S.I.P. Hunedoara
Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
24.06.2019
Luni, 24 iunie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar
Județean Hunedoara.
Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Solicitări din partea unităților de învățământ.
II. Aprobarea raportului comisiei județene de organizare a evaluării naționale a absolvenților clasei a
VIII-a, cu privire la incidentul petrecut în timpul probei scrise la matematică, la centrul de examen
organizat la Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan.
III. Diverse.
În cadrul ședinței au fost luate următoarele hotărâri:
I. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:
a. Liceul Tehnologic Energetic ,,Dragomir Hurmuzescu'' Deva - se aprobă înființarea 1 clasă învățământ
special primar;
b. Școala Gimnazială Ribița - se acordă aviz încheiere situație școlară a unui elev școlarizat la domiciliu,
după recuperarea medicală a acestuia;
c. Grădinița PP Nr. 7 Deva - se acordă aviz organizare concurs pentru 2 posturi îngrijitor și 1 post bucătar;
d. Centrul de Pedagogie Curativă Simeria - se acordă aviz organizare concurs pentru 1 post secretar,
temporar vacant;
e. Se acordă aviz proiectelor de organizare a programului ,,Școala după școală'' pentru 12 unități de
învățământ, anul școlar 2019-2020, conform anexei;
f. Se aprobă raportul comisiei de verificare a îndeplinirii criteriilor minimale de menținere/acordare a
denumirii de colegiu național/colegiu, în urma căruia doar 2 unități din 4 solicitante au îndeplinit
condițiile, conform anexei.
II. Se aprobă raportul comisiei județene de organizare a evaluării naționale a absolvenților clasei a VIII-a,
cu privire la incidentul petrecut în timpul probei scrise la matematică, la centrul de examen organizat la
Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan.
III. Diverse:
1. Se aprobă pensionarea pentru limita de vârstă a unui cadru didactic, începând cu data de 01.07.2019.
2. Se prezintă solicitarea Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți referitor la invitația în scris a
reprezentanților federației la ședințele Consiliului de Administrație a ISJ Hunedoara.
3. Se prezintă raportul inspecției tematice ce urmează a fi efectuată în unitățile de învățământ, transmis
de către Direcția Generală de Inspecție și Control, Direcția Inspecție Școlară și Evaluare.
4. Se avizează raportul de activitate ca urmare a încheierii perioadei de activitate, 2015-2019, pentru un
inspector școlar și se aprobă prelungirea contractului de management pentru anul următor.
5. Se aprobă componența comisiilor din cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019,
conform anexei.
6. Se aprobă eliberarea unui duplicat după diploma de bacalaureat, promoția 2004, Colegiul Național
,,Aurel Vlaicu'' Orăștie.
7. Se acordă aviz solicitării Primăriei Petroșani privind schimbarea destinației pentru Școala Gimnazială
Dâlja Mare și Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Petroșani.
8. Se amână avizarea schimbării destinației pentru Școala Gimnazială Nr. 5 ,,Spiru Haret'' Petroșani. Se
constituie o comisie de analiză formată din 5 reprezentanți ai ISJ Hunedoara și 1 reprezentant al Primăriei
Petroșani.
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