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L CADRUL LEGAL

II. MISII.INEA

UL STRATEGII

IV. ORGANIZARE

Regulament propriu de organizare 9i functionare

al consiliului consultativ peniru limba^poloni materni
in anul qcolar 2017-2018

Inspector gcolar gen

Prof. Gabriela

coNTTNUTURT

DE ORGANIZARE $I TUNCTIONARE

PENTRU LIMBA POLONA

V. ATRIBUTII

VI.COMPONENTA CONSILIULUI CONSULTATIV

rvr.q.iBRNi iN nxut, $coLAR 2011-2018'

Art.l. Consiliul consultativ se constituie in conformitate cu art' 9 qi anexa 2 d\n

Regulamentul de organ izate qi funclionare al inspectoratelor gcolare jude(ene' elaborat de

Ministerul Educa(iei Nalionale Ei a procesului-verbal de constituire'



Art.2.Esteunorganismcefunclioneazdincadrullnspectoratul$colarJude(eanSuceava,

subordonat inspectorului qcolar pentru minoritSli (limba polona matern[) qi poate fi consultat

in urmdtoarele domenii:

Or ganizar eaqi de sf6qurarea proce sului de invdpmAnt'

Perfeclionarea qi mode tnizateaprocesului de invl![mdnt'

Stabilireaactivit[lilorextracurriculareqideparteneriateducalionallaniveljude{eanqi

nalional.

II. MISITINBA

Art.3.Asigur6 cadrului organ\zatoric qi func(ional favorabil creqterii calitilii actului didactic

qiacontroluluiasigurf,riicalitdliiinqcolicares6permitlelevilorcareauterminatciclul

gimnazialo mai bunS integrare in ciclul liceal vocalional'

Art.4.Urm6regtemodemizareaprocesuluiinstructiv.educativ,inscopulcompatibilizarii

invi![mAntului vocalional cu trepte similare din inv6!6mdntul european'

Art.S.Stabileqte un ansamblu de propuneri valorificdnd potenlialul existent in rdndul

urm[toarelor domenii:

activit[1i de Perfec{ionare;

evaluare qi control;

resurse materiale'

III. STRATBGII

Art. 6. Analizareaproblemelor care pun in disculie barierele in vederea atingerii obiectivelor

invildmintului vocalional qi gisirea soluliilor de rezolvare a acestora'

Art.T.Examinareaeficacitdliiactivitililorqiaroluluicelorimplicaliinsistem.

Art. g. Identificarea mijloacelor de mobilizare apotenlialului existent la nivelul cadrelor

didacticeqiaelevilor,stimulareacadrelordidacticecurezultatedeosebite.

IV. ORGANIZAREA

Art.g.Consiliul consultativ este format din cadre didactice care indeplinesc anumite

condilii : grad didactic I sau II, calificativ ,,foarte bine" in to[i anii de activitate' rezultate

deosebite, deontologie profesionald qi conduiti morali incontestabile'

Art.10. Numarul rllembrilor consiliului consultativ va fi de 9 profesori' Numirea se face
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prin decizie emis[ de inspectorul gcolar general, la inceputul anului qcolar. Inspectorii qcolari

fac parte de drept din Consiliul consultativ.

Art.ll.Conducerea activitafllor Consiliului Consultativ este asiguratd de cdtre un

preqedinte, ales prin vot de membrii Consiliului consultativ. Tot prin vot se alege un secretar,

care asigurS comunicarea perrnanentS cu membrii.

Art.l2. La inceputul fiecdrui an qcolar, Consiliul Consultativ pentru limba poloni

maternl elaboreazd un program de activitdli pe anul in curs qi desemneazd responsabilitfii

pentru fiecare dintre membri.

Art.13. Consiliul Consultativ se intruneqte trimestrial sau ori de c6te ori este nevoie. igi

desfdqoard qedintele in prezenta a cel pulin 213 drntre membrii sii.

V. ATRIBUTIILE CONSILruLUI CONSULTATIV

Art.14. Este organ de specialitate avdnd in principal urmf,toarele atribulii:

Atragerea de cA{i mai mul}i elevi in organizarea qi desf5gurarea activitdlilor propuse.

Sprijin6 colaborarea cu organele locale , cu qcolile din judet.

Face propuneri pentru calendarul activitdtilor anuale gi elaboreazd regulamentele

pentru des{dgurarea concursurilor locale, judetene.

Poate recomanda conducerilor de unitdti gcolare recompensarea sau sanctionarea

cadrelor didactice.

Identificd modalitaflle pentru asigurarea unei selectii eficiente la nivelul unitdfllor

gcolare.

indeplineqte operativ, in limitele prevederilor legale , orice alte sarcini din partea I.S.J.

Dezbate, evalueazd si aprobd fiqele de autoevaluare pentru acordarea gradatiilor de

merit qi a altor diplome.

ParticipS la cercurile pedagogice qi alte activitali organizate de I.S.J.

Aprob5, cu majoritatea simpld a celor prezen\r, deciziile.

Art. 15.Atribu{iile pregedintelui:

- pregdteqte ordinea de zi a fieclrei gedinte;

conduce qedin{ele Consiliului Consultativ;

intocmegte sinteze ale materialelor prezentate si le inainteazd inspectorului de

specialitate;
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distribuie sarcini membrilor consiliului.

Art. 16. Atribu{iile secretarului:

asigura convocarea membrilor Consiliului qi organizeazd gedinlele ordinare si

extraordinare;

intocmegte convocatorul de qedint6;

r edacteazd, pro ce sele verbale ;

asigurS multiplicarea si distribuirea materialelor necesare gi a tematicilor de gedin!6;

line evidenla prezenlei la qedinfe.

Art. 17. Atribufiile membrilor Consiliului consultativ

Contribuie la cercetarea ameliorativd a problemelor specialitdlii prin:

propuneri de mdsuri qi activitSli menite sd imbundtdleascd activitatea cadrelor

didactice din invdldmAntul de artd;

propuneri pentru tematica activitAfl lor cercurilor pedagogice;

realizarea de sinteze in urma analizei programelor gi manualelor gcolare $i a

observaliilor profesorilor privind programele qi manualele;

monitorizarea nivelului de preg6tire a elevilor prin analiza rezultatelor oblinute la

concursuri, olimpiade qcolare.

Acordd recomanddricadrelor didacticede limba polond matem6, care doresc sd

participe la concursuri de ocupare a posturilor din ISJ, CCD etc.

Evalueazd dosarele depuse de cdtre cadrele didactice, care doresc sd participe la

diferite concursuri (pentru ob{inerea grada}iei de merit, pentru ob}inerea de distinc}ii gi

premii, pentru a deveni metodiqti ISJ, etc);

Participi la toate qedinlele Consiliului Consultativ al disciplinei-

VI. DRE,PTURI SI iNDATORIRI

Art.lS.Membrii Consiliul Consultativ pentru Arte au urmdtoarele drepturi:

sd-qi exprime liber opinia, in cadru organizat, cu privire la opliunile Consiliului qi la
activitatea acestuia;

sE fie informati cu privire la activitatea Consiliului consultativ;

s5 participe la luarea hotdrdrilor in cadrul Consiliului, potrivit competentelor
stabilite in prezentul regulament;

sd fie consultali periodic in problemele Consiliului, iar opiniile majoritar exprimate
sd determine adoptarea deciziilor;

s[ aibi iniliativi in rezolvarea unor probleme identificate qi sd ceard examinarea
acestora in plenul Consiliului consultativ;
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Art. lg.Membrii Consiliului consultativ pentru limba polond materni au urmdtoarele
indatoriri:

sd cunoascd qi si respecte prezentul regulament;

sE actioneze pentru punerea in aplicare a scopurilor ;i obiectivelor Consiliului;

sd participe cu regularitate la qedinte ;

sd respecte caracterul confidential al unor documente sau informatii ale Consiliului;

si dovedeasc5, in intreaga lor activitate, corectitudine qi responsabilitate, s5 nu
aducd daune imaginii membrilor Consiliului gi inspectoratului qcolar.

VII. DISPOZITII FINALE

Calitatea de membru in consiliul consultativ nu presupune atribuirea unei indemnizalri de

qedintS.

Completdri la prezentul regulament se fac numai cu aprobarea membrilor consiliul

consultativ, votate cu majoritate simpld.

Prezentul Regulament a fost actualizat in conformitate cu legislalia in vigoare, a fost dezbdtut

gi validat de membrii Consiliului Consultativ in qedinJa din data de.../&fI.n(.{*....

Preqedinte,
lnspector qcolar pentru minoriti{i

Prof. Cristina-Maria Albu

#r/"
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PLAN DE ACTIVITATI

al Consiliului consultativ pentru Limba poloni maternl pentru anul qcolar 2017- 2018

Crt Termen Tema Actiuni/mdsuri Responsabilitdli

Septembrie
2017

Octombrie
2017

Elaborarea raportului privind
starea invdtdm6ntului in limba
polond maternd din judelul
Suceava

Elaborarea planului managerial
pentru anul gcolar 2017-2018

Or ganrzarca c o ns f dtuiri i
cadrelor didactice la nivel
iudetean

-rcalizarea diagnozer
procesului educafional

- prezentarea raportului la
consfbtuirile cadrelor
didactice
-inaintarea raportului cdtre
conducerea I.$.J. gi cdtre
Inspectorul general din
cadrul M.E.N.

-desfdqurarea consfEtuirii
profesorilor de limba polond
maternd

Inspectorul qcolar pentru
minorit6li
Profesorii metodiqti
Membrii consiliului
consultativ

2. permanent Verificarea
modului de aplicare a

curriculumului nalional
-dezvoltarea qi aplicarea
curriculumului la decizia qcolii,
calitatea activitAf lor
extracurri c :ular e rcalizate de
personalul didactic.

- verificarea, prin inspectia
qcolard. a respectArii
prevederilor legale
referitoare la aplicarea
curriculumului na{ional

- respectarea planurilor
cadru qi a programelor de

cdtre toate cadrele didactice

- calitatea gi diversitatea
curriculumului la decizia
scolii

Inspectorul gcolar pentru
minorit6li

Profesorii metodiqti
Membrii consiliului
consultativ

a
J. Octombrie

- decembrie
20t7

Monitorizarea deruldnr
actiunilor prioritare ale MEN

Abordarea di ferenf iatd
- evaluarea cu scop de

orientare qi optimizare a

invdf[rii

Inspectorul gcolar pentru
minoritdli
Profesorii metodiqti
Membrii consiliului
consultativ

4. Octombrie
noiembrie
20t7

Or ganizar ea qi de sfdqurarea
activitdtilor metodice pentru
Semestrul I.

Or gantzar ea Conferintei gi a
formdrilor din cadrul
proiectului Copiii Bucovinei

Or ganizar ea Concursului de
recitare in limba polond.Adam
Mickiewicz

- stabilirea tematicii

- stabilirea locatiilor qi a

cadrelor didactice
propundtoare
-inscrierea cadrelor
didactice in comisiile de

organizarc qi desfEqurare a

conferintei, a cursurilor de

formare qi a concursului

Inspectorul qcolar pentru
minorit6li

Profesorii metodiqti
Membrii consiliului
consultativ
Reprezentan{i ORPEG
din Polonia
Uniunea Polonezilor din
Rom6nia



Ianuarie
201 8

Februarie
201 8

Organizarea Olimpiadei de

limba polond maternd, etapa
localS

Or ganizar ea Olimpiadei de

limba polon[ maternd, etapa
judeteand

Organizarea Olimpiadei de

limba polond maternd, etapa
locald

Or ganizar ea Olimpiadei de

limba polond matem6, etapa
judeleand

Profesorii de limba
polond
Inspectorul gcolar pentru
minorit6li
Responsabilii de cerc
pedagogic
Profesorii metodiqti
Membrii consiliului
consultativ

Martie 2018

Februarie-
aprilie
2018

Martie-
aprilie
20t8,
Conform
calendarului
MEN

Or ganizar ea activitSli I o r
metodice pentru Semestrul al
II-lea.

Or ganrzar ea C oncursului
judelean Minoritdlile nalionale

Si drepturile lor

Or ganrzar ea Olimpiadei de

limba polond matern6, etapa
nalionalS

- planifi carea activit6lilor
metodice

- organizarea gi

desftqurarea activit[1i1or
metodice
-inscrierea cadrelor
didactice ?n comisiile de

organizare gi desfiqurare a

concursului

Or ganizar ea O limpiadei de

limba polond matern6, etapa

nationald
inscrierea cadrelor didactice
in comisiile de organizare gi

desfEgurare a olimpiadei

Inspectorul gcolar pentru
minoritdli
Membriiconsiliului
consultativ
Profesorii de limba
polond

Inspectorul qcolar pentru
minoritdli
Membrii consiliului
consultativ
Profesorii de limba
polond

Aprilie-mai
201 8

Evaluarea performanlelor
cadrelor didactice in vederea
acorddrii gradatiei de merit.

- evaluarea dosarelor
cadrelor didactice pentru
oblinerea gradaliei de merit
sesiunea 2018;

- stabilirea punctaj elor
acordate in urma consultdrii
consiliului consultativ

Inspectorul qcolar pentru
minoritdli
Membrii consiliului
consultativ

Mai 2018 Imbundt6tirea calit6lii educatiei
prin efi cientizarea activitefl i de

monitorizare, control qi

evaluare desfEqurate prin
inspeclia qcolard.

evaluarea competentelor
profesionale ale cadrelor
didactice prin inspecliile
qcolare (inspeclii generale,
inspectii tematice, inspectii
speciale pentru acordarea
definitivdrii in invdtdmAnt qi

a gradelor didactice,
inspectii speciale pentru
concursul de ocupare a

po sturilor/catedrelor
didactice)

- consilierea cadrelor
didactice pe diferite
componente educalionale

Inspectorul gcolar pentru
minoritdli

Profesorii metodiqti
Membrii consiliului
consultativ



Or ganizar ea Concursului de
recitare in limba polond Maria
Konopnickn

-inscrierea cadrelor
didactice in comisiile de
organizarc qi desfrqurare a
concursului

Profesorii de limba
polond
Uniunea Polonezilor din
Romdnia

Iunie
201 8

Anahzar ea rezultatelor obtinute
la concursurile gcolare gi

olimpiade

analiza rezultatelor objinute
la concursurile gcolare qi

olimpiade

Inspectorul qcolar pentru
minoritdli
Membrii consiliului
consultativ

Iulie -
august 2018

Analizar e a re zultate I or o btinute
la concursuri gi olimpiade
Monitorizarea activitSlii de
formare continud a cadrelor
didactice.

analiza rezultatelor obtinute
de profesori laconcursurile
de definitivat gi la concursul
pentru ocuparea posturilor
declarate vacante

Inspectorul qcolar pentru
minoritAtri
Profesorii metodigti
Membrii consiliului
consultativ

Inspectorul gcolar pentru minoritAfl ,

Prof. Cristina-Maria ALBU
,!\ i
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