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Nr. 9536/23.08.2019

Către
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU
În atenția doamnei prefect Carmen Adriana ICHIM
Ca urmarea adresei nr. 10846/14.08.2018 a Instituției Prefectului – județul Buzău și
înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Buzău cu nr. 9536/14.08.2019, vă înaintăm
Informarea privind stadiul pregătirii unităților de învățământ din județul Buzău, pentru începerea
anului şcolar 2019-2020; respectarea condițiilor igienico-sanitare din unitățile de învățământ
publice și private de pe raza județului Buzău; măsuri pentru creșterea siguranței elevilor și
cadrelor didactice în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ pentru anul școlar 20192020, ce va fi prezentată în cadrul ședinței Consiliului Prefectural al Județului Buzău, la data de
28.08.2019.
Cu mulțumiri,

Inspector Şcolar General,
Florina STOIAN
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Nr. 9536/23.08.2019
Avizat,
Inspector Şcolar General,
Florina STOIAN

INFORMARE CU PRIVIRE LA MĂSURILE ÎNTREPRINSE PENTRU ÎNCEPEREA
ANULUI ŞCOLAR 2019-2020
ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL BUZĂU
În judeţul Buzău, în anul şcolar 2019-2020, vor funcţiona 146 unităţi de învăţământ
preuniversitar cu personalitate juridică (62 în mediul urban și 84 în mediul rural) ce vor avea
în subordine 334 structuri.
Din totalul de 480 unități școlare de învăţământ preuniversitar, 96 se găsesc în mediul
urban și 384 în mediul rural.
Pentru începerea în bune condiţii a noului an şcolar, în toate unităţile şcolare se depun
eforturi pentru realizarea igienizării localurilor proprii, pentru asigurarea securităţii şi siguranţei
copiilor preşcolari şi şcolari, a bunurilor, a materialelor didactice şi pentru asigurarea încadrării cu
personalul didactic necesar bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ.
În urma monitorizării realizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, s-au
constatat următoarele:
I. ANALIZA SITUAŢIEI IGIENICO-SANITARE ÎN UNITĂŢILE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
1. Existenţa autorizaţiilor:


sanitare de funcţionare

Unitățile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică şi structurile subordonate
acestora deţin în proporție de 90,28% autorizaţie sanitară de funcţionare de la Direcţia de
Sănătate Publică (din 480 unități școlare care funcționează în 813 clădiri/spații școlare, 716
clădiri au autorizaţii), restul fiind în curs de obţinere a acestei autorizaţii după depunerea
documentaţiei necesare).
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Nr.
Denumire tip autorizație/tip clădire
crt.
Număr total de clădiri aflate în baza materială a UI

Total
813

1

Nr. clădiri care dețin ASF (Autorizație Sanitară de Funcționare)

716

2

Nr. clădiri care nu dețin ASF

37

3

Nr. total de clădiri în care nu se mai desfășoară activități de învățământ, din care:

18

4

Nr. clădiri în conservare

18

Motivele pentru care unele școli nu au autorizaţii sanitare sunt:
Nr. Motivul pentru care unitatea școlară
crt.
nu are autorizaţie sanitară
1 lipsă sursă de apă potabilă
2

funcționarea în spații improprii

Exemple unități școlare
 Școala Gimnazială și G.P.N. Odăile
 GPN nr. 15 Buzău - funcționează în incinta
căminului de garnizoană al Armatei a II-a Buzău;
 GPN Maxenu – funcționează în clădirea
Căminului Cultural;
 Școala Primară Niculești, comuna Vintilă Vodă
- este necesar sa se asigure separarea accesului
de Căminul Cultural.

3

grupuri sanitare improprii

• GPN Petrișoru, comuna Racovițeni ;
• Școala Primară Rușavăț, comuna Viperești

4

nefinalizarea lucrărilor de reabilitare • Școala Gimnazială Luncile, comuna Lopătari;
• Școala Primară Valea Largă, comuna Sărulești;
• GPN Pietroiu comuna Buda, școala gimnazială
Mărgăritești.
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Se monitorizează stadiul lucrărilor la cele 23 unități de învățământ la care s-au alocat fonduri pentru realizarea lucrărilor de investiții
necesare aducerii grupurilor sanitare la standardele în vigoare pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare.

Nr.
crt.

Denumirea unității de
învățământ MEN

1

Școala Gimnazială comuna
Mihăilești

2

Şcoala Gimnazială Nr. 2 sat
Corbu, comuna Cătina

3
4
5
6
7
8
9
10

Denumirea unității
cu personalitate juridică
MEN

Școala Gimnazială
comuna Mihăilești

Şcoala Gimnazială Nr.
1 comuna Cătina
Școala Gimnazială
Grădinița cu Program Normal
"Prof. Dr. Ion Anghel"
comuna Luciu
comuna Luciu
Grădiniţa cu Program Normal Şcoala Gimnazială
sat Lanurile, comuna Ziduri
comuna Ziduri
Şcoala Primară sat Arcanu
Şcoala Gimnazială
comuna Scutelnici
comuna Scutelnici
Şcoala Primară sat Costieni,
Şcoala Gimnazială
comuna Ziduri
comuna Ziduri
Şcoala Primară sat Roşioru
Şcoala Gimnazială
comuna Cochirleanca
comuna Cochirleanca
Școala Primară sat Ploștina
Liceul Tehnologic
comuna Lopătari
comuna Lopătari
Şcoala Primară sat Finţeşti
Şcoala Gimnazială
comuna Năeni
comuna Năeni
Şcoala Primară sat Heliade
Şcoala Gimnazială
Rădulescu, comuna Ziduri
comuna Ziduri

Nr. elevi

Nr de
schimburi
în care se
învață

Regimul
de
înălțime
al
clădirii

Dacă există
în localitate
rețea de apă
curentă

Dacă există în
localitate rețea
de canalizare

Mihăilești

288

I

P

NU

NU

Cătina

45

I

P

NU

NU

Luciu

45

I

P

DA

da

Ziduri

44

I

P

NU

NU

Scutelnici

40

I

P

NU

NU

Ziduri

40

I

P

NU

NU

Cochirleanca

36

I

P

DA

da

Lopătari

35

I

P

NU

NU

Năeni

28

I

P

NU

NU

Ziduri

28

I

P

NU

NU

UAT
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11

Şcoala Primară sat Cătiaşu
comuna Chiojdu

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Şcoala Gimnazială
"Constantin Giurescu"
comuna Chiojdu

Chiojdu

25

I

P

NU

NU

Grădiniţa cu Program Normal
Şcoala Gimnazială
sat Deduleşti comuna
comuna Topliceni
Topliceni

Topliceni

25

I

P

NU

NU

Şcoala Primară sat Vizireni
comuna C.A. Rosetti

Şcoala Gimnazială
comuna C.A. Rosetti

C.A. Rosetti

25

I

P

NU

NU

Grădiniţa cu Program Normal
comuna Brădeanu
Şcoala Primară sat Pălici
comuna Vipereşti
Şcoala Primară sat Cuculeasa
comuna Ziduri

Şcoala Gimnazială
comuna Brădeanu
Şcoala Gimnazială
comuna Vipereşti
Şcoala Gimnazială
comuna Ziduri
Şcoala Gimnazială
"Dumitru I. Ionescu"
comuna Calvini
Şcoala Gimnazială
comuna Scorţoasa

Brădeanu

24

I

P

DA

da

Viperești

23

I

P

NU

NU

Ziduri

21

I

P

NU

NU

Calvini

17

I

P

NU

NU

Scorțoasa

17

I

P

NU

NU

Cătina

15

I

P

NU

NU

Mînzălești

12

I

P

NU

NU

Năeni

12

I

P

NU

NU

Viperești

9

I

P

NU

NU

Sărulești

86

I

P

DA

NU

Şcoala Primară sat Bâscenii
de Jos Comuna Calvini
Şcoala Primară sat Golu
Grabcina comuna Scorţoasa
Grădiniţa cu Program Normal
Nr. 2 sat Corbu comuna
Cătina
Şcoala Primară sat Valea
Cotoarei comuna Mânzăleşti
Grădiniţa cu Program Normal
sat Finţeşti comuna Năeni
Şcoala Primară sat Ruşavăţ
comuna Vipereşti
Şcoala Gimnazială sat
Sărulești comuna Săruleşti

Şcoala Gimnazială Nr.
1 comuna Cătina
Şcoala Gimnazială
comuna Mânzăleşti
Şcoala Gimnazială
comuna Năeni
Şcoala Gimnazială
comuna Vipereşti
Şcoala Gimnazială
comuna Săruleşti
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•

autorizaţie de securitate la incendiu
Unitățile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică şi structurile subordonate

acestora, deţin în proporție de 84,87% autorizaţie de securitate la incendiu (din 480 unități școlare
care funcționează în 813 clădiri/spații școlare, 620 clădiri dețin autorizație de securitate la
incendiu sau nu au nevoie).
Se fac demersuri pentru ca împreună cu sprijinul autorităților locale să se execute lucrările
necesare îndeplinirii condițiilor în vederea autorizării.
Astfel,
Nr.
Denumire tip autorizație/tip clădire
crt.
Număr total de clădiri aflate în baza materială a UI

Total
813

1

Număr de clădiri care potrivit prevederilor legale trebuie să aibă autorizație ISU

281

2

Număr de clădiri care au autorizație ISU

132

3

Număr de clădiri care nu au autorizație ISU

123

4

Număr de clădiri care nu necesita autorizație ISU construite înainte de 1992 la
care nu s-au executat lucruri de modernizare și pentru care nu s-a emis aviz ISU
Număr de clădiri construite înainte de 1992 la care s-au executat lucrări de
modernizare și pentru care s-a emis doar aviz ISU
Număr de clădiri construite înainte de 1992 la care s-au executat lucrări de
modernizare s-a emis doar aviz ISU și pentru care urmează să se solicite
autorizație ISU

488

5
6

26
26

2. Lucrări de igienizare, reabilitare, consolidare
La această dată lucrările de igienizare a spaţiilor şcolare şi a celor conexe sunt în curs de
derulare, gradul de realizare a acestor lucrări fiind de 85% în majoritatea spaţiilor şcolare. Există
și unități de învățământ în care lucrările de igienizare au fost finalizate.
Lucrările constau, în general, în: zugrăvirea sălilor de clasă, a grupurilor sanitare, a
laboratoarelor, mici reparaţii, vopsit, verificarea acoperirii canalizărilor şi asigurarea lor împotriva
desfacerii neautorizate, verificarea consolidării şi rezistenţei balustradelor de la scările de acces,
verificarea tuturor instalaţiilor/echipamentelor care pot produce accidentări dacă nu sunt realizate
de firme autorizate; inventarierea si verificarea materialelor didactice, recondiţionarea unor
materiale şi cărţi/manuale etc..
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Pe perioada vacanței de vară s-au luat măsuri suplimentare pentru asigurarea securității și

siguranței bunurilor acolo unde se execută lucrări de reabilitare și reamenajare a spațiilor școlare.
Pentru şcolile care au fose septice, acestea sunt prevăzute cu capace din plăci de beton care nu
permit desfacerea lor de către copii şi sunt amplasate în zone unde copiii nu au acces decât cu
supraveghere din partea personalului didactic sau de îngrijire. Canalizările sunt acoperite cu
capace de fontă şi asigurate cu plăci de beton armat, lucrări realizate la data construirii de firme
autorizate.
3.Lucrări de construcţie, reparaţii și consolidări:
Sunt monitorizate lucrările investiționale ce se execută la unități școlare, după cum
urmează:
Școala Gimnazială Unguriu, județul Buzău
Colegiul Național "Mihai Eminescu" Buzău, județul Buzău
Colegiul Național "Alexandru Vlahuță" Rm. Sărat, județul Buzău
Școala Gimnazială Vadu Pașii, județul Buzău
Școala Gimnazială Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău
Școala Gimnazială Vintileanca, județul Buzău
Școala Gimnazială Dedulești, județul Buzău
4. Mobilier școlar adaptat la particularitățile de vârstă
În majoritatea unităţilor de învățământ există mobilier modular standard cu mese reglabile.
Mobilierul pentru clasa pregătitoare este suficient pentru toți elevii din anul școlar 2019-2020. Au
fost redistribuite module de mobilier de la şcolile care au avut un surplus către școlile care au
nevoie. În şcolile unde vor funcţiona clasele pregătitoare există spaţii special amenajate și grupuri
sanitare interioare.
5. Conectarea la internet și gradul de funcționare a calculatoarelor
Unităţile de învățământ au conectare la internet în proporţie de 100% şi au acces la toate
informaţiile transmise online.
Unele şcoli din mediul rural au calculatoare învechite moral și fizic întâmpinând dificultăţi
în utilizare.
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6.Asigurarea manualelor școlare pentru elevii din învățământul obligatoriu

În perioada 29.07.2019-02.08.2019 s-au distribuit manualele unităților școlare din județul
Buzău, conform programării ce se află pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Buzău la adresa:
http://isjbz.ro/site/index.php/component/jdownloads/send/75-manuale-scolare/4159programare-distribuire-manuale

7. Asigurarea cu combustibil
În ceea ce privește asigurarea cu combustibil pentru perioada de iarnă – conducerile
unităților școlare împreună cu autoritățile locale s-au preocupat de contractarea și aprovizionarea
cantităților necesare.
Sunt unități școlare care au asigurat aprovizionarea cu întreaga cantitate necesară dar și
unități școlare care au aprovizionat doar 60-70% din necesarul de lemne.
II. ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC
Încadrarea cu personal didactic este în curs de desfăşurare, respectându-se Metodologiacadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în vigoare.
Conducerile unităților de învățământ au făcut demersurile necesare în vederea asigurării încadrării
cu personal didactic calificat.
În anul școlar 2018-2019, care se finalizează la data de 31.08.2019, în unitățile școlare a
existat un număr de 6276 persoane, după cum urmează:
Nr.

Categorie personal

Număr

crt.
1

personalul didactic

4584

2

personalul didactic auxiliar

543

3

personalul nedidactic

1149

În vederea asigurării unui învăţământ de calitate în județul Buzău, în relaţiile cu elevii, pe
de o parte, cu părinţii/tutorii legali, pe de altă parte, persoanele responsabile cu instruirea şi
educaţia, cadrele didactice, au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de
conduită, care vizează printre altele:
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 Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor
Din toate inspecțiile tematice și controalele realizate pe parcursul anului școlar 2018-2019,
de către inspectorii școlari încadrați la IȘJ Buzău, rezultă că:
- s-a realizat o supraveghere permanentă a elevilor pe tot parcursul activităţilor în şcoală
cât şi în cadrul celor organizate de unitățile şcolare în afara lor, în vederea asigurării depline a
securităţii tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni
- s-a înregistrat un singur caz de agresiune fizică şi tratament umilitor La Liceul
Tehnologic Agricol din Comuna Smeeni - a unui cadru didactic titular, profesor de limba și
literatura română sancționat de către comisia de disciplină, căruia ulterior i s-a încetat
raporturile de muncă, pe motivul aplicării tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra
elevilor și interzicerii hărţuirii sexuale
- s-a asigurat protecţia fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă fizică
exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a
elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare
- nu s-a înregistrat nici un caz de abuz sexual, emoţional sau spiritual.
 Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie
Nu s-au înregistrat cazuri de:
- fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc.;
- solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea
obţinerii de către elevi a unor rezultate şcolare incorecte;
- traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare;
- colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru
protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de
evaluare (examene şi evaluări naţionale, olimpiade, alte concursuri )
 Nu s-au înregistrat cazuri de excluderea din relaţiile cu elevii a oricărei forme de
discriminare, asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei inclusive
 Referitor la respectarea legislației generale și a celei specifice domeniului educație la Liceul Tehnologic Mărgăriți din comuna Beceni nu s-a respectat legislația specifică
referitoare la evidența și completarea documentelor școlare, fapt care a condus la acceptarea
greșelilor identificate, urmate de demisia doamnei director.
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III. ASIGURAREA SIGURANȚEI ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
La 73 unităţi de învățământ din urban și 391 unităţi de învățământ din rural există un
Plan de pază cât și procedura privind asigurarea siguranţei în unitatea de învățământ. Unitățile de
învățământ sunt dotate cu sisteme de alarmă și camere video de supraveghere, atât în mediul
urban cât și în mediul rural. Încăperile cu dotări majore sunt asigurate cu gratii la ferestre și uși
metalice. Unitățile de învățământ au încheiat protocoale de colaborare cu Poliția Locală.
Conform datelor centralizate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Buzău, din totalul
unităților de învățământ preuniversitar, 283 sunt asigurate cu pază, dintre care 96 în mediul
urban, iar 187 în mediul rural.
Pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale comise în incinta și zona adiacentă
unităților școlare, la nivelul județului Buzău au fost desfășurate următoarele activități specifice:
- participarea polițiștilor desemnați la festivitățile de deschidere a anului de învățământ
2018 – 2019, ocazie cu care au fost adresate recomandări preventive și a fost prezentat mesajul
Poliției Române cadrelor didactice, elevilor și părinților;
- desfășurarea de activități preventive circumscrise "Zilelor Siguranței Rutiere", ce au vizat
creșterea gradului de informare a elevilor privind normele rutiere, precum și reducerea riscului de
victimizare și de implicare a acestora în accidente rutiere;
- desfășurarea de activități în cadrul programelor privind "Prevenirea infracţiunilor contra
patrimoniului", derulat în cadrul priorităţii naţionale:

"Prevenirea delincvenţei juvenile şi a

victimizării minorilor" și "Prevenirea violentei domestice", derulate în cadrul priorităţii naţionale
şi "Programul privind creşterea gradului de siguranţă rutieră" la nivelul judeţului Buzău, derulat în
cadrul priorităţii locale.
- desfășurarea de activități în cadrul Campaniilor naţionale "Paza bună, trece primejdia
rea", "Dă block agresivității. Și glumele dor. Stop cyberbullying" și "Programul Național Școala
Siguranței Tedi".
- desfășurarea de activități în cadrul Programului de activităţi extracurriculare "Să știi mai
multe să fii mai bun - Şcoala altfel" şi întâlniri tip Biblioteca Vie,
- desfășurarea de activități pentru marcarea Zilei Internaționale a Internetului, Zilei
Internaționale a Toleranței, Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, Zilei Mondiale pentru
Eliminarea Violenței asupra Femeii, Zilei Internaționale a Voluntariatului, Zilei Europene de luptă
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Împotriva Traficului de Persoane, Săptămâna Educaţiei Globale, Ziua Internațională a Ștafete și
Ziua Internațională a non violenței în școli.
- desfășurarea de activități în cadrul proiectelor educaţionale "De partea Legii", "Stop
Violenței", "Stop, nu fi victimă!", "Micul Pieton", "Împreună pentru viitor", "Să circulăm corect!",
"Siguranța ta contează!, "Micii Pietoni", "Preșcolarii știu să circule corect!"

și "Trăiește-ți

copilăria fără incidente!.
Poliţiştii cu atribuţii în domeniu au participat la 631 şedinţe cu cadrele didactice şi cu
părinţii și au desfăşurat 1362 de activităţi la orele de curs.
Au fost derulate 12 de proiecte/programe sau campanii, în cadrul cărora au fost implicați
19 unități școlare, beneficiari fiind 10530 de elevi, părinți și cadre didactice.
Pentru menținerea unui climat de ordine şi siguranţă publică în mediul şcolar
preuniversitar, Inspectoratul Școlar Județean Buzău în colaborare cu Inspectoratul de Poliție
Județean Buzău a organizat şi executat 195 acţiuni, dintre care 93 pe linia prevenirii
absenteismului şcolar, 82 pe linia prevenirii incidentelor rutiere şi 20 privind alte domenii de
interes.
IV. ASIGURAREA TRANSPORTULUI ȘCOLAR
În perioada 2006-2014, unitățile școlare din județul Buzău au primit 63 microbuze școlare,
conform Anexei 1.
În data de 28.01.2019, Ministerul Educației Naționale a solicitat necesarul de microbuze
școlare, menținându-se și capacitatea acestora.
Din discuțiile purtate cu reprezentanții UAT-urilor și ai unităților școlare a fost transmisă
la MEN, situația existentă fiind, centralizată astfel:

Total

Nr. microbuze

Nr locuri microbuz

1

16-1

2

19+1

9

24-1

16

28+2

28
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În luna iunie, Ministerul Educației Naționale a solicitat o reactualizare a necesarului de

microbuze școlare, pentru microbuze cu 16+1 locuri și cu 19+1 locuri, situația existentă în Anexa
3, după cum urmează:

Total

Nr. microbuze

Nr locuri microbuz

3

16-1

22

19+1

25

ISJ Buzău va monitoriza respectarea legislației cu privire la utilizarea microbuzelor școlare
pentru transportul elevilor și luarea măsurilor care se impun pentru preîntâmpinarea situațiilor
care ar putea pune în pericol sănătatea, securitatea și viața elevilor.
Se vor avea în vedere următoarele aspecte: orarul deplasărilor, traseele, graficul cu
profesorii însoțitori etc.
Concluzii
Inspectoratul Școlar Județean Buzău

monitorizează permanent, pe baza notelor de

control încheiate de inspectorii școlari de sector în urma vizitelor efectuate în teritoriu, stadiul
realizării planului de măsuri care vizează asigurarea condiţiilor necesare începerii anului şcolar.
Astfel, se continuă verificarea situaţiei din teren, urmând ca până la data de 6 septembrie
2019 aceste verificări să vizeze toate unităţile de învăţământ existente în județul Buzău.
În anul școlar 2019-2020 se vor întreprinde demersuri atât prin valorificarea resurselor
existente la nivelul unităților școlare, cât și prin dezvoltarea unor rețele de comunicare și
colaborare la nivel comunitar prin:
 monitorizarea absenţelor
 demersuri de contactare a familiei, telefonic sau prin adrese de înştiinţare a părinţilor
 întâlniri cu părinţii vizite la domiciliul copilului,
 consilierea copilului şi a familiei discuții cu reprezentanții legali și cu asistentul social de
la primărie
 strategii de abordare diferenţiată în procesul de predare-învăţare
 stimularea motivaţiei şi interesului pentru învăţare
 implicarea elevilor în activităţi extracurriculare
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 intervenţie specializată prin mediatori şcolari, profesori consilieri şcolari
 acordarea de sprijin financiar prin burse de studii.
De asemenea, în perioada 1-31 august 2019, echipe mixte formate din inspectori școlari și
experți în Corpul de Control al Ministerului Educației Naționale vor efectua inspecție și analiză
de risc, bazată pe situația școlară a elevilor din învățământul gimnazial, de la înscrierea în
clasa a V-a în anul școlar 2015-2016 și până la susținerea evaluării naționale în anul școlar
2018-2019, având următoarele obiective:
1. Prevenirea excluziunii școlare a elevilor din unitățile de învățământ unde rata de
neparticipare la examenele naţionale depăşeşte media pe ţară;
2. Reducerea/remedierea erorilor în documentele şcolare gestionate de unităţile de
învăţământ preuniversitar;
3. Identificarea grupurilor defavorizate de elevi care sunt în risc de abandon școlar.
Astfel, vor fi inspectate toate unitățile școlare cu personalitate juridică ce școlarizează
elevi în ciclul gimnazial.
Priorităţi şi accente educaţionale:
- abilitarea curriculară a cadrelor didactice pentru implementarea noului curriculum;
- formarea/ dezvoltarea profesională a managerilor/ profesorilor
- recredibilizarea învățământului tehnic și profesional, prin dezvoltarea colaborării unităţii
de învăţământ – agenţi economici;
- promovarea performanței în educație;
- implementarea proiectelor europene – care ne situează în topul național prin valoare, prin
numărul, creativitatea și consistența acestora;
- participarea la olimpiadele şi concursurile şcolare naționale și internaționale;
- consolidarea colaborării cu autorităţile locale, agenţi economici şi alţi parteneri implicaţi
în actul educaţional: Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, consiliile locale şi primăriile, ITM,
DSP, IPJ, IJJ, AJOFM, mediul academic ieşean, mediul de afaceri, ONG-uri.
Inspector școlar,
Serenella Liliana DINU
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