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ANUNȚ
Inspectoratul Școlar Județean Olt organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții vacante
de inspector școlar:
Nr.

Post/

Funcţia

crt.

norma

1. Inspector școlar pentru limbi moderne

1

2. Inspector școlar pentru informatică

0,5

3. Inspector școlar pentru fizică
4. Inspector școlar pentru geografie

1
1

1

5. Inspector școlar pentru educație fizică-sport

1

6. Inspector școlar pentru minorități naționale

0,5

7. Inspector școlar pentru învățământ special

0,5

8. Inspector școlar pentru proiecte educaționale

1

9. Inspector școlar pentru învățământ particular și alternative educaționale

0,5

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru
ocuparea

funcţiei

de

inspector

şcolar

din

inspectoratele

şcolare,

aprobată

prin

O.M.E.C.T.S.

nr.5558/07.10.2011, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 734 din 19.10.2011, cu modificările și completările
ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă sau al ciclului
II Bologna cu diplomă de master;
b) este titular, având încheiat contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată în învăţământul
preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum 7
ani în învăţământul preuniversitar;
c) a obţinut calificativul anual "foarte bine" în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în aceeaşi
perioadă, până la înscrierea la concurs;
d) nu a fost condamnat penal pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o
funcţie de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de
condamnare penală;
e) este apt din punct de vedere medical;
f) este membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional, în conformitate cu prevederile
art. 246 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
1

În fișa postului inspectorului școlar pentru geografie sunt incluse și atribuții pentru specialitățile istorie și științe socio – umane.
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Dosarul de concurs constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 10 din Metodologia de
organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele
şcolare, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr.5558/07.10.2011, cu modificările și completările ulterioare se depune,
în perioada 24 aprilie – 08 mai 2017, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Olt.
Probele se vor desfășura în perioada 24 – 31 mai 2017, la sediul Inspectoratului Școlar Județean
Olt.
Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declarațiile pe propia
răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar, lista documentelor
necesare înscrierii la concurs, precum și programul orar zilnic de primire a dosarelor de înscriere la concurs
se afișează la sediul Inspectoratului Școlar Județean Olt și se postează pe site-ul www.isjolt.ro.
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0249/410927, în perioada 24 aprilie – 08
mai 2017.
Inspector școlar general,
Felicia MAN
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