NOTĂ REFERITOARE LA COMPLETAREA PROCEDURII OPERAȚIONALE 17.09
privind organizarea și desfășurarea probei de interviu din cadrul concursului pentru
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar
din județul Olt

În cazul candidaților pentru funcția de director sau director adjunct din unitățile de
învățământ preșcolar, P.O. 17.09. se va completa astfel:
(1) Art. 8.5.3. În vederea asigurării unei evaluări unitare și obiective a candidaților la proba de
interviu, membrii comisiei de concurs vor adresa întrebări candidaților respectând următoarea
structură cadru:


două întrebări din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare ;



o întrebare din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările
ulterioare,



o întrebare din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.
5079/2016



o întrebare din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie
din unităţile de învăţământ preuniversitar nr. 4619 / 2014.

(2) Anexa 3 la procedură
Grila de evaluare interviu
Punctaj pentru propunere proiect de dezvoltare instituţională (PDI)/plan de acţiune al şcolii (PAS),
plan operaţional pentru 1 an și întrebări din legislația specifică unității de învățământ
Nr.
crt.
1.

Aspect
vizat
Diagnoza

Indicator
Există analiza corectă a calității procesului educațional
oferit de instituția de învățământ
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Punctaj
maxim

Punctaj
aspect
vizat/
întrebare

0,75 p

1,5 p

Punctaj
acordat
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Realizarea unei analize corecte de tip PEST (ELA)
0,75 P
sau/și SWOT
Identifică și formulează corect viziunea școlii
0,5 p
Identifică și formulează corect misiunea școlii în
0,5 p
comunitate
Componenta
Identifică și formulează corect scopurile (țintele)
2.
strategică
0,5 p
strategice
Identifică și formulează corect opțiunile strategice
0,5 p
Stabilește corect modalități de monitorizare/evaluare
0,5 p
Proiectează programe de dezvoltare/acțiuni structurate în
funcție de cele 4 domenii funcționale/de grupul țintă/de
0,5 p
rezultatele așteptate
Formulează, în concordanță cu strategia din PDI/PAS,
0,5 p
obiective specifice
Componenta
Alege corect activități de atingere a obiectivelor
0,5 p
operațională/
specifice
plan
3.
Stabilește corect modalități de monitorizare/evaluare a
0,5 p
operațional
îndeplinirii țintelor strategice
pentru un an
Propune termene realiste de finalizare a activităților
0,5 p
Identifică în mod corect resursele necesare (umane,
0,5 p
materiale, financiare)
Stabilește în mod realist indicatorii de performanță
0, 5 p
Monitorizarea și evaluarea planului operațional
0,5 p
Verificarea cunoștințelor privind legislația școlară raportată strict la specificul și
nivelul unității de învățământ, pe baza bibliografiei de concurs, prin adresarea a 5
întrebări candidatului
-două întrebări din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu
0,8p
modificările și completările ulterioare ;
-o întrebare din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr.
0,4p
4.
87/2006, cu modificările şi completările ulterioare
- o întrebare din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei
0,4p
naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5079/2016
-o întrebare din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar nr.
0,4p
4619 / 2014
Total punctaj

2,5 p

4p

2p

10 p

NOTĂ:
În vederea edificării asupra punctajului aferent indicatorilor, membrii comisiei de concurs pot adresa întrebări
candidatului.
Întrebările privind legislaţia şcolară trebuie să fie aceleaşi pentru toţi candidaţii înscrişi pentru aceeaşi
funcţie de la aceeaşi unitate de învăţământ.
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