INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
BULEVARDUL REGELE CAROL I NR.62
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Nr. 10428/04.09.2017
Aprobat în
Consiliul de administraţie din 04.09.2017

GRAFICUL ȘI TEMATICA ŞEDINŢELOR
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL INSPECTORATULUI
ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
Semestrul I - An școlar 2017-2018

Nr.
Perioada
crt.
1 . Septembrie
2017

Tematica (conform atribuțiilor
CA)
 Aprobarea Planului anual de
activitate, a tematicii şi
graficul şedinţelor consiliului
de administraţie, propuse de
preşedinte.
 Aprobarea/revizuirea
regulamentelor proprii de
organizare și funcționare

2.

Septembrie
2017



3.

Septembrie
2017



4.

Septembrie
2017



Validarea concursului
organizat la nivelul
județului/testării pentru
ocuparea posturilor/
catedrelor didactice din
învățământul preuniversitar.
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
Rezolvarea eventualelor
contestaţiilor privind
evaluarea inspectorilor
şcolari şi a directorilor
unităţilor de învăţământ, în

Acţiuni/măsuri
- actualizarea/validarea
regulamentelor ISJ
Dâmbovița
- aducerea la cunoștința
angajaților a regulamentelor
revizuite prin afișare/
transmitere prin poșta
electronică
- informarea personalului și a
factorilor interesați asupra
graficului ședințelor și a
tematicii aprobate
- prezentarea rezultatelor, în
vederea afișării acestora,
conform Calendarului

- stabilirea comisiilor pe
probleme
- stabilirea componenţei
nominale pentru fiecare
comisie

-analiza și soluționarea
contestațiilor (dacă este
cazul)
-transmiterea deciziilor către
persoanele în cauză

Responsabilităţi
Inspectorul
şcolar general,
prof. Ion Sorin
Consilierul
juridic, jr.
Dumitrescu
Tudor
Secretarul CA,
Homeghiu
Cătălina
Inspector școlar
general adjunct,
prof. Gabriela
Istrate
Inspectorii
școlari MRU
Inspectorul
şcolar general
Inspectorii
şcolari generali
adjuncți
Secretarul CA

Inspectorul
şcolar general
Inspectorii
şcolari generali
adjuncți
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conformitate cu dispoziţiile
legale.
Validarea calificativelor
anuale ale inspectorilor
școlari
Aprobarea/actualizarea
componenţei Consiliului
Consultativ al ISJ și a
Consiliului Consultativ
pentru fiecare specialitate

5.

Septembrie
2017



6.

Septembrie
2017



Aprobarea Raportului privind
Starea învăţământului la
nivelul judeţului Dâmbovița
pentru anul şcolar 2016-2017

7.

Septembrie
2017



Aprobarea Planului
Managerial pentru anul
şcolar 2017-2018.

8.

Septembrie
2017



Validarea graficului unic de
inspecții la nivelul ISJ
Dâmbovița pentru semestrul I
al anului școlar 2017-2018.

9.

Septembrie
– octombrie
2017



Organizarea concursului
pentru selectarea membrilor
corpului de metodiști al ISJ
Dâmbovița

10.

Septembrie
– octombrie
2017



Aprobarea documentelor
manageriale ale domeniilor
de activitate/
compartimentelor/
comisiilor pe probleme,
elaborate în funcţie de
specificul acestora

- actualizarea componenţei
Consiliului Consultativ şi
validarea componenţei
Consiliilor consultative
pentru fiecare specialitate

- prezentarea raportului în
şedinţa Consiliului de
administraţie
- stabilirea procedurii pentru
prezentarea raportului în
şedinţa cu directorii
-stabilirea obiectivelor
generale și specifice, a
indicatorilor de performanţă,
a orizontului de timp şi a
acţiunilor concrete pentru
anul şcolar 2017-2018
- stabilirea obiectivelor
prioritare pentru inspecţiile
din anul şcolar 2017-2018
- stabilirea unităţilor şcolare
cuprinse în graficul de
inspecţii
- revizuirea procedurii de
organizare a concursului
- validarea cadrelor didactice
care au fost selectate în urma
selecției

- stabilirea obiectivelor, a
indicatorilor de performanţă,
a orizontului de timp şi a
acţiunilor concrete pentru
anul şcolar 2017-2018, în
funcție de atribuțiile din fișa
postului

Inspectorul
şcolar general
Inspectorii
şcolari generali
adjuncți
Inspectorii
şcolari de
specialitate
Inspectorul
şcolar general
Inspectorii
şcolari generali
adjuncți
Aldescu Mioara
Inspectorul
şcolar general,
Inspectorii
şcolari generali
adjuncți
Mihăescu
Mirela
Inspectorul
şcolar general
Inspectorul
şcolar general
adjunct, prof.
Cristina Stroe
Inspectorul
şcolar general,
Inspectorii
şcolari generali
adjuncți
Inspector școlar
DRU
Inspectorul
şcolar general
Inspectorii
şcolari generali
adjuncți
Membrii CA
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11.

Octombrie
2017



Aprobarea Calendarului
concursurilor școlare
recunoscute la nivel județean

- prezentarea concursurilor
școlare și extrașcolare
propuse pentru anul școlar
2017-2018

12.

Octombrie
2017



Prezentarea execuției
bugetare pentru trimestrul III
al anului financiar 2017

- prezentarea pe capitole și
titluri de cheltuieli

13.

Noiembrie
2017



- verificarea îndeplinirii
condiţiilor legale pentru
efectuarea inspecţiei curente
de specialitate în vederea
înscrierii la grade didactice
- centralizarea datelor, pe
discipline, în vederea
stabilirii inspecțiilor

14.

Noiembrie
2017



Prezentarea situației
centralizate a cererilor
cadrelor didactice pentru
efectuarea inspecțiilor
curente de specialitate, în
vederea înscrierii la grade
didactice, validate de
consiliul de administrație al
unităților școlare și
înregistrate la ISJ Dâmbovița
Aprobarea cererilor de
înscriere la grade didactice

15.

Noiembrie
2017



16.

Noiembrie decembrie
2017





17.

18.

Noiembriedecembrie
2017
Decembrie
2017




Prezentarea Raportului de
activitate al Comisiei pentru
asigurarea calităţii în
învăţământul preuniversitar
Raportul de activitate al
Compartimentului
Managementul Resurselor
Umane privind asigurarea cu
personal didactic în unităţile
de învăţământ din judeţ,
pentru anul şcolar 2017-2018
Prezentarea Metodologieicadru privind mobilitatea
personalului didactic pentru
anul şcolar 2018-2019
Aprobarea proiectului de
buget anual (2018)
Prezentarea proiectului
reţelei şcolare şi a cifrelor de
şcolarizare propuse pentru
anul şcolar 2018-2019

Inspectorul
şcolar general
Inspectorii
şcolari generali
adjuncți
Anton Mihaela
Contabilul-șef al
ISJ Dâmbovița
Inspectorul
școlar general
Inspectorul
pentru
Dezvoltarea
resursei umane,
Ion Carmen

Inspector școlar
DRU, Ion
Carmen
Membrii CA
- concluzii privind
Membrii CA
desfăşurarea activităţii
Popescu
comisiilor CEAC din unităţile Luminița
şcolare
- prezentarea problemelor
Inspectorul
care necesită soluţionarea de
şcolar general
către Consiliul de
Inspector şcolar
administraţie;
general adjunct,
- prezentarea soluționării
prof. Gabriela
situaţiei din unităţile şcolare
Istrate
privind încadrarea
Inspectorii
școlari MRU
- verificarea îndeplinirii
condiţiilor legale pentru
înscrierea la grade didactice

- prezentarea detaliată pe
capitole
- analiza propunerilor
înaintate de autorităţile
publice locale, în vederea
emiterii avizului conform

Contabilul-şef
Inspectorul
şcolar general
Inspectorul
şcolar general
Compartimentul
Reţea Şcolară,
Bănășanu D.
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19.

Ianuarie
2018



20.

Ianuarie
2018



21.

Ianuarie
2018

22.

Ianuarie
2018

Valorificarea inspecției
școlare și propunerea
măsurilor de optimizare a
procesului de predareînvățare-evaluare
Aprobarea proiectului reţelei
şcolare pentru anul școlar
2018-2019 şi a proiectului
planului de şcolarizare.

- prezentarea concluziilor
desprinse în urma desfăşurării
inspecţiilor generale şi a
inspecţiilor tematice cuprinse
în graficul pentru semestrul I
- analiza proiectului planului
de şcolarizare propus



Prezentarea execuției
bugetare pentru anul
financiar 2017

- prezentarea pe capitole și
cheltuieli



Constituirea comisiei
judeţene de mobilitate
Aprobarea fişelor de evaluare
pentru etapele de mobilitate a
personalului didactic

- stabilirea componenţei
comisiei de mobilitate
- detalierea punctajelor din
fişa de evaluare, anexă la
Metodologia-cadru

Evaluarea personalului
nedidactic al ISJ DB

- validarea calificativelor
personalului contractual



23.

Ianuarie
2018



Inspector școlar
general adjunct,
prof. Elena
Cristina Stroe
Inspectorul
general
Inspectorii
școlari generali
adjuncți
Compartimentul
Reţea Şcolară,
Bănășanu
Daniela
Contabilul-şef
Inspectorul
şcolar general
Inspectorul
şcolar general
Inspector şcolar
general adjunct,
prof. Gabriela
Istrate
Inspectorii
școlari MRU
Inspectorul
școlar general
Membrii CA

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Inspector școlar general,
Prof. Sorin ION
Întocmit,
Secretar Consiliul de Administrație,
Inspector școlar, prof. Cătălina HOMEGHIU
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