CALENDAR OCUPARE POSTURI DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT RĂMASE VACANTE
DUPĂ CONCURS



08 august 2018 - publicarea, prin afișare la avizier și pe site-ul propriu, a funcțiilor de director și
director adjunct rămase vacante după concurs;



08 august 2018 - constituirea comisiei/comisiilor de evaluare a interviului;



până la data de 10 august 2018 - depunerea la Inspectoratul Școlar Județean Olt, de către cadrele
didactice înscrise în Registrul național al experților în management educațional, interesate de ocuparea
cu prioritate, în anul școlar 2018-2019, prin detașare în interesul învățământului a unei funcții de
director sau de director adjunct rămasă vacantă după concurs la o unitate de învățământ a opțiunii în
scris, cu precizarea unității de învățământ și a funcției de care sunt interesate;



10 august 2018 - publicarea la avizierul Inspectoratului Școlar Județean Olt și pe site-ul propriu a
programării pe zile și pe ore la fiecare comisie, a cadrelor didactice care au depus opțiuni în vederea
numirii prin detașare în interesul învățământului într-o funcție de director sau de director adjunct;



13 - 14 august 2018 - cadrele didactice interesate, înscrise în Registrul național al experților în
management educațional, vor susține un interviu, în fața unei comisii constituite din 3 membri ai
consiliului de administrație al inspectoratului școlar, în cadrul căruia vor prezenta planul operațional
pentru anul școlar 2018-2019 al unității de învățământ pentru care și-au exprimat opțiunea și le vor fi
testate cunoștințele privind legislația școlară raportată strict la specificul și nivelul unității de
învățământ pentru care au optat prin adresarea a 3 întrebări de către membrii comisiei din punctele 1-7
prevăzute în bibliografia-cadru, anexa nr. 10 la Metodologia privind organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3969/2017, cu modificările
ulterioare;



20 august 2017 - inspectoratul școlar afișează la avizier și pe site-ul propriu rezultatele obținute de
cadrele didactice care au depus opțiuni în vederea numirii prin detașare în interesul învățământului întro funcție de director sau de director adjunct;
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