In atenţia candidaţilor înscrişi pentru obţinerea gradului didactic I.
În conformitate cu Ordinul 5561/2011

privind

FORMAREA
CONTINUĂ
A
PERSONALULUI
PREUNIVERSITAR vă aduc la cunoştinţă:

METODOLOGIA PRIVIND
DIN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL

- Candidatii care au efectuat inspectia curenta I, nu vor aduce nici un document
la inspectorat în aceasta perioada, deoarece în conformitate cu ART. 30, (2)
Dosarul de înscriere se depune la conducerea unităţii şcolare în anul şcolar
următor şi conţine conform punctului g): copia raportului scris al inspecţiei
curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu
originalul de către conducerea şcolii;
- directorii unităţilor de învăţământ vor transmite inspectoratelor şcolare, până la
data de 7 iunie a fiecărui an, rapoartele scrise de inspecţii curente, în copie
autentificată prin ştampila şi semnătura conducătorului unităţii şcolare în care
s-a efectuat inspecţia; fiecare raport scris (inclusiv cele patru fişe) va fi însoţit
de documente din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic şi
calificativele anuale pentru ultimii 3 ani şcolari. ART. 31, b)
- Directorii unităţilor de învăţământ au obligaţia să monitorizeze până la sfârşitul
anului şcolar în care se susţin inspecţia specială şi lucrarea metodico-ştiinţifică,
îndeplinirea de către cadrele didactice înscrise la examenul de acordare a
gradului didactic I a condiţiilor de vechime efectivă la catedră precum şi a
condiţiilor privind obţinerea calificativului "Foarte bine" la evaluările anuale
şi la a doua inspecţie curentă. Inspectoratele şcolare vor fi informate asupra
situaţiilor de nerespectarea acestor condiţii. ART. 31, (2)
- Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I
care, până la obţinerea acestui grad nu obţin calificativul "foarte bine" la
evaluările anuale şi la a doua inspecţie şcolară curentă, nu pot finaliza
examenul în seria pentru care s-au înscris. Pentru cadrele didactice aflate în
această situaţie probele şi, după caz, finalizarea examenului pentru acordarea
gradului didactic I se amână cu un an. Inspectoratul şcolar reprogramează a
doua inspecţie şcolară curentă pe parcursul anului de amânare. ART. 32, (1)
- Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I
care, până la obţinerea acestui grad, au fost sancţionate disciplinar, conform
art. 280 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, îşi pot finaliza
obţinerea gradului didactic I, numai după ridicarea sancţiunii, cu recomandarea
Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt încadrate şi cu acordul
inspectoratului şcolar. ART. 32, (2)
Inspector şcolar Dezvoltarea resursei umane -I.Ş.J. Argeş
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