresului în dezvoltarea profesională a
corpului profesoral (grade didactice, programe de formare în
Ńară şi străinătate, programe masterale sau doctorale)

1.1.6. ExistenŃa procedurilor de inserŃie profesională pentru
cadrele didactice noi/fără experienŃă, dacă este cazul.

ExistenŃa dovezilor privind progresul în dezvoltarea profesională:
dobândirea unor noi calificări sau competenŃe, însuşirea şi
aplicarea unor noi metode şi tehnici etc.

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăŃării
Subdomeniu 1 : Optimizarea accesului la resursele educaŃionale
Indicator de
performanŃă

1.1.Optimizarea
accesului la
resursele
educaŃionale

Descriptori

1.1.1. ExistenŃa progresului în privinŃa accesului elevilor la
resursele educaŃionale ale şcolii : auxiliarele curriculare,
fondul de carte şi alte materiale din bibliotecă/centrul de
documentare, tehnologia informatică şi de comunicare
(inclusiv accesul la internet), servicii de orientare şi consiliere
etc.

Îndeplinirea
condiŃiilor din
descriptori
Da
Nu

Îndeplinirea condiŃiilor
este dovedită prin:

ObservaŃii
Elemente de identificare

PDI, planuri operaŃionale /
manageriale
Planuri de îmbunătăŃire a
calităŃii
Fişe de împrumut
bibliotecă, programele
laboratoarelor de
informatică.
Interviuri / chestionare
aplicate reprezentanŃilor
elevilor, părinŃilor

ExistenŃa dovezilor privind progresul în utilizarea de către elevi a
resurselor educaŃionale ale şcolii (bibliotecă / c.d.i. - de exemplu:
nr. de elevi care utilizează biblioteca / c.d.i., nr. mediu de
materiale împrumutate / citite etc.; reŃeaua de calculatoare – de
exemplu: nr. de ore / elev în care se utilizează TIC etc.). Se face
comparaŃie cu anii trecuŃi.
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1.1.2. ExistenŃa progresului privind facilitarea studiului
individual şi integrarea elevilor cu cerinŃe educaŃionale speciale
şi a persoanelor în situaŃii de risc educaŃional

Planuri, instrumente de
monitorizare şi evaluare,
rapoarte etc.
Interviuri / chestionare
aplicate reprezentanŃilor
elevilor, părinŃilor, cadrelor
didactice.

ExistenŃa profesorului de sprijin în şcoală sau a unor planuri de
intervenŃie personalizate (PIP) pentru fiecare elev cu CES
realizate în colaborare cu profesorul/cadrul didactic şi cu
psihopedagogul.
ExistenŃa programelor speciale de facilitare a studiului individual
pentru elevii în situaŃie de risc educaŃional.

1.1.3. ExistenŃa progresului în privinŃa accesului corpului
profesoral la resursele educaŃionale ale şcolii : auxiliarele
curriculare, fondul de carte şi alte materiale din
bibliotecă/centrul de documentare, tehnologia informatică şi
de comunicare (inclusiv accesul la Internet) etc.

Planuri, instrumente de
monitorizare şi evaluare,
rapoarte etc.
Inventare de material
didactic şi auxiliare
curriculare.
Interviuri / chestionare
aplicate cadrelor didactice.

ExistenŃa dovezilor privind progresul în utilizarea de către cadrele
didactice a resurselor educaŃionale ale şcolii (bibliotecă / c.d.i. de exemplu: nr. cadrelor didactice care utilizează biblioteca /
c.d.i.; nr. mediu de materiale împrumutate / citite / utilizate la
clasă etc.; reŃeaua de calculatoare – de exemplu: nr. de ore /
cadru didactic sau disciplină în care se utilizează TIC;
îmbogăŃirea inventarului auxiliare curriculare / material didactic;
creşterea nr. de ore la care se utilizează auxiliare curiculare /
material didactic etc.). Se face comparaŃie cu anii trecuŃi.

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităŃii
Subdomeniu 1 : Constituirea şi actualizarea bazei de date
Indicator de
performanŃă

1.1.Constituirea
bazei de date a
unităŃii de
învăŃământ

Descriptori

Îndeplinirea
condiŃiilor
din
descriptori
Da
Nu

Îndeplinirea
condiŃiilor este
dovedită,
prin

ObservaŃii
Elemente de identificare

1.1.1. ExistenŃa bazei de date în care sunt incluse toate
datele şi informaŃiile necesare funcŃionării şi dezvoltării
organizaŃiei, precum şi raportării la nivel naŃional şi local

Baze de date

ExistenŃa bazei de date în format electronic. ExistenŃa câmpurilor
referitoare la indicatorii din sistemul naŃional de indicatori privind
educaŃia (SNIE).

1.1.2. Cuprinderea, în baza de date, a câmpurilor
referitoare la rezultatele autoevaluării, ale monitorizării şi
ale evaluării externe

Baze de date

ExistenŃa unor câmpuri referitoare la rezultatele autoevaluării,
monitorizării, evaluării externe completate cu date conforme situaŃiilor
reale.
ExistenŃa unui responsabil cu baza de date.
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g) transparenŃa informaŃiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele
şi calificările oferite
Subdomeniu 1 : Asigurarea accesului la informaŃie al persoanelor şi instituŃiilor interesate
Indicator de
performanŃă

Descriptori

1.1.Asigurarea
accesului la oferta
educaŃională a
şcolii

1.1.1.Informarea factorilor interesaŃi, interni şi
externi, cu privire la programele de studii şi, după
caz, cu privire la certificatele, diplomele şi calificările
oferite

Îndeplinirea
condiŃiilor din
descriptori
Da
Nu

1.1.2. Informarea elevilor şi părinŃilor privind
oportunităŃile de educaŃie şi de formare, la nivel
local/regional/naŃional, inclusiv referitor la
posibilitatea obŃinerii de burse

1.1.3. Desfăşurarea activităŃilor de relaŃii publice

Îndeplinirea condiŃiilor este
dovedită prin:

ObservaŃii
Elemente de identificare

Planuri, instrumente de monitorizare şi
evaluare, rapoarte etc.
Proceduri de comunicare.
Panouri, afişe, pagina web a şcolii etc.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor, părinŃilor,
cadrelor didactice.
Proceduri de comunicare.
Panouri, afişe, pagina web a şcolii etc.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor, părinŃilor,
cadrelor didactice.

ExistenŃa dovezilor privind comunicarea către elevi, părinŃi şi
în comunitate, a ofertei educaŃionale şi privind certificatele,
diplomele şi calificările oferite cu elevii.

Afişe, pliante, contracte mass-media.
Proceduri de comunicare.
Panouri, afişe, pagina web a şcolii etc.
Interviuri / chestionare aplicate
reprezentanŃilor elevilor, părinŃilor,
cadrelor didactice.

ExistenŃa dovezilor privind activităŃile de relaŃii publice
(întâlniri cu presa, cu persoanele care solicită informaŃii
privind activitatea şcolii etc.)
ExistenŃa structurii / persoanelor cu atribuŃii de relaŃii publice.

ExistenŃa dovezilor privind informarea elevilor, părinŃilor şi
altor membri ai comunităŃii, privind oportunităŃile de educaŃie
şi de formare (inclusiv finanŃarea studiilor) existente în
localitate sau în imediata vecinătate (pe o rază de 60 de km
în jurul oraşelor mici şi a comunelor).

h) funcŃionalitatea structurilor de asigurare a calităŃii educaŃiei, conform legii
Subdomeniu 1 : FuncŃionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităŃii
Indicator de
performanŃă
1.1.Constituirea si
funcŃionarea
structurilor
responsabile cu
evaluarea internă
a calităŃii

Descriptori

1.1.1. FuncŃionarea structurilor responsabile cu evaluarea
internă a calităŃii (programarea activităŃii,proiecte,rapoarte
etc.)

Îndeplinirea
condiŃiilor din
descriptori
Da
Nu

Îndeplinirea condiŃiilor
este dovedită
prin :
Planuri, instrumente de
monitorizare şi evaluare,
rapoarte etc.
PDI, planuri operaŃionale/
manageriale.
Dosarul comisiei pentru
evaluarea şi asigurarea
calităŃii.

ObservaŃii
Elemente de identificare
ExistenŃa dovezilor privind activitatea Comisiei de evaluare şi
asigurare a calităŃii (procedură de constituire, regulament
propriu, plan operaŃional, alocarea responsabilităŃilor în cadrul
comisiei, rapoarte, planuri de îmbunătăŃire a calităŃii etc. – toate
aprobate de conducerea unităŃii şcolare).
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