CONȚINUTUL DOSARULUI COMISIEI METODICE/CATEDREI
I.





COMPONENTA LEGISLATIVĂ/DOCUMENTE CU CARACTER NORMATIV ‐ REGLATOR
Lgea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
ROFUIP în vigoare, ROF și RI al unității de învățământ, actualizate
Statutul elevului
Planurile cadru și Programele școlare în vigoare

II.

COMPONENTA ORGANIZATORICĂ – pentru anul școlar curent
Structura anului școlar
Componența comisiei metodice/catedrei (nume, grade didactice, vechime)
Încadrări ale membrilor comisiei/catedrei (vizate de șeful comisiei/catedrei și director)
Orarul membrilor comisiei/catedrei (vizat de director)






III.











COMPONENTA MANAGERIALĂ – pentru anul școlar curent
Raportul de activitate pe anul școlar precedent (vizat de director)
Planul managerial al comisiei/catedrei și planurile semestriale de activități (vizate de director)
Tematica ședințelor lunare ale comisiei metodice/catedrei
Procese verbale de la ședințele lunare ale comisiei metodice/catedrei
Proces verbal privind selecția manualelor alternative
Atribuțiile comisiei metodice/catedrei (selecție din ROFUIP)
Proces verbal pentru stabilirea atribuțiilor membrilor comisiei metodice/catedrei
Dovezi privind responsabilități ale membrilor comisiei metodice/catedrei la nivelul unității școlare
Programele disciplinelor opționale (în copie, vizate de insp. de specialitate)
Corespondența ISMB/MENCȘ (adrese, comunicări, note, scrisori metodice etc.)









COMPONENTA OPERAȚIONALĂ – pentru anul școlar curent
Planificări calendaristice anuale/semestriale (vizate de șeful comisiei/catedrei și director)
Proiectări pe unități de învățare (vizate de șeful comisiei/catedrei)
Proiecte de lecție ale profesorilor debutanți (vizate de șeful comisiei/catedrei)
Teste predictive, teste de evaluare curentă/continuă, teste sumative
Subiecte elaborate la nivelul catedrei pentru diverse examene si concursuri scolare
Documente de proiectare și analiză a rezultatelor înregistrate la testele predictive și sumative
Alte documente care să ateste metodele de evaluare utilizate la nivelul catedrei

IV.

V.










VI.







COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ – pentru anul școlar curent
Centralizarea rezultatelor la bacalaureat, în anul școlar precedent, pe discipline
Evidența elevilor înscriși la bacalaureat, la disciplinele socio‐umane
Programul consultațiilor/pregătirii suplimentare pentru bacalaureat (pe clase și profesori)
Centralizarea rezultatelor la olimpiade/concursuri, în anul școlar precedent, pe discipline
Evidența elevilor capabili de performanță (olimpiade/concursuri)
Programul de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanță
Document de analiză privind progresul școlar al elevilor cu ritm lent de învățare, în anul școlar precedent
Evidența elevilor cu ritm lent de învățare (inclusiv elevii cu CES)
Documente de evidență privind activitatea cercurilor, reviste școlare, sesiuni de referate și comunicari,
conferințe, alte acțiuni la nivelul comisiei și materialele prezentate
Inițierea/coordonarea/participarea membrilor comisiei/catedrei la programe/proiecte educative
COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ
Tabel cu participarea membrilor comisiei metodice/catedrei la cursuri de formare (finalizate sau în curs)
Evidența calificativelor anuale obținute de cadrele didactice în anul școlar precedent (în copie)
Fișe de dezvoltare profesională pentru membrii comisiei metodice/catedrei
Oferta de formare curentă a CCD București
Evidența cursurilor/programelor de formare continua/perfecționare (inclusiv doctorate, masterate)
Publicații ale membrilor comisiei metodice/catedrei

