S.I.P. Hunedoara
Gradația de merit 2019
10.05.2019
În acest an procedura și criteriile de acordare a gradației de merit sunt stabilite prin Ordinul MEN nr. 3952
din 24 aprilie 2019.
În cadrul Comisiei paritare de la nivelul ISJ au fot stabilite numărul de locuri pe categorii de personal și
discipline de învățământ și au fost detaliate punctajele pentru subcriterii.
Comentarii/noutăți:
- În acest an MEN a stabilit prin intermediul Metodologiei nu numai criteriile generale și subcriteriile.
- Au fost stabilite și patru modele de fișe sintetice de (auto)evaluare, fișe care au stat la baza elaborării,
în cadrul comisie paritare, a celor 19 fișe de evaluare specifice fiecărei categorii de candidați.
- De asemenea, Metodologia stabilește punctajele pentru criteriile generale, dar și pentru subcriterii.
Toate detaliile privind gradația de merit, sesiunea 2019, pot fi consultate/descărcate mai jos.

OORDIN nr. 3952 pentru aprobarea METODOLOGIEI ȘI CRITERIILOR privind acordarea gradației de merit
personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019

GRAFICUL desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2019

NUMĂRUL de gradații pe categorii de personal și discipline de învățământ

FIȘE DE EVALUARE

învățământ preșcolar

învățământ primar

profesor

maistru / profesor instruire practică

învățământ special

director / inspector - personal de conducere și de îndrumare și control din învățământul preșcolar,
primar, special, CJRAE/CMBRAE

director / inspector - personal de conducere și de îndrumare și control din învățământul gimnazial, liceal,
profesional, postliceal

director CSS / LPS - personal de conducere, de îndrumare și control din învățământul sportiv integrat și
suplimentar

profesor CSS / LPS - personal didactic de predare din învățământul sportiv integrat și suplimentar

director cluburi / palate - personal de conducere, de îndrumare și control din palatele și cluburile copiilor

profesor cluburi / palate - personal didactic de predare din palatele și cluburile copiilor

administrator financiar

secretar

bibliotecar / documentarist / redactor

laborant

administrator patrimoniu

informatician

pedagog școlar / supraveghetor noapte

corepetitor
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