Inspecțiile școlare curente pentru examenul de acordare a gradului didactic I
Extras din Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011, cu
modificările și completările ulterioare

Art. 29.
(1) Inspectiile scolare curente, conform art. 242 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, vor fi programate dupa cum urmeaza:
a) prima dintre cele doua inspectii curente se va programa, la solicitarea cadrelor didactice, in anul scolar
premergator inscrierii pentru sustinerea gradului didactic I;
b) a doua inspectie curenta se va programa dupa admiterea la colocviu pana la data de 31 mai a anului
scolar urmator; prin exceptie, in anul scolar 2016-2017, inspectia curenta 2 se poate programa in intervalul
cuprins intre data de 1 octombrie 2016 si data de 31 mai 2017.
c) candidatii care au obtinut media 10,00 la examenul de acordare a gradului didactic II au dreptul de a sustine
inspectia
curenta
I
in
perioada
de
inscriere
la
gradul
didactic
I.
(2) Cadrele didactice care indeplinesc conditiile legale si doresc sa se inscrie la examenul pentru
acordarea gradului didactic I vor solicita, in perioada 1-31 octombrie a anului premergator depunerii
dosarului de inscriere, efectuarea primei inspectii curente, printr-o cerere adresata conducerii unitatii de
invatamant unde functioneaza.
(3) Conducerile unitatilor de invatamant, dupa validare in consiliul de administratie, vor inainta cererile
catre inspectoratul scolar judetean/al Municipiului Bucuresti, unde vor fi inregistrate.
(4) Pentru toate categoriile de personal didactic, inspectiile curente se efectueaza de inspectorii scolari de
specialitate de la inspectoratele scolare sau, prin delegare, de catre cadre didactice din corpul de metodisti ai
inspectoratului scolar. Cadrele didactice care efectueaza inspectiile curente trebuie sa aiba gradul didactic I si
aceeasi specializare cu aceea in care candidatul isi sustine inspectia curenta sau sa poata preda specializarea
celui inspectat, potrivit legislatiei in vigoare.
(5) Pentru personalul didactic din palate si cluburi ale copiilor, inclusiv pentru Palatul National al Copiilor, inspectiile
curente se efectueaza de catre inspectori scolari de specialitate/inspectorul scolar responsabil cu activitatea
extrascolara sau de catre cadre didactice din corpul de metodisti ai inspectoratului scolar, prin delegare de atributii.
(6) Inspectiile curente constau in asistenta si evaluarea a 4 activitati didactice la una dintre specializarile de pe
diploma/diplome sau la specializarea/specializarile pe care cadrul didactic o/le poate preda conform legislatiei in
vigoare. In situatia in care candidatul este incadrat pe una dintre specializarile de pe diploma/diplome sau pe una
dintre specializarile pe care o poate preda conform legislatiei in vigoare, inspectia curenta se efectueaza la
specializarea
pe
care
cadrul
didactic
este
incadrat
in
anul
scolar
respectiv.
(7) Fisa de evaluare a activitatii didactice in cadrul inspectiilor curente este prevazuta in anexa 8 la prezenta
metodologie.
(8) Pentru profesorii documentaristi, la inspectiile curente se incheie un raport scris dupa modelul prevazut
in anexa nr. 9 la prezenta metodologie. Raportul de inspectie va fi consemnat in registrul de inspectii al
unitatii de invatamant.
(9) La inspectiile curente se incheie un raport scris dupa modelul prevazut in anexa 10 la prezenta metodologie.
Raportul de inspectie va fi consemnat in registrul de inspectii al unitatii de invatamant.
(10) Calificativul de promovare la inspectia curenta este «foarte bine». Inspectiile curente promovate sunt
valabile in ultimii 4 ani scolari de activitate didactica calculati la data finalizarii examenului. Calificativul
acordat la inspectiile curente nu poate fi contestat.
Anexele metodologiei se găsesc pe site-ul ISJ Dâmbovița, la pagina Documente specifice inspecției școlare de specialitate.
http://www.isj-db.ro/documente-specifice-inspectiei-scolare-de-specialitate

