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G R A FIC U L UNIC DE M O N ITO RIZA RE SI CO N TR O L AL IN SPEC TO RA TU LU I ŞC O LA R JU D EŢEA N SIBIU^
Anul şcolar 2017-2018, semestrul al II-lea
D O M EN IILE:
C U R RICU LU M ŞI IN SP EC Ţ IE ŞC O LA R Ă
M AN AGEM EN T

•
•
•

•

Comisia pentru inspecţie şcolară

PREA M BU L
Inspecţia şcolară: activitate de monitorizare, control, îndrumare şi evaluare a modalităţilor şi a gradului de realizare a scopurilor /
obiectivelor / priorităţilor educaţionale specifice unităţilor de învăţământ din judeţul Sibiu
Instituţii abilitate prin lege să efectueze activitatea de inspecţie în unităţile şcolare: MEN, IŞJ Sibiu
Tipuri de inspecţii care se vor desfăşura în semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018 în unităţile şcolare din judeţul Sibiu:
inspecţii tematice, inspecţii şcolare generale, inspecţii speciale (în vederea susţinerii gradelor didactice II şi I), inspecţii curente,
inspecţii la clasă pentru obţinerea definitivării în învăţământ, inspecţii de specialitate, inspecţii de specialitate din graficul propriu
al inspectorilor
Temeiul legislativ al activităţii de inspecţie şcolară:
Z Legea nr. 1/2011. actualizată
Z Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin OMEN nr. 5530/2011, actualizat şi
completat prin OMEN nr. 3400/2015
Z Regulamentul de inspecţie a instituţiilor de educaţie din învăţământul preuniversitar, aprobat prin OMECTS nr. 5547/2011
d Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar , aprobat prin OMENCS. nr.
5079/2016, actualizat şi modificat prin OMEN nr. 3027/2018
S Planul managerial al IŞJ Sibiu pentru anul şcolar 2017-2018, semestrul al 11-lea
A Raportul starea învăţământului din judeţul Sibiu în anul şcolar 2017-2018, semestrul 1
A Anexa 1: sectoarele de responsabilitate ale inspectorilor şcolari
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PRO G RA M A REA IN SP E C Ţ IIL O R PE SE M E ST R U L A L II-LEA , ANUL ŞC O LA R 2017 - 2018

NR.
CRT.

1.

PERIOADA

12-16 februarie
2018

IN SPEC TO R A TU L
ŞC O LA R
C O LE C T IV U L DE
JU D EŢEA N
ÎNDRUM ARE ŞI
TIPU L IN SP E C Ţ IE I ŞC O L A R E
SIBIU/
C O N TR O L: IN SPEC TO RI
ŞC O LA R I
U N ITĂ ŢILE
ŞC O LA R E
A CTIV ITĂ ŢI DE IN SP E C Ţ IE ŞC O LA R Ă : inspecţia tematică, inspecţia de specialitate
Inspector
şcolar
general,
Realizarea planului de inspecţie şcolară al ISJ Sibiu ISJ Sibiu
inspectori
şcolari
generali
pentru sem. al II-lea
adjuncţi, grup de lucru inspecţie
Realizarea planului managerial al ISJ/al inspectorilor
şcolară
pentru semestrul al II-lea
I.S.8 - Monitorizarea organizării şi desfăşurării
examenelor naţionale: bacalaureat, probe de evaluare a
competenţelor

Unităţi de învăţământ Inspectori şcolari din comisia
din judeţ - centre de judeţeană
de
bacalaureat,
examen
conform ordinului de serviciu al
ISG

1.5.4 - Inspecţii la clasă pentru obţinerea definitivării în
Unităţi de
învăţământ
1.5.5 - Inspecţii de specialitate (curente 2 grad I serie din judeţ
2019, speciale grad II serie 2018, curente 1 pentru
înscriere la grad II şi I în octombrie 2018, inspecţii
speciale grad 1 serie 2018, curentă 1 pentru înscriere în
vederea echivalării titlului ştiinţific de doctor cu gradul
didactic I)

2.

19-23 februarie
2018

I.T. 16 - Monitorizarea realizării proiectelor de
încadrare pentru anul şcolar 2017-2018, în conformitate
cu noul plan cadru
Aprobarea planului de inspecţie şcolară al ISJ Sibiu
pentru semestrul al II-lea în şedinţa Consiliului de

Unităţi de
din judeţ
ISJ Sibiu

învăţământ

Inspectori
şcolari
care
au
competenţe
în
domeniul
curriculum şi inspecţie şcolară,
metodişti delegaţi de ISJ Sibiu

învăţământ

Inspectori şcolari pentru resurse
umane
Consiliul de administraţie al ISJ
Sibiu
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administraţie al ISJ Sibiu
1.5.4 - Inspecţii la clasă pentru obţinerea definitivării în Unităţi de
din judeţ
învăţământ
1.5.5 - Inspecţii de specialitate (curente 2 grad I serie
2019, speciale grad II serie 2018, curente 1 pentru
înscriere la grad II şi I în octombrie 2018, inspecţii
speciale grad 1 serie 2018, curentă 1 pentru înscriere în
vederea echivalării titlului ştiinţific de doctor cu gradul
didactic I)

învăţământ

Inspectori
şcolari
care
au
competenţe
în
domeniul
curriculum şi inspecţie şcolară,
metodişti delegaţi de ISJ Sibiu

Unităţi de
din judeţ

învăţământ

Inspector
şcolar
inspectori
şcolari
adjuncţi,
inspectori
conform sectoarelor

Unităţi de
din judeţ

învăţământ

Inspectori
şcolari
pentru
dezvoltarea resursei umane, prof.
Ioan Cârţău şi prof. Mariana
Buzuriu;

I.T.14 - Monitorizarea elaborării noului Regulament de
organizare şi funcţionare în unităţile de învăţământ,
conform prevederilor din OMEN nr. 3027/2018, cu
respectarea prevederilor din art. 2 din OMEN nr.
5079/2016
I.T.10 - Monitorizarea managementului dezvoltării
resurselor umane: modul de aplicare a cadrului
normativ
privind
activitatea
în
catedră
de
specialitate/comisie metodică, activitatea comisiei
pentru dezvoltarea profesională (plan de formare,
evidenţa participării la activităţi de formare)

Unităţi de învăţământ Inspectori şcolari din comisia
de
bacalaureat,
din judeţ - centre de judeţeană
conform ordinului de serviciu al
examen
ISG
şcolari
care
au
1.5.4 - Inspecţii la clasă pentru obţinerea definitivării în Unităţi de învăţământ Inspectori
competenţe
în
domeniul
din judeţ
învăţământ
curriculum şi inspecţie şcolară,
1.5.5 - Inspecţii de specialitate (curente 2 grad I serie
metodişti delegaţi de ISJ Sibiu
2019, speciale grad II serie 2018, curente 1 pentru
înscriere la grad II şi I în octombrie 2018. inspecţii

I.S.8 - Monitorizarea organizării şi desfăşurării
examenelor naţionale: bacalaureat, probe de evaluare a
competenţelor
3.

26 februarie-02
martie 2018

general
generali
şcolari,
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speciale grad 1 serie 2018, curentă 1 pentru înscriere în
vederea echivalării titlului ştiinţific de doctor cu gradul
didactic I)
I.S.9 - Monitorizarea şcolarizării elevilor şi a
participării acestora la cursuri pe durata învăţământului
obligatoriu

Licee tehnologice (înv.
liceal şi profesional),
Şcoala
Gimnazială
Chirpăr,
Şcoala
Gimnazială nr. 25 Sibiu;
(înv. primar fr., înv.
gimnazial
fr.,
înv.
liceal/profesional/dual,
de zi şi seral/fr.)
I.S.10 - Monitorizarea programelor privind accesul la Unităţi de învăţământ
din judeţ
educaţie
I.G.6 - Preinspecţie, inspecţie şcolară generală
I.G.7 - Preinspecţie, inspecţie şcolară generală

I.T.15 - Monitorizarea aplicării în unităţile de
învăţământ a Instrucţiunii nr. 1/11 decembrie 2017
privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de
învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri,
prevăzut în Codul controlului intern managerial al
entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului
general al Guvernului nr. 400/2015
I.S.7 - Monitorizarea implementării curriculumului
pentru clasa a X-a, învăţământ liceal, filiera tehnologică
şi învăţământ profesional
I.T.14 - Monitorizarea elaborării noului Regulament de
organizare şi funcţionare în unităţile de învăţământ,

Liceul Tehnologic de
Construcţii
şi
Arhitectură ’’Carol I”
Grădiniţa
„Elefanţelul
curios”
Unităţi de
din judeţ

învăţământ

Unităţi de învăţământ
liceal, filiera tehnologică
şi
învăţământ
profesional

Inspectori
şcolari
care
au
competenţe
în
domeniul
curriculum şi inspecţie şcolară,
conform ordinului de serviciu al
ISG

Inspector
Turean

şcolar,

prof.

Maria

Coordonatori echipe de inspecţie

Inspector
inspectori
adjuncţi

şcolar
şcolari

Inspector şcolar,
Poplăcean

Inspector

prof.

şcolar

general
generali

Adrian

general
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4.

05-09 martie 2018

conform prevederilor din OMEN nr. 3027/2018, cu
respectarea prevederilor din art. 2 din OMEN nr.
5079/2016

inspectori
şcolari
adjuncţi,
inspectori
conform sectoarelor

I.T.10 - Monitorizarea managementului dezvoltării
resurselor umane: modul de aplicare a cadrului
normativ
privind
activitatea
în
catedra
de
specialitate/comisie metodică, activitatea comisiei
pentru dezvoltarea profesională (plan de formare,
evidenţa participării la activităţi de formare)
1.5.8 - Monitorizarea organizării şi desfăşurării
examenelor naţionale - simulare Evaluare Naţională
pentru elevii clasei a VUI-a

Inspectori
şcolari
pentru
dezvoltarea resursei umane, prof.
Ioan Cârţău şi prof. Mariana
Buzuriu;

Unităţi de învăţământ
din judeţ, centre de
examen

Licee tehnologice (înv.
1.5.9 - Monitorizarea şcolarizării elevilor şi a liceal şi profesional),
participării acestora la cursuri pe durata învăţământului Şcoala Gimnazială
Chirpăr, Şcoala
obligatoriu
Gimnazială nr. 25 Sibiu;
(înv. primar fr., înv.
gimnazial fr., înv.
liceal/profesional/dual,
de zi şi seral/fr.)
Unităţi de învăţământ
1.5.4 - Inspecţii la clasă pentru obţinerea definitivării în din judeţ
învăţământ
1.5.5 - Inspecţii de specialitate (curente 2 grad I serie
2019, speciale grad II serie 2018, curente 1 pentru
înscriere la grad II şi I în octombrie 2018. inspecţii
speciale grad 1 serie 2018, curentă 1 pentru înscriere în
vederea echivalării titlului ştiinţific de doctor cu gradul

generali
şcolari,

Inspectori
şcolari
care
au
competenţe
în
domeniul
curriculum şi inspecţie şcolară,
conform ordinului de serviciu al
ISG
Inspectori
şcolari
care
au
competenţe
în
domeniul
curriculum şi inspecţie şcolară,
conform ordinului de serviciu al
ISG

Inspectori
şcolari
care
au
competenţe
în
domeniul
curriculum şi inspecţie şcolară,
metodişti delegaţi de ISJ Sibiu

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU
didactic I)

5.

12-16 martie 2018

Unităţi de
I.T.5.a - Consiliere şi orientare - verificarea activităţii din judeţ
diriginţilor, conform legislaţiei specifice (art. 72-78 din
Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin
OMENCS nr. 5079/31.08.2016 cu modificările şi
completările ulterioare
I.T.5.b - Monitorizarea activităţii coordonatorului de
proiecte şi programe educative şcolare (art. 68-71 din
Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin
OMENCS nr. 5079/31.08.2016) cu modificările şi
Unităţi de
completările ulterioare
din judeţ
I.T.17 - Monitorizarea activitatii manageriale, prin
verificarea documentelor de prognoză şi diagnoză din
unităţile şcolare de stat

învăţământ

Inspector şcolar pentru activităţi
extraşcolare,
prof.
Daniela
Muntean

învăţământ

Inspectori şcolari din domeniul
Management, conform ordinului
de serviciu al ISG

I.S.4 - Inspecţii la clasă pentru obţinerea definitivării în Unităţi de
din judeţ
învăţământ
I.S.5 - Inspecţii de specialitate (curente 2 grad I serie
2019, speciale grad II serie 2018, curente 1 pentru
înscriere la grad II şi I în octombrie 2018, inspecţii
speciale grad 1 serie 2018, curentă 1 pentru înscriere în
vederea echivalării titlului ştiinţific de doctor cu gradul
didactic I)

învăţământ

Inspectori
şcolari
care
au
competenţe
în
domeniul
curriculum şi inspecţie şcolară,
metodişti delegaţi de ISJ Sibiu

Liceul Tehnologic de
Construcţii
şi
Arhitectură ” Carol I"
Unităţi de învăţământ
din judeţ

Inspector coordonator, echipa de
inspecţie

I.G.6 - Inspecţie
tematice/domeniile)

şcolară

generală

(toate

ariile

I.T.17 - Monitorizarea activitatii manageriale, prin
verificarea documentelor de prognoză şi diagnoză din

Inspectori şcolari din domeniul
Management, conform ordinului
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de serviciu al ISG

unităţile şcolare de stat

6.

19-23 martie 2018

I .T .ll.b - Verificarea dosarelor personale ale
Unităţi de învăţământ
angajaţilor instituţiei de învăţământ:
- Modul de păstrare a documentelor personale şi de din judeţ
asigurare a confidenţialităţii acestora;
- Ritmicitatea completării dosarelor şi conţinutul
dosarelor, reflectat în: existenţa contractelor individuale
de muncă, a fişelor postului şi a documentelor
doveditoare studiilor efectuate, funcţiei exercitate,
parcursului profesional, prin atestate, certificate,
adeverinţe justificative
I.S.8 - Monitorizarea organizării şi desfăşurării Unităţi de învăţământ
examenelor naţionale - simularea probelor scrise ale din judeţ, centre de
examen
examenului de Bacalaureat

Inspectori şcolari din domeniul
Management, conform ordinului
de serviciu al ISG

Inspectori
şcolari,
conform
ordinului de serviciu al ISG

Grădiniţa „Elefanţelul
curios”

Inspector coordonator, echipa de
inspecţie

1.5.4 - Inspecţii la clasă pentru obţinerea definitivării în Unităţi de învăţământ
din judeţ
învăţământ
1.5.5 - Inspecţii de specialitate (curente 2 grad I serie
2019, speciale grad II serie 2018, curente 1 pentru
înscriere la grad II şi I în octombrie 2018. inspecţii
speciale grad 1 serie 2018, curentă 1 pentru înscriere în
vederea echivalării titlului ştiinţific de doctor cu gradul
didactic I)

Inspectori
şcolari
care
au
competenţe
în
domeniul
curriculum şi inspecţie şcolară,
metodişti delegaţi de ISJ Sibiu

Unităţi de învăţământ
din judeţ

Inspectori şcolari din domeniul
Management, conform ordinului
de serviciu al ISG

I.G.7 - Inspecţie
tematice/domeniile)

şcolară

generală

(toate

ariile

I .T .ll.b - Verificarea dosarelor personale ale
angajaţilor instituţiei de învăţământ:
- Modul de păstrare a documentelor personale şi de
asigurare a confidenţialităţii acestora;
- Ritmicitatea completării dosarelor şi conţinutul
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dosarelor, reflectat în: existenţa contractelor individuale
de muncă, a fişelor postului şi a documentelor
doveditoare studiilor efectuate, funcţiei exercitate,
parcursului profesional, prin atestate, certificate,
adeverinţe justificative

7.

26-30 martie 2018

Unităţi de
I.T.18 - Monitorizarea activităţilor extraşcolare în din judeţ
unităţile de învăţământ
Unităţi de
I.T.8 - Monitorizarea activităţii directorilor în din judeţ
problematica managementului instituţional din unităţile
de învăţământ particular autorizate şi acreditate
I.S.4 - Inspecţii la clasă pentru obţinerea definitivării în Unităţi de
din judeţ
învăţământ
I.S.5 - Inspecţii de specialitate (curente 2 grad I serie
2019, speciale grad II serie 2018, curente 1 pentru
înscriere la grad II şi I în octombrie 2018, inspecţii
speciale grad 1 serie 2018, curentă 1 pentru înscriere în
vederea echivalării titlului ştiinţific de doctor cu gradul
didactic I)

învăţământ

învăţământ

învăţământ

Şcoala
Gimnazială
Merghindeal
Gimnazială
Şcoala
I.G.9 - Preinspecţie, inspecţie şcolară generală
Marpod
I.T.18 - Monitorizarea activităţilor extraşcolare în Unităţi de învăţământ
din judeţ
unităţile de învăţământ
Unităţi de
din judeţ

Inspector şcolar management,
inspector
şcolar
pentru
învăţământ particular
_______________________________
Inspectori
şcolari
care
au ;
competenţe
în
domeniul
curriculum şi inspecţie şcolară,
metodişti delegaţi de ISJ Sibiu
1

1
1

I.G.8 - Preinspecţie, inspecţie şcolară generală

I.T.19 - Monitorizarea activităţii comisiilor de
asigurare a calităţii managementului instituţiilor de
educaţie. Verificarea aplicării/respectării procedurilor
de asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ

Inspector şcolar pentru activităţi
extraşcolare,
prof.
Daniela
Muntean

învăţământ

Inspectori coordonatori

Inspector şcolar pentru activităţi
extraşcolare,
prof.
Daniela
Muntean
Inspector
şcolar
general
inspectori
şcolari
generali
adjuncţi,
inspectori
şcolari,
conform ordinului de serviciu al
ISG

I
1
i
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8.

9.

10.

11-13 aprilie 2018

16-20 aprilie 2018

23-27 aprilie 2018

Vacanţa de prim ăvară
02-10 aprilie 2018
1.5.4 - Inspecţii la clasă pentru obţinerea definitivării în Unităţi de
din judeţ
învăţământ
1.5.5 - Inspecţii de specialitate (curente 2 grad I serie
2019, speciale grad II serie 2018, curente 1 pentru
înscriere la grad II şi I în octombrie 2018, inspecţii
speciale grad 1 serie 2018, curentă 1 pentru înscriere în
vederea echivalării titlului ştiinţific de doctor cu gradul
didactic I)

învăţământ

Inspectori
şcolari
care
au
competenţe
în
domeniul
curriculum şi inspecţie şcolară,
metodişti delegaţi de ISJ Sibiu

Şcoala
Gimnazială
Merghindeal
Şcoala
Gimnazială
Marpod
Unităţi de învăţământ
din judeţ

Inspectori coordonatori, echipe
de inspecţie

Şcoala
Gimnazială
1.G.8 - Inspecţie şcolară generală (toate ariile
Merghindeal
tematice/domeniile)
Şcoala
Gimnazială
I.G.9 - Inspecţie şcolară generală (toate ariile
Marpod
tematice/domeniile)
1.5.4 - Inspecţii la clasă pentru obţinerea definitivării în Unităţi de învăţământ
din judeţ
învăţământ
1.5.5 - Inspecţii de specialitate (curente 2 grad I serie
2019, speciale grad II serie 2018. curente 1 pentru
înscriere la grad II şi I în octombrie 2018, inspecţii

Inspectori coordonatori, echipe
de inspecţie

I.G.8 - Inspecţie şcolară generală (toate ariile
tematice/domeniile)
LG.9 - Inspecţie şcolară generală (toate ariile
tematice/domeniile)
1.5.4 - Inspecţii la clasă pentru obţinerea definitivării în
învăţământ
1.5.5 - Inspecţii de specialitate (curente 2 grad I serie
2019, speciale grad II serie 2018, curente 1 pentru
înscriere la grad II şi I în octombrie 2018, inspecţii
speciale grad 1 serie 2018, curentă 1 pentru înscriere în
vederea echivalării titlului ştiinţific de doctor cu gradul
didactic I)

Inspectori
şcolari
care
au
competenţe
în
domeniul
curriculum şi inspecţie şcolară,
metodişti delegaţi de ISJ Sibiu

Inspectori
şcolari
care
au
competenţe
în
domeniul
curriculum şi inspecţie şcolară,
metodişti delegaţi de ISJ Sibiu
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speciale grad 1 serie 2018, curentă 1 pentru înscriere în
vederea echivalării titlului ştiinţific de doctor cu gradul
didactic I)
Unităţi de
din judeţ

învăţământ

1.5.4 - Inspecţii la clasă pentru obţinerea definitivării în Unităţi de
din judeţ
învăţământ
1.5.5 - Inspecţii de specialitate (curente 2 grad I serie
2019, speciale grad II serie 2018, curente 1 pentru
înscriere la grad II şi I în octombrie 2018, inspecţii
speciale grad 1 serie 2018, curentă 1 pentru înscriere în
vederea echivalării titlului ştiinţific de doctor cu gradul
didactic I)

învăţământ

Unităţi de
din judeţ

învăţământ

I.T.19 - Monitorizarea activităţii comisiilor de
asigurare a calităţii managementului instituţiilor de
educaţie. Verificarea aplicării/respectării procedurilor
de asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ
11.

12.

30 aprilie-04 mai
2018

07-11 mai 2018

I.T.8 - Monitorizarea activităţii directorilor în
problematica managementului instituţional din unităţile
de învăţământ particular autorizate si acreditate
I.S.8 - Monitorizarea organizării şi desiaşurării
examenelor naţionale - Evaluare naţională la cls. II, IV,
VI

Unităţi de învăţământ
din judeţ - centre de
examen

1.5.4 - Inspecţii la clasă pentru obţinerea definitivării în Unităţi de învăţământ
din judeţ
învăţământ
1.5.5 - Inspecţii de specialitate (curente 2 grad I serie
2019, speciale grad II serie 2018. curente 1 pentru
înscriere la grad II şi I în octombrie 2018, inspecţii
speciale grad 1 serie 2018, curentă 1 pentru înscriere în

Inspector
şcolar
general
inspectori
şcolari
generali
adjuncţi,
inspectori
şcolari,
conform ordinului de serviciu al
ISG
Inspectori
şcolari
care
au
competenţe
în
domeniul
curriculum şi inspecţie şcolară,
metodişti delegaţi de ISJ Sibiu

Inspector şcolar management,
inspector
şcolar
pentru
învăţământ particular
Inspectori
şcolari
care
au
competenţe
în
domeniul
curriculum şi inspecţie şcolară,
conform ordinului de serviciu al
ISG
Inspectori
şcolari
care
au
competenţe
în
domeniul
curriculum şi inspecţie şcolară,
metodişti delegaţi de ISJ Sibiu
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vederea echivalării titlului ştiinţific de doctor cu gradul
didactic I)

13.

14.

14-18 mai 2018

21-25 mai 2018

I.T.17 - Monitorizarea activitatii manageriale, prin Unităţi de învăţământ
verificarea documentelor de prognoză şi diagnoză din din judeţ
unităţile şcolare de stat
I.S.8 - Monitorizarea organizării şi desfăşurării Unităţi de învăţământ
examenelor naţionale - Evaluare naţională la clasele II, din judeţ - centre de
examen
IV, VI

Inspectori şcolari din domeniul
Management, conform ordinului
de serviciu al ISG
Inspectori
şcolari
care
au
competenţe
în
domeniul
curriculum şi inspecţie şcolară,
conform ordinului de serviciu al
ISG

1.5.4 - Inspecţii la clasă pentru obţinerea definitivării în Unităţi de
din judeţ
învăţământ
1.5.5 - Inspecţii de specialitate (curente 2 grad I serie
2019, speciale grad II serie 2018, curente 1 pentru
înscriere la grad II şi I în octombrie 2018, inspecţii
speciale grad 1 serie 2018, curentă 1 pentru înscriere în
vederea echivalării titlului ştiinţific de doctor cu gradul
didactic I)

învăţământ

Inspectori
şcolari
care
au
competenţe
în
domeniul
curriculum şi inspecţie şcolară,
metodişti delegaţi de ISJ Sibiu

Unităţi de
din judeţ

învăţământ

Inspector şcolar, prof. Daniela
Muntean

I.T.20 - Monitorizarea activităţilor din Palatul copiilor
şi cluburile elevilor (prezenţa copiilor, respectarea
planificărilor)
I.S.8 - Monitorizarea organizării şi desfăşurării
examenelor naţionale - Evaluare naţională la clasele II,
IV, VI

Unităţi de învăţământ
din judeţ - centre de
examen

Inspectori
şcolari
care
au
competenţe
în
domeniul
curriculum şi inspecţie şcolară,
conform ordinului de serviciu al
ISG

1.5.4 - Inspecţii la clasă pentru obţinerea definitivării în Unităţi de învăţământ
din judeţ
învăţământ
1.5.5 - Inspecţii de specialitate (curente 2 grad I serie

Inspectori
şcolari
care
au
competenţe
în
domeniul
curriculum şi inspecţie şcolară,
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metodişti delegaţi de ISJ Sibiu

2019, speciale grad II serie 2018, curente 1 pentru
înscriere la grad II şi I în octombrie 2018, inspecţii
speciale grad 1 serie 2018, curentă 1 pentru înscriere în
vederea echivalării titlului ştiinţific de doctor cu gradul
didactic I)

15.

28-31mai 2018

16.

04-08 iunie 2018

17.

11-15 iunie 2018

I.T.20 - Monitorizarea activităţilor din Palatul copiilor
şi cluburile elevilor (prezenţa copiilor, respectarea
planificărilor)
1.5.4 - Inspecţii la clasă pentru obţinerea definitivării în
învăţământ
1.5.5 - Inspecţii de specialitate (curente 2 grad I serie
2019, speciale grad II serie 2018, curente 1 pentru
înscriere la grad II şi I în octombrie 2018, inspecţii
speciale grad 1 serie 2018, curentă 1 pentru înscriere în
vederea echivalării titlului ştiinţific de doctor cu gradul
didactic I)

Unităţi de învăţământ
din judeţ

Inspector şcolar, prof. Daniei
Muntean

Unităţi de învăţământ
din judeţ

Inspectori
şcolari
care
ai
competenţe
în
domeniu
curriculum şi inspecţie şcolart
metodişti delegaţi de ISJ Sibiu

I.T.3 - Monitorizarea modului de implementare a
proiectelor Erasmus; monitorizarea modului de
asigurare a sustenabilităţii proiectelor europene, în
unităţile de învăţământ care au beneficiat de finanţare
sau care au cadre didactice care au beneficiat de
formare prin fonduri UE ”
1.5.1 - Monitorizarea implementării curriculumului la
clasa a V-a
1.5.2 - Consilierea cadrelor didactice debutante sau iară
studii corespunzătoare postului
1.5.3 - Inspecţii de specialitate din graficul propriu al
fiecărui inapector şcolar
I.T.21 - Monitorizarea încheierii anului şcolar

Unităţi de învăţământ
din judeţ

Inspector
Voineag;

Unităţi de învăţământ
din judeţ

Inspectori
şcolari
care
&
competenţe
în
domenii
curriculum şi inspecţie şcolar
metodişti delegaţi de ISJ Sibiu

Unităţi de învăţământ
din judeţ
Unităţi de învăţământ

Inspectori
sectoarelor
Inspectori

I.S.8

-

Monitorizarea

organizării

şi

desfăşurării

şcolar,

prof.

şcolari,
şcolari

Ane

confor
care

i
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examenelor naţionale - Evaluare Naţională la clasa a din judeţ - centre de
examen
VlII-a

18.

25-29 iunie 2018

I.S.8 - Monitorizarea organizării şi desfăşurării
examenelor naţionale: Bacalaureat, probe scrise

Unităţi de învăţământ
din judeţ - centre de
examen

competenţe
în
domeniul
curriculum şi inspecţie şcolară,
conform ordinului de serviciu al
ISG
Inspectori
şcolari,
conform
ordinului de serviciu al ISG

Notă:
• I.T. - inspecţii tematice;
• I.S. - inspecţii în specialitatea fiecărui inspector;
• Inspecţiile tematice şi de specialitate se realizează în baza ordinului de serviciu al Inspectorului Şcolar General, respectiv al
delegaţiei de inspecţie pentru I.S.4 şi 5;
• în cadrul tuturor inspecţiilor de specialitate se va verifica punerea în aplicare a anexei 2 din OMEN nr. 3027/2018, privind
selecţia auxiliarelor didactice şi se va realiza monitorizarea şcolarizării elevilor şi a participării acestora la cursuri pe durata
învăţământului obligatoriu;
• Inspecţiile generale de revenire sunt obligatorii şi vor fi programate la o dată stabilită de către fiecare coordonator, dar nu
mai târziu de sfârşitul anului şcolar;
• La toate inspecţiile se vor monitoriza şi priorităţile menţionate în documentele MEN;
• Prioritizarea unităţilor se poate face şi în funcţie de rezultatele la Evaluare Naţională la clasele II, IV, VI, Evaluare Naţională la
clasa a VlII-a, Bacalaureat, absenteism sau alte disfuncţionalităţi sesizate conducerii ISJ Sibiu;
• în funcţie de priorităţile MEN sau ISJ Sibiu, programul poate suferi modificări.
IN SPEC ŢII tematice şi de specialitate ce se vor derula pe parcursul întregului semestrului al Il-lea, conform planificării
inspectorilor:
• I.S. 1, 2, 3 se vor desfăşura în perioada februarie-iunie 2018, conform planificărilor inspectorilor şcolari;
• I.S.4, 5 se vor desfăşura în perioada februarie-mai 2018, conform planificărilor inspectorilor şcolari;
• I.T. se vor desfăşura în lunile februarie-iunie 2018. conform planificării inspectorilor şcolari.
• I.S.l - Monitorizarea implementării curriculumului la clasa a V-a
• I.S.2 - Consilierea cadrelor didactice debutante sau fără studii corespunzătoare postului
• I.S.3 - Inspecţii de specialitate din graficul propriu al fiecărui inapector şcolar
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I.S.6 - Consilierea unităţii de învăţământ din punct de vedere al activităţii de predare-învăţare-evaluare, al activităţii diriginţilor
se va desfăşură în unităţi de învăţământ şi în perioade de desfăşurare la propunerea inspectorului şcolar general adjunct,
domeniul curriculum;
I.S.7 - Monitorizarea implementării curriculumului pentru clasa a X-a, învăţământ liceal, filiera tehnologică şi învăţământ
profesional, conform planificării inspectorului şcolar, prof. Adrian Poplăcean;
I.S.10 - Monitorizarea programelor privind accesul la educaţie, conform planificării inspectorului şcolar, prof. Maria Turean
I .S .ll - Monitorizarea înscrierii copiilor în învăţământul primar şi preşcolar, conform calendarelor din OMEN, conform
ordinului de serviciu al ISG
I.T.4 - Monitorizarea problemelor educaţionale ale romilor (inclusiv aplicarea prevederilor legale ale OMEN nr. 6134/2016 şi
OMEN nr. 6158/2016, referitoare la interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar), conform
planificării inspectorului şcolar, prof. Dorel Băilă;
I.T.6 - Monitorizarea programului „Şcoala Altfel” , conform planificării inspectorului şcolar, în baza programelor de derulare a
activităţilor, aprobate în şcoli, conform planificării inspectorului şcolar, prof. Daniela Muntean;
I.T.7 - Monitorizarea programului „Şcoală după şcoală” , conform planificării inspectorului şcolar responsabil cu monitorizarea
programelor SDS, conform planificării inspectorului şcolar, prof. Diana Bucuţă;
I.T.12 - Monitorizarea organizării şi desfăşurării Programului „A Doua Şansă” , conform planificării inspectorilor şcolari
responsabili cu monitorizarea programelor ADS, prof. Diana Bucuţă şi prof. Dorel Băilă;
I.T.13 - Inspecţie tematică pentru analiză/soluţionare de sesizări, cazual;

Inspectori Şcolari Generali Adjuncţi,
Prof. M irela-M aria lancu

Prof. Gheorghe Bîrză
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