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PUNCTAJ

CRITERII

1. Criteriul privind activităţi complexe cu valoare instructiveducativă - maximum 90 puncte
a) rezultate deosebite obţinute în dezvoltarea personalității elevilor și a
deprinderilor de viață independentă, în organizarea și desfășurarea
activităților extrașcolare/ extracurriculare (demostrate prin
certificate/adeverințe din care să reiasă elevii care au obținut rezultate și
rolul pedagogului) (4p x n) , nu mai mult de 22 puncte
b) programe derulate în parteneriat cu comisia diriginților/consiliul
elevilor (4p x n), nu mai mult de 14 puncte
c) programe derulate cu consiliul reprezentativ al părinților/consiliile
părinților pe clase (4p x n), nu mai mult de 14 puncte
d) activitatea de dezvoltare profesională, participarea la cursuri (2,5p x
n), nu mai mult de 10 puncte
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e) îndeplinirea sarcinilor sarcini suplimentare - consemnate ca extinderi
de sarcini în fișa postului (2,5p x n), nu mai mult de 10 puncte
f) contribuţia la elaborarea de regulamente/metodologii s.a. (decizie
comisie şi material realizat - (2,5p x n), nu mai mult de 10 puncte
g) adaptarea ambientului și a climatului educațional la tipul de activitate
desfășurat (fotografii, adeverințe, s.a.)
2. Performanţe deosebite în inovarea didactică/ management
educațional - maximum 40 puncte
a) comunicări/prezentări în cadrul unor simpozioane/reuniuni/conferinţe
(5 p x n), nu mai mult de 18 puncte
b) activitatea de responsabil/coordonator comisie/cerc şcolar aplicativ
adresat elevilor (decizie comisie) (5 p x n), nu mai mult de 20 puncte
c) lider de sindicat în unitatea școlară/ membru în Consiliul Județean al
Sindicatului din Învățământ Neamț (1p) membru în organismele de
conducere ale organizației sindicale din unitatea școlară (altul decât
liderul de sindicat) (0.25p), nu mai mult de 2 puncte
3. Activităţi extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv
proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă: Erasmus+,
POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele
similare)/programe de formare profesională - Max. 15 puncte
a) Implementare/coordonare/participare la proiecte/programe de
formare profesională - Max. 5 puncte
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- participare în calitate de membru în echipa de implementare/ organizare
(2.5p/proiect), nu mai mult de 5 puncte

5

- participare în calitate de grup țintă (1p/proiect), nu mai mult de 3 puncte

3

b. proiecte de parteneriat educaţional, la nivel
local/judeţean/naţional/internaţional
- la nivel local, județean (2.5p/proiect), nu mai mult de 5 puncte
- participare în calitate de grup țintă (1p/proiect), nu mai mult de
3puncte
c) participarea la activități de voluntariat, inclusiv participarea la
activitățile din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară
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participarea la activități de voluntariat (0,5p x n), nu mai mult de 2,5
puncte

2.5

participarea la activitățile din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune
Comunitară (0,5p x n), nu mai mult de 2,5 puncte

2.5

4.Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională maximum 5 puncte
a) atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitatea de învăţământ,
centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect
creşterea calităţii instituţionale şi a procesului de predare-învăţareevaluare
b) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară,
având drept obiectiv creşterea calităţii procesului de învăţământ și a
dezvoltării instituționale;
c) existența unui progres în privința dotării spațiilor școlare, a
achiziționării mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare,
conform nevoilor comunității școlare (beneficiari ai educației, cadre
didactice și personal administrativ) și țintelor de dezvoltare stabilite prin
proiectul de dezvoltare instituțională;
d) realizarea de parteneriate instituționale cu unități/instituții în
concordanță cu nevoile comunității școlare și a țintelor stabilite și/sau
implicarea în activități din cadrul acestora;
e) promovarea educației de calitate, inclusiv pentru elevii aparținând
grupurilor din medii dezavantajate și supuse excluziunii
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Evaluare C.C :
Nume și prenume,
Inspector școlar

Semnătura

Evaluare C.J :
Nume și prenume,
Președinte comisie

Semnătura

Comisia de contestații :
Nume și prenume,
Semnătura
Președinte comisie

*
La punctul 1.i), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile i.1) – i.5) este mai mare de 12 puncte, se acordă punctajul maxim de 12 puncte.
** La punctul 3.a), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile a.1) – a.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
*** La punctul 3.b), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.1) – b.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
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