INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA

PRIORITĂȚI EDUCAȚIONALE
la începutul anului 2018 în
sistemul de învățământ hunedorean
Ședință cu directorii unităților de învățământ, 17.01.2018

Modificări ROFUIP
O.M.E.N. nr. 3027/08.01.2018 (1)
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•
•
•
•

Art. 2(4) ROI supus dezbaterii CRP,CE,CP;
Art. 4 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism
religios;
Art. 11 cursurile se pot organiza şi în forma de învăţământ dual;
Art. 13(6) până la două specializări/calificări la IPT și 3 la dual;
Art. 16(3) consultare cu toți partenerii educaționali;
Art. 18(5) cadrele didactice din școală nu pot fi reprezentanți ai părinților în CA;
Art. 21(1h) raportul anual public, prezentat la I.Ș.J. la 30 de zile de începerea noului an
școlar;
Art. 21(4b) coordonează elaborarea ofertei educaționale și o supune spre aprobare CA;
Art. 21(4cc) Propune consiliului de administraţie anularea hotărârilor acestuia care contravin
vădit dispoziţiilor legale în vigoare şi informează inspectoratul şcolar despre aceasta.
Art. 21(7) delegarea atribuției de conducere (abatere disciplinară), în cazul în care nu se
poate preia atribuția directorul adjunct sau membrul CA desemnat ultima oară;
Art. 31 rapoartele semestriale/anuale sunt documente publice;
Art. 33 doc. de prognoză se transmit electronic CRP;
Art. 40(4) se interzice prejudiciarea imaginii școlii, elevilor, colegilor;
Art. 58(f) CP hotărește sancțiunile aplicate elevilor, conform Statutului elevului
Art. 58(i) CP avizează CDL în învățământul dual.

Modificări ROFUIP
O.M.E.N. nr. 3027/08.01.2018 (2)
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Catedrele/comisiile metodice stabilesc implementarea curriculumului, selectează auxiliarele;
elaborează oferta CDȘ/CDL și o propune spre dezbatere CP;
Art. 79(c) Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică (schimbare
de denumire);
Art. 98(2) retragerea elevilor din clasa I;
Art. 102(7) nerespectarea termenului de 7 zile de aducere a doc. De motivare a absențelor
de la revenirea în școală atrage după sine declararea absențelor ca nemotivate;
Art. 113(3) rezultatele evaluării nu pot fi folosite ca mijloace de coerciţie;
Art. 117(3) pentru frauda la probele scrise se acordă nota 1(unu);
Art. 129(3) sesiunea de încheiere a situației este înainte de corigențe,; reînscriere în cls
nepromovată;
Art.136 apare sintagma: „indiferent de cetăţenie sau statut” pentru elevii veniți din străinătate;
comisii de echivalare constituite la nivelul I.Ș.J. (12) cursuri de inițiere în lb. română;
Art. 150 transferul se face în limita efectivelor maxime;
Art. 151 aprobarea transferurilor este condiționată de promovarea examenelor de diferență;
Art. 152 (1) în clasa a IX-a transferurile motivate medical se aprobă, cu avizul MEN fără
condiția de medie;
Art. 155 se introduc precizări cu privire la transferurile de la înv. dual;
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Modificări ROFUIP
O.M.E.N. nr. 3027/08.01.2018 (3)
(2)
Art. 173(2) părintele este (NU poate fi) sancționat dacă nu respectă dreptul la educație al
copilului său;
Art. 173(7) părintele preșcolarul/elevului de înv. primar împuternicește persoana care să
preia copilul de la școală; (8) în cazul transportului cu microbuzul, procedura de preluare a
copilului este stabilită prin ROI;
Art. 176 AGP susține activitățile și auxiliarele didactice utilizate;
Art. 178(3) comistetul de părinți se stabilește în 15 zile de începerea anului școlar;
Art. 181(3) Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a
personalului din unitatea de învăţământ în strângerea şi /sau gestionarea fondurilor.
Art. 183(4) CRP statutar cu 2/3 din membri, dacă nu, se anunță o nouă ședință cu ½ +1;
Art. 184(e) demersurile pentru susținerea activității didactice se iau prin hotărâre de CRP;
Art. 194 protocolul pentru învățământul dual;
Art. 197 interzice fumatul și reglementează folosirea telefoanelor mobile în unitățile de
învățământ;
Art. 198(2) ROI ține cont de prevederile Statului elevului.

DEZBATERE PUBLICĂ
PUBLICĂ
PLANURI--CADRU DE LICEU
PLANURI
•
•

info@ise.ro,
până la data de 26 ianuarie 2018

•
•

http://forum.isj.hd.edu.ro/viewtopic.php?f=142&t=17370&p=91653&hilit=Consultare&sid
=3c89395d75bca30229f1537fc9f0f83d#p91653
Proces-verbal de transmis la I.Ș.J. Hunedoara până la data de 24.01.2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

C.N. „DECEBAL” DEVA
C.N.P.„REGINA MARIA” DEVA
L.T. „TEGLAS GABOR” DEVA
C.N. „AVRAM IANCU” BRAD
L.T. „SILVIU DRAGOMIR” ILIA
C.T.T.F. „ANGHEL SALIGNY” SIMERIA
C.N. „AUREL VLAICU” ORĂȘTIE
C.N. „IANCU DE HUNEDOARA” HUNEDOARA
C.N.I. „TRAIAN LALESCU” HUNEDOARA
C.N. „I.C. BRĂTIANU” HAȚEG
LTH. „O. DENSUSIANU” CĂLAN
CTH. „C-TIN. BRÂNCUȘI” PETRILA
C.N. „MIHAI EMINESCU” PETROȘANI
C.N.I. „CARMEN SYLVA” PETROȘANI
CTH „MIHAI VITEAZU” VULCAN
L.T. „MIRCEA ELIADE” LUPENI

ANALIZĂ REZULTATE SIMULARE
• Analiza rezultatelor la clasă/ședințele cu părinții;
• Analiza rezultatelor în catedre/comisii metodice;
• Analiza gradului de participare al elevilor;
• La licee ATENȚIE la indicatorii ROSE de impact și de
rezultat!
• Se așteaptă adresă oficială cu simularea națională.
PROMOVABILITATE EN 40,02
40,02%
%
PROMOVABILITATE BACALAUREAT 41,22
41,22%
%

OLIMPIADE ȘI CONCURSURI
•

Modificare a procedurii: lansare publică pentru elaborarea de propuneri
de subiecte – termen 17.01.2018;

•

Lista centralizată a olimpiadelor și concursurilor județene după
publicarea calendarelor;

•

Subiectele vor fi transmise în unitatea de învățământ desemnată
organizatoare a etapei județene, prin utilizarea certificatului SSL
(persoana responsabilă cu utilizarea SSL va face parte din comisia de
organizare);

•

Consumabile asigurate prin Consiliul Județean;

•

Rezultatele marcate în Raportul anual al școlii;

•

Sprijinirea/informarea corectă și la timp a elevilor pentru
burselor de performanță/ merit, în baza legislației în vigoare.

obținerea

MANUALE ȘCOLARE
22-26 ianuarie 2018 comenzi pentru retipăriri VII-XII:
•completarea aplicației, aplicarea procentului corect:
•La clasa a VII-a, 5% din totalul elevilor înscriși;
•La clasele VIII-X-a, 20% din totalul elevilor înscriși;
•La clasele a XI-XII-a, 5% din totalul elevilor înscriși (dacă nu au scăzut >5%)
29 ianuarie – 2 februarie 2018 comenzi pentru retipăriri I-V (pentru clasa I și a
II-a doar cele din adresa MEN/CNEE 102/12.01.2018);
•Atenție la corectitudinea completării aplicației!
•De transmis la I.Ș.J. formatul letric al comenzii
•La clasa I: nr
nr.. manuale/titlu = nr
nr.. elevi
elevi;;
•La clasele II-IV: nr
nr.. manuale/titlu = 20
20%
% din tirajul existent în unitate
unitate;
•La clasa a V-a: nr
nr.. manuale/titlu = 15
15%
% din tirajul existent în unitate
unitate;
•Perioada de pregătire a manualelor noi I-VI. Urmează o nouă selecție pentru
evaluatori de manuale.

SUNT INVITAȚ
INVITAȚI COLEGII SĂ
SĂ ELABOREZE MANUALE ȘCOLARE!

RED – AUXILIARE DIDACTICE
•

S-a postat procedura I.Ș.J. Hunedoara și cea a CCD Hunedoara;

•

Se așteaptă materiale utile pentru cadrele didactice în activitatea la
clasă (fișe de lucru, fișe de evaluare, strategii/metode didactice,
multiplicarea experiențelor de bună practică etc.);

•

Evaluarea este realizată de consiliile consultative ale disciplinelor de
învățământ.

•

Rezultatele sesiunii de aprobare / avizare a auxiliarelor didactice
pentru perioada 09.10.2017-05.01.2018

http://rocnee.eu/sites/default/files/201801/CNEE%20RAPORTARE%20FINALA%20AUXILIARE%202017_0.pdf

PROIECTE--MANIFESTĂRI
PROIECTE
Centenarul Marii Uniri – 27.01.2018
•Instituție;
•Denumire proiect;
•Perioada de defășurare;
•Descrierea pe scurt a proiectului;
•Instituții partenere;
•Buget total.

NOROC BUN!

