CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE – SESIUNEA 2018

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA INSPECȚIILOR LA
CLASĂ / PROBELOR PRACTICE
Candidaţii se prezintă la unitatea de învăţământ unde au fost repartizaţi pentru
susţinerea probei practice/ orale şi/ sau inspecţiei la clasă în data de 10.05.2018, ora
15:00, când, în prezenţa directorului/directorului adjunct și a responsabililor comisiilor
metodice implicate, va avea loc tragerea la sorţi a claselor la care se vor susţine
inspecţia/proba practică și data de desfăşurare.
În situaţia în care candidații nu se prezintă la tragerea la sorți, extragerea se va face
de către directorul/directorul adjunct, urmând ca tabelul centralizat al rezultatelor
tragerii la sorți să fie afișat la avizierul unității de învățământ în aceeași zi.
Candidaţii care nu s-au prezentat la tragerea la sorţi, programată conform
procedurii, vor afla clasa la care se va susţine inspecţia, data de desfăşurare, fie de la
avizierul unității de învățământ, fie telefonic de la secretariatul şcolii unde vor susţine
inspecţia. Telefonul fix/mobil al unității de învățământ va fi afișat în cadrul Graficului de
repartizare a candidaților.
În situaţia în care, din motive bine întemeiate – spitalizare, deces în familie,
accident sau suprapunerea datei de susţinere a inspecţiei la clasă/probei practice/orale
cu cea din alt judeţ, în care candidatul este înscris la Concurs, susținere a unor
examene/colocvii/verificări în calitate de student – candidatul nu se poate prezenta la
susţinerea probelor practice/orale în profilul postului şi a inspecţiilor speciale la clasă la
data la care a fost programat, acesta se adresează de urgenţă, în scris, directorului
unității școlare în cadrul căreia se desfășoară aceste probe (anexa 1), urmând a fi
transmisă către comisia județeană, la care ataşează documentele doveditoare, solicitând
reprogramarea acesteia.
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