INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA

PRIORITĂȚI
LA ÎNCEPUT DE
AN ȘCOLAR 2017-2018

Pregătirea
unităților de învățământ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finalizarea lucrărilor de igienizare,
Asigurarea cu combustibil;
Autorizațiile ASF și ISU;
Pregătirea mijloacelor de transport;
Preluarea manualelor școlare și transmiterea comenzilor în
scris la I.Ș.J. Hunedoara;
Desfășurarea etapei a 2-a a Admiterii 2017;
Asigurarea continuării studiilor în ciclul inferior al liceului /în
învățământul profesional pentru TOȚI absolvenții de liceu!
Finalizarea încadrării cu personal didactic?
Ridicarea, de la furnizori, a comenzilor pentru documentele
școlare!

Aspecte
legate de consiliile de administrație
• Alegerea/confirmarea
reprezentanților
cadrelor
didactice în componența CA;
• Solicitări transmise autorităților publice locale pentru;
• În componența CA din unitățile cu IPT se introduc
reprezentanții agenților economici;
• Se validează încheierea situațiilor școlare pe anul
școlar precedent!
• Se aprobă componența echipei de proiect în cele 11
unități liceale care implementează proiectul ROSE
(revizuirea Planului de achiziții pe anul 2017!);
• Evaluarea cadrelor didactice pe anul școlar 2016-2017;
• Actualizarea fișelor postului pe anul școlar 2017-2018.

Activități
organizate de I.Ș.J. Hunedoara
• Desfășurarea etapei a 2-a a Admiterii 2017;
• Organizarea și desfășurarea probelor practice/
lingvistice și a concursului județean de ocupare a
posturilor/catedrelor vacante;
• Organizarea ședinței publice din data de 8
septembrie 2017;
• Participarea inspectorilor școlari la consfătuirile
naționale;
• Organizarea consfătuirilor județene.

Planuri-cadru în vigoare
• Învățământ preșcolar: OMECTS 3851/2010
(https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/InvatamantPreuniversitar/2016/prescolar/ORDIN%203851_2010_ANEXA_RFIDT.pdf );

• Învățământ primar: OMEN 3371/2013;
• Învățământ gimnazial:
- clasa a V-a OMENCS 3590/2016;
- clasele VI-VIII: OMEC 3638/2001
• Învățământ liceal:
- teoretic/vocațional: OMECI 3410/2009;
- IPT: a IX-a - OMECI 3411/2009, a X-a - OMECTS
3081/2010, XI-XIII – OMECI 3412/2009.
• Învățământ profesional de stat: OMEN 3152/2014.

Curriculum la decizia școlii
• Structura anului școlar 2017-2018 aprobată prin
OMEN 3382/2017
• Învățământ primar: 0-1 ore;
• Clasa a V-a: obligatoriu un opțional integrat!

• CDL pentru clasele IX-X: OMEN 3914/2017;
• CDL pentru clasa a XI-a înv. Profesional de stat:
OMECS 3684/2015.

Documente școlare
• Tipizat nou pentru carnetul de elev pentru învățământul
primar valabil din anul școlar 2017-2018;
• Completarea cataloagelor la IPT:
- Clasele IX-X: HG 1555/2009, HG 918/2013, HG 567/2016;
- Clasele XI-XII/XIII: HG 866/2008, HG 918/2013, HG
567/2016;
- Învățământul profesional: HG 1555/2009, OMEN
4435/2014, HG 918/2013, HG 567/2016.
- Nota MEN 37991/31.08.2017 – Reperul pentru
completarea documentelor școlare și a actelor de studii
(inclusiv Nomenclatoarele pt. IPT, înv. Postliceal și școala
de maiștri)!

Realizarea planul de școlarizare
pe anul școlar 2017-2018
• După finalizarea etapei a 2-a a Admiterii 2017;
• Se completează macheta ce va fi postată pe forum
de compartimentul rețea-școlară a I.Ș.J. Hunedoara;
• În cursul acestei săptămâni se transmit la I.Ș.J.
Hunedoara, spre aprobare, clasele sub/peste
efective, conform legislației în vigoare;
• Se transmite părinților sau reprezentanților legali ai
elevilor informația cu privire la modul de solicitare a
burselor școlare!

Echivalare de studii
Conținutul dosarului:
 Cerere adresată inspectorului școlar general – în original;
 Cerere adresată directorului, aprobată de acesta – copie certificată conform cu
originalul;
 Copia certificată conform cu originalul după CI a părintelui care a completat cererea;
 Document de identificare valabil al elevului, copie certificată conform cu originalul;
 Copii după TOATE foile matricole pentru anii de studiu parcurși în străinătate, în limba
în care au fost redactate de către unitatea de învățământ din străinătate, certificate
conform cu originalul;
 Traduceri autorizate după TOATE foile matricole pentru anii de studiu parcurși în
străinătate – în original;
 Foaia matricolă pentru anii de studiu parcurși în România – în original (dacă este
cazul).
• Notă: În cazul în care, în prezent, numele părintelui care a completat cererea este altul
decât cel existent în certificatul de naștere al copilului, se va face dovada schimbării
numelui (copii certificate conform cu originalul ale documentelor respective).

Proiecte educative
• Butonul de panică
Instalarea butonului de panică în toate unitățile de învățământ
din județ în scopul creșterii gradului de siguranță a elevilor și a
personalului didactic și a prevenirii delicvenței juvenile în incinta
și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar din
județul HUNEDOARA.
• Catalogul electronic
Implementarea, în toate unitățile din învățământul preuniversitar
din județul Hunedoara, a „Catalogului electronic”, în vederea
optimizării ritmicității notării și a informării prompte a părinților,
pentru asigurarea succesului școlar prin intervenții corective la
timp și eficiente.

