Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dâmboviţa
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Nr. 10427/04.09.2017

Aprobat în
Consiliul de administrație din data de 04.09.2017
Președinte CA
Inspector şcolar general,
Prof. Sorin ION

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

AN ŞCOLAR 2017 - 2018
1

DOMENII FUNCȚIONALE

OBIECTIVE GENERALE 2017-2018

CURRICULUM

1. Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare prin modernizarea abordării învățării, a sistemului de evaluare
a calităţii în învăţământ și prin îmbunătățirea rezultatelor obţinute la evaluările/ examenele naţionale

RESURSE

2. Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție și la nivelul clasei de elevi (decizional, informațional, organizatoric,
metodologic), prin transparență decizională, creșterea capacității instituțonale, efiecientizare, în scopul creșterii calității în
educație
3. Asigurarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant la nivelul judeţului Dâmbovița, compatibil cu cel
european, prin sporirea accesului la educaţia de calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor
în vederea îmbunătățirii rezultatelor elevilor
4. Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, prin consultarea / implicarea factorilor interesați de educație, în vedere
racordării ofertei educaționale la cerințele pieței muncii

DEZVOLTARE / RELAȚII
COMUNITARE

Nr.
Crt.
1.

Obiective specifice/Activități
Optimizarea activității manageriale
desfășurate la nivelul ISJ Dâmbovița, prin
aplicarea corectă a modificărilor legislative,
a regulamentelor în vigoare, a ordinelor
M.E.N.

Perioada
Semestrial

Septembrie
2017

Acțiuni/Aspecte vizate




Asigurarea transparenţei decizionale în
conducerea operaţională la nivelul I.Ş.J
Dâmbovița, prin respectarea principiului
autonomiei în educaţie, a principiului
responsabilităţii publice şi la nivelul
unităților școlare din sistem



Aprobarea Planului anual, a tematicii și
graficului ședințelor consiliului de
administrație, propuse de președintele CA
Aprobarea responsabilităților membrilor
consiliului de administrație
Revizuirea, după caz, a regulamentelor
proprii al inspectoratului școlar
(Regulamentul de organizare și
funcționare, Regulamentul de organizare
și funcționare CA, Regulamentului intern,
Regulamentul consiliului consultativ,
Regulamentul colegiului de disciplină,
Regulamentul de organizare și funcționare
a SCMI și EGR
Aprobarea/actualizarea comisiilor pe
probleme la nivelul I.Ş.J şi a componenţei
nominale a acestora; reconfirmarea
membrilor Comisiei de etică și a altor
comisii cu caracter permanent

Responsabil






Inspectorul
școlar general,
prof. Sorin Ion
Membrii CA
Responsabilii
comisiilor
constituite la
nivelul ISJ
Secretarul CA



Mijloace de
verificare
Procesul-verbal



Hotărârea CA



Regulamentele
aprobate



Componența
comisiilor



Deciziile emise
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2.

Evaluarea anuală a directorilor și a
inspectorilor

Septembrie
2017




3.

Aprobarea documentelor de diagnoză și
prognoză în concordanță cu obiectivele
prioritare pentru anul școlar 2017-2018.

Septembrie2017



Februarie
2018






4.

5.

6.

Prezentarea și validarea rezultatelor
obținute la concursul/ testarea la nivelul
județului/testării pentru ocuparea
posturilor
Aplicarea procedurilor privind selecția
membrilor corpului de metodiști ai ISJ
Dâmbovița pentru anul școlar 2017-2018

Septembrie
2017

Inventarierea, centralizarea și aprobarea
concursurilor școlare/extrașcolare propuse

Octombrie
2017

SeptembrieOctombrie
2017








Aprobarea/actualizarea componenţei
Consiliului Consultativ al ISJ și a Consiliului
Consultativ pentru fiecare disciplină
Rezolvarea eventualelor contestații
privind evaluarea inspectorilor școlari și a
directorilor unităților de învățământ, în
conformitate cu dispozițiile legale
Validarea calificativelor anuale ale
inspectorilor școlari
Aprobarea Raportului privind Starea
învăţământului la nivel judeţean pentru
anul şcolar 2016-2017
Aprobarea Programului Managerial
pentru anul şcolar 2017-2018/planurilor
operaționale semestriale
Aprobarea documentelor manageriale ale
domeniilor de activitate/ comisiilor pe
probleme, elaborate în funcţie de
specificul acestora
Validarea graficului unic de inspecții la
nivelul ISJ Dâmbovița pentru semestrul I și
semestrul al II-lea - an școlar 2017-2018
Validarea concursului organizat la nivelul
județului/testării pentru ocuparea
posturilor/catedrelor didactice din
învățământul preuniversitar
Aprobarea Procedurii operaționale privind
selecția metodiștilor
Aprobarea listei finale cuprinzând corpul
de metodiști ai ISJ Dâmbovița

Aprobarea Calendarului concursurilor
școlare recunoscute la nivel județean



















Inspectorul
școlar general
Membrii CA





Procesul-verbal
Hotărârea CA
Deciziile emise

Inspectorul
școlar general
Inspectorii
școlari generali
adjuncți
Responsabilii
comisiilor
constituite la
nivelul ISJ
Secretar CA



Procesul-verbal



Hotărârea CA



Documentele
aprobate



Componența
comisiilor



Deciziile emise



Liste rezultate
finale
Procesul-verbal
Hotărârea CA
Procedura ISJ
Procesul-verbal
Lista cadrelor
didactice
didactice
Decizia emisă
Calendarul
concursurilor

Inspectorul
școlar general
Membrii CA MRU
Inspectorul
școlar general
Membrii CA
Inspectorul DRU

Membrii CA
Inspectorii
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

la nivel județean
Profesionalizarea managementului la
nivelul județului Dâmbovița

În funcție de
Calendarul
MEN



Creșterea competențelor specifice prestării
unor servicii de calitate de către cadrele
didactice, prin includerea în programe de
perfecţionare prin grade didactice şi
diverse alte activităţi de formare
Aprobarea listei de cheltuieli a ISJ
Prezentarea execuției bugetare la nivelul ISJ
Dâmbovița

Noiembrie
2017



Lunar
Trimestrial
Anual



Aprobarea proiectului de buget anual
(2018)

NoiembrieDecembrie
2017
Decembrie
2017



Fundamentarea ofertei educţionale şi
restructurarea reţelei şcolare pe baza
nevoilor de dezvoltare personală a elevilor,
ţinând cont de caracteristicile comunităţii
locale

Aplicarea prevederilor Metodologiei-cadru
privind mobilitatea cadrelor didactice
pentru anul școlar 2018-2019

Dezbaterea și aprobarea proiectului
planului anual de școlarizare și al rețelei








Ianuarie 2018



Prezentarea execuției bugetare
trimestriale și anuale a ISJ Dâmbovița












Ianuarie 2018

Organizarea, după caz, a concursului
pentru ocuparea funcțiilor de îndrumare și
control vacante din cadrul inspectoratului
școlar și a funcțiilor de director/director
adjunct vacante
Verificarea îndeplinirii condițiilor legale
pentru înscrierea la grade didactice
Verificarea și aprobarea cererilor de
înscriere



Prezentarea detaliată pe capitole a
bugetului propus pentru anul 2018
Prezentarea proiectului rețelei școlare și a
cifrei de școlarizare propuse pentru anul
școlar 2018-2019
Emiterea avizului conform, în vederea
stabilirii, de către autoritățile publice
locale, a rețelei școlare
Constituirea comisiei județene de
mobilitate
Aprobarea fișelor de evaluare pentru
etapele de mobilitate a personalului
didactic

Aprobarea proiectului rețelei școlare
2018-2019 și a proiectului planului de












școlari
Inspectorul
școlar general
Inspectorii
școlari generali
adjuncți
Inspectorul
școlar general
Membrii CA








Procesul-verbal
Hotărârile CA
Deciziile emise
Comisiile
constituite
Procesul-verbal
Lista cadrelor
didactice

Inspectorul
școlar general
Contabilul-șef




Inspectorul
școlar general
Contabilul-șef
Inspectorul
școlar general
Rețea școlară –
plan de
școlarizare
(Bănășanu
Daniela)
Inspectorul
școlar general
Inspector școlar
general adjunct,
prof. Gabriela
Istrate
MRU
Inspectorul
școlar general



Procesul-verbal
Documentele
financiarcontabile
Procesul-verbal





Procesul-verbal
Hotărârea CA
Avizul conform





Procesul-verbal
Hotărârea CA
Deciziile emise




Procesul-verbal
Hotărârea CA
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școlare din județ, pentru anul școlar 20182019

14.

15.

16.



Creşterea gradului de participare a
membrilor Comitetului Local de Dezvoltare
a Parteneriatului Social (CLDPS
Dâmboviţa), în vederea corelării ofertei
educaţionale cu piaţa muncii şi
eficientizării învăţământului profesional
Asigurarea, la nivelul unităților de Ianuarie 2018
învățământ, a unui demers didactic adecvat
nevoilor reale ale elevilor, la nivel de Iulie 2018
planificare a învățării
Valorificarea inspecției școlare și
propunerea măsurilor de optimizare a
procesului de predare-învățare-evaluare
Evaluarea personalului nedidactic din
cadrul ISJ Dâmbovița
Avizarea ofertei de posturi didactice/
catedre vacante/ rezervate la nivelul
județului
Derularea etapelor de mobilitate




școlarizare
Aprobarea funcționării formațiunilor de
preșcolari din grupa mare sau de elevi sub
efectivul minim sau peste efectivul maxim,
în situații excepționale, pe baza unei
justificări corespunzătoare, ținând seama
de încadrarea în costul standard per elev
și în numărul maxim de posturi aprobat
pentru învățământul preuniversitar
Informare cu privire la activitatea de
inspecție școlară
Prezentarea concluziilor desprinse în urma
desfășurării inspecțiilor generale și a
inspecțiilor tematice cuprinse în graficul
ISJ Dâmbovița și propunerea măsurilor de
îmbunătățire a rezultatelor




Membrii CA
Responsabil
compartiment
Rețea școlară –
Plan de
școlarizare
(Bănășanu
Daniela)



Proiectul planului
de școlarizare și
al rețelei școlare



Inspectorul
școlar general
Inspectorul
școlar general
adjunct, prof.
Elena Cristina
Stroe



Procesul-verbal



Inspectorul
școlar general
Membrii CA
Inspectorul
școlar general
Inspector școlar
general adjunct,
prof. Gabriela
Istrate
Inspectorii
școlari MRU
Inspectorul
școlar general
Membrii CA
Comisia de
evaluare






Procesul-verbal
Calificativele
acordate
Procesul-verbal
Lista posturilor
Proiectele de
încadrare
Hotărârea CA






Procesul-verbal
Hotărârea CA
Lista nr. Locuri
Lista rezultate

Ianuarie 2018



Validarea calificativelor personalului
contractual

Februarie
2018



Prezentarea, de către comisia județeană
de mobilitate, a proiectelor de încadrare
la nivelul unităților de învățământ și a
listei de posturi didactice/ catedre
vacante/ rezervate la nivelul județului

Conform
Calendarului
MEN








17.

Motivarea personalului

Martie - mai
2018





Aplicarea prevederilor Metodologiei
privind acordarea gradației de merit 2018
Aprobarea numărului de locuri repartizate
pe posturi și discipline pentru acordarea
gradației de merit 2017
Aprobarea listei cu rezultatele candidaților
la concurs, în ordinea descrescătoare a
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18.

19.

Asigurarea succesului școlar al elevilor, prin
activități de pregătire specifice pentru
Evaluarea Națională la finele clasei a II-a, a
IV-a, a VIII-a, prin organizarea simulărilor
pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a,
pentru examenul de bacalaureat la clasa a
XI-a și a XII-a și pentru examenele de
certificare a calificării profesionale
Stabilirea cadrului de organizare a
examenelor și evaluărilor naționale, a
admiterii în liceu, a examenelor de
certificare a competențelor profesionale și
a concursurilor și olimpiadelor școlare,
conform metodologiilor și calendarelor
MEN
Stabilirea cadrului de organizare a
examenului național de definitivare în
învățământ și ocupare a posturilor/
catedrelor vacante/ rezervate

Semestrul II,
conform
Calendarelor
MEN








Conform
Calendarelor
MEN



pinctajului acordat
Validarea rezultatelor finale ale
concursului și afișarea rezultatelor
Informare privind organizarea etapelor
județene/naționale ale olimpiadelor
Organizarea simulării examenelor
naționale
Organizarea Evaluării Naționale II, IV, VI
Organizarea Evaluării Naționale VIII
Examenul de Bacalaureat Național
Organizarea Admiterii și a examenelor de
certificare a competențelor profesionale

Informare privind modul de organizare a
concursului național pentru ocuparea
posturilor și a examenului de definitivare
în învățământ











Inspectorul
școlar general
Inspectorul
școlar general
adjunct, prof.
Elena Cristina
Stroe
Comisiile
județene
constituite




Procesul-verbal
Deciziile de
constituire a
comisiilor

Inspectorul
școlar general
Inspectorul
școlar general
adjunct, prof.
Gabriela Istrate
Membrii CA




Procesul-verbal
Deciziile de
constituire a
comisiilor

Întocmit, secretar CA
Inspector școlar, prof. HOMEGHIU CĂTĂLINA
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