F02-P.O.18.06
Anunţ selecţie
a membrilor Consiliului consultativ pe discipline/compartimente al Inspectoratului Școlar Județean Olt, an școlar 2016 2017

În vederea derulării activităţilor din cadrul compartimentelor, Inspectoratul Școlar Județean Olt anunţă deschiderea procedurii de
selecţie a membrilor Consiliului consultativ pe discipline/compartimente al Inspectoratului Școlar Județean Olt, după cum urmează:
Cerinţe minime pentru participanţi:
a) Studii universitare, finalizate cu diplomă de licență, corespunzătoare funcției didactice din învățământul preuniversitar;
b) Titulare în învățământul preuniversitar;
c) Cel puțin gradul didactic II în învățământ și minim 10 ani vechime efectivă pe catedră/post în specialitate;
d) Fac dovada acumulării a 90 de credite profesionale trensferabile în ultimii 5 ani;
e) Calificativul „Foarte Bine” în ultimii 5 ani;
f) Competențe de lucru cu computerul;
g) Capacitate crescută de rezistență la stres;
h) Disponibilitate pentru deplasarea în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt.
Procedura de selecţie:
1.
Candidaţii vor completa formularul online în perioada prevăzută în calendar;
a) Cerere tip (anexa 6 la prezenta metodologie);
b) Curriculum vitae format EUROPASS;
c) Scrisoare de intenție;
d) Acte de studii (copii certificate pentru conformitate cu originalul de conducătorul instituției de învățământ);
e) Adeverință din care să rezulte statutul de cadru didactic titular al sistemului național de învățământ și calificativele obținute
în ultimii 5 ani;
f) Portofoliu personal care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor de selecție (pentru anii școlari 2011 - 2016).
2.
Etapele selecției:
a) Evaluarea activității membrilor CC pe disciplină/compartiment pentru anul școlar 2015 - 2016;
b) Validarea membrilor CC pe disciplină/compartiment care au cumulat 80 de puncte pentru activitatea din anul școlar
2015 - 2016;
c) Completarea aplicațiilor;
d) Evaluarea aplicațiilor;
e) Depunerea dosarelor candidaților, care vor conține:
 Cerere tip de înscriere (anexa 6);
 Curriculum vitae format EUROPASS;
 Scrisoare de intenție;
 Acte de studii (copii certificate pentru conformitate cu originalul de conducătorul instituției de învățământ);
 Adeverință din care să rezulte statutul de cadru didactic titular al sistemului național de învățământ și
calificativele obținute în ultimii 5 ani;
 Documente care să ateste acumularea a 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani.
Rezultatele selecţiei vor fi publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Olt.
Date de contact: inspectorul școlar pentru compartimentul la care se solicită obținerea funcției de membru al Consiliului consultativ pe
discipline/compartimente .
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