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PORTOFOLIUL 

PROFESORULUI DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

- C V 

- Încadrare, nr. ore, nr. clase 

- Srtuctura anului școlar 

- Orarul de funcționare și locații, după caz 

- Ordinul 3462/martie 2012 

- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar 

- Programe școlare 

- Normativele de dotare minimală pentru fiecare nivel de studiu 

- Documentele de planificare: Plan calendaristic, proiectarea unităților de învățare, 

eșalonarea anuală a unităților de învățare 

- Bareme și standarde de evaluare (afișate și prezentate elevilor la început de semestru) 

- Procese verbale de protecția muncii întocmite regulamentar (întocmite în 2 

exemplare) 

- Adeverințe medicale, scutiri medicale 

- Opționale avizate 

- Calendarul competițiilor școlare la nivelul unităților de învățămînt după forma cadru 

emisă de MENCȘ, avizat de conducerea unității școlare, afișat la avizier și care se va 

regăsi în dosarul comisiei metodice pe școală 

- Regulamentul de Organizare și funcționare al ONSS și Gimnaziada 

- Competiții sportive din cadrul Gimnaziadei și ONSS, rezultate, elevi participanți, pe 

clase și discipline sportive 

- Procese verbale pentru orice deplasare cu elevii, semnate de părinți și învățători la cls. 

I-IV 

 

CAIETUL PROFESORULUI DE EDUCAȚIE FIZICĂ 

- Înregistrări absențe 

- Probe și norme de control 

- Testări inițiale/finale, note cu dată 

 

DOCUMENTE PENTRU COMISIA METODICĂ 



 

 
   INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IALOMIŢA 

  

 
Str.Lacului, Nr.19, Slobozia-Ialomiţa, e-mail:secretariat@isjialomita.ro 

Tel.0243/231825,0372705073 Fax:0243/236636 

 

- Componență, statut, încadrare, responsabilități 

- Plan de activitate 

- Documente de planificare 

- Calendarul competițiilor școlare la nivelul unităților de învățămînt după forma cadru 

emisă de MENCȘ, avizat de conducerea unității școlare 

- Procese verbale după fiecere semestru privind activitatea sportivă din calendarul 

competițional al școlii 

- Evidența rezultatelor, diplome obținute 

- Rapoarte de activitate pentru fiecare semestru, pentru activitățile la educație fizică și 

sport 

- Referate, perfecționări, alte documente ale catedrei de educație fizică/profesor. 

 


