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Regulament propriu de organizare qi func(ionare
al Consiliului consultativ pentru limba ucraineani materni qi limba rusi maternl

in anul qcolar 2017-2018
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CONSULTATIV PENTRU LIMBA
RUSA MATERNA ix axul SCoLAR

I. CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Art.1. Consiliul Consultativ se constituie in conformitate cu art. 143 din Legea

invi{amdntului nr. ll2}ll, modificatd qi completatd qi a art. 9 9i 14 din Regulamentul de

organizare gi functionare al inspectoratelor qcolare judelene, elaborat de Ministerul Educafiei

Nationale qi a procesului-verbal de constituire.



Art.2. Este un organism ce func(ioneazdin cadrul Inspectoratul $colar Jude[ean Suceava,

subordonat inspectorului gcolar pentru minoritdli (limba ucraineand matema gi limba rusd

maternd) qi poate fi consultat in urmdtoarele domenii:

organizarca qi desfEgurarea procesului de invdfim6nt;.

perfectionarea gi modemtzareaprocesului de invatdmdnt;

stabilirea activit6tilor extracurriculare gi de parteneriat educalional la nivel judelean gi

nafional.

II. MISIUNEA

Art.3. Asigurd cadrul organizatoric ai funclional favorabil cregterii calitali actului didactic qi

a controlului asigurdrii calitdlii in gcoli care sE permitd elevilor care au terminat ciclul

gimnazial o mai buni integrare in ciclul liceal vocalional.

Art.4. Urmiregte modemizarea procesului instructiv-educativ, in scopul compatibilizdrii

invdtdmdntului vocafional cu trepte similare din invd{dmdntul european.

Art.S. Stabilegte un ansamblu de propuneri valorificdnd poten{ialul existent in r6ndul

urmdtoarelor domenii:

activitdti de perfeclionare;

evaluare gi control;

resurse materiale.

III. STRATEGII

Art. 6. Anahzarea problemelor care pun in discutie barierele in vederea atingerii obiectivelor

inv[([mdntului voca]ional gi gdsirea soluliilor de rezolvare a acestora.

Art.7. Examinarea eficacitdlii activitElilor gi a rolului celor implicali in sistem.

Art. 8. Identificarea mijloacelor de mobilizare a potentialului existent la nivelul cadrelor

didactice gi a elevilor, stimularea cadrelor didactice cu rezultate deosebite.

IV. ORGANIZARE,A

Art.9. Consiliul Consultativ este format din cadre didactice care indeplinesc anumite

condilii : grad didactic I sau II, calificativ ,,foarte bine" in toti anii de activitate, rezultate

deosebite, deontologie profesionalS gi conduit[ morald incontestabile.

Art.10. Num5rul membrilor Consiliului Consultativ va fi de 9 profesori ( 7 profesori

limba ucraineand qi 2 profesori limba rusd ). Numirea se face prin decizie emisa de



inspectorul gcolar general, la inceputul anului qcolar. Inspectorul gcolar face parte de drept

din Consiliul consultativ.

Art.ll.Conducerea activit5[ilor Consiliului Consultativ este asiguratd de citre un

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

care asigurd comunicarea perrnanentd cu membrii.

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

maternl qi limba rusl maternl elaboreazd un program de activitdli pe anul in curs qi

desemneazd responsabilitS(i pentru fiecare dintre membri.

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

desfEqoard qedinlele in prezenta a cel pulin 213 dintre membrii sdi.

V. ATRIBUTIILE CONSILIULUI CONSULTATIV

Art.14. Este organ de specialitate avdnd in principal urm[toarele atribu]ii:

Atragerea de c6! mai mul(i elevi in organizarea qi desfrgurarea activitdlilor propuse.

Sprijind colaborarea cu organele locale , cu qcolile din judet.

Face propuneri pentru calendarul activitdlilor anuale gi elaboreazd regulamentele

pentru desfbqurarea concursurilor locale, j udetene.

Poate recomanda conducerilor de unitdli qcolare recompensarea sau sanclionarea

cadrelor didactice.

Identificd modalitaflle pentru asigurarea unei selec{ii eficiente la nivelul unitdlilor

gcolare.

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

Dezbate, evaheazd, si aprobd figele de autoevaluare pentru acordarea gradaJiilor de

merit qi a altor diplome.

Participd la cercurile pedagogice gi alte activitdli organizate de I.S.J.

Aprobd, cu majoritatea simplS a celor prezenli, deciziile.

Art. 15. Atribu{iile pregedintelui:

- pregdteqte ordinea de zi a hecdrei qedin{e;

conduce gedinfele Consiliului Consultativ;

intocmegte sinteze ale materialelor prezentate si le inainteazd inspectorului de

specialitate;

distribuie sarcini membrilor consiliului.



Art. 16. Atribu{iile secretarului:

asigura convocarea membrilor Consiliului gi organizeazd qedinlele ordinare si

extraordinare;

intocmegte convocatorul de gedin[6;

r edacteazd, proce sele verbale ;

asigurd multiplicarea si distribuirea materialelor necesare gi a tematicilor de qedinld;

fine evidenfa prezenlei la gedinfe.

Art. 17, Atribu{iile membrilor Consiliului consultativ

contribuie la cercetarea ameliorativd a problemelor specialitdlii prin:

propuneri de m[suri qi activit[1i menite sd imbundt6{eascd activitatea cadrelor

didactice din invdfdmdntul de artd;

propuneri pentru tematica activitdlilor cercurilor pedagogice;

realizarea de sinteze in urma analizei programelor qi manualelor qcolare Si a

observaliilor profesorilor privind programele gi manualele;

monitorizarea nivelului de pregdtire a elevilor prin analiza rezultatelor oblinute la

concursuri, olimpiade gcolare.

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

diferite concursuri (pentru oblinerea gradaliei de merit, pentru oblinerea de distinc{ii qi

premii, pentru a deveni metodigti ISJ, etc);

Participd la toate qedin(ele Consiliului Consultativ al disciplinei.

VI. DREPTURI SI iNDATORIRI

Art.18. Membrii Consiliul Consultativ au urmdtoarele drepturi:

s5-Ei exprime liber opinia, in cadru organizat, cu privire la opliunile Consiliului qi la
activitatea acestuia;

sd fie informafi cu privire la activitatea Consiliului consultativ;

s6 participe la luarea hotdrdrilor in cadrul Consiliului, potrivit competenfelor
stabilite in prezentul regulament;

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

s6 aib[ ini]iativd in rezolvarea unor probleme identificate qi sd ceard examinarea
acestora in plenul Consiliului consultativ;

Art. 19. Membrii Consiliului consultativ au urmdtoarele indatoriri:

sd cunoascd gi sd respecte prezentul regulament;

s[ ac]ioneze pentru punerea in aplicare a scopurilor qi obiectivelor Consiliului;

sd participe cu regularitate la qedinle ;



sA respecte caracterul confidenlial al unor documente sau informalii ale Consiliului;

sd dovedeasci, in intreaga lor activitate, corectitudine qi responsabilitate, sd nu
aducd daune imaginii membrilor Consiliului qi inspectoratului gcolar.

VII. DISPOZITII FINALE

Calitatea de membru in consiliul consultativ nu presupune atribuirea unei indemniza[ii de
qedin!6.

Completdri la prezentul regulament se fac numai cu aprobarea membrilor consiliul
consultativ, votate cu majoritate simpld.

Prezentul Regulament a fost actualizat in conformitate cu legislafia in vigoare, a fost dezbdtut
gi validat de membrii Consiliului Consultativ in qedinla din data de 20.09.2017

Preqedinte,
Inspector gcolar pentru minorit[1i

Prof. Ilie Sauciuc
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PLAN DE ACTIVITATT

al Consiliului consultativ pentru Limba ucrainean[ matern[ qi limba rusi materni

pentru anul qcolar 2017-2018

Cft Termen Tema Actiuni/mdsuri Responsabilitali

1. Septembrie
2017

Elaborarea raportului privind
starea invdfSmdntului in limba
materna ( ucraineand gi rusd )
dinjudelul Suceava

Elaborarea planului managerial
pentru anul gcolar 2017-2018

Or ganizar ea cons fttuiri i
cadrelor didactice la nivel
judefean

- reahzarea diagnozei
procesului educafional

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

-desfbqurarea consfrtuirii
profesorilor de limba
matema ( ucrainean[ gi

rusd)

Inspectorul qcolar pentru
minoritAli
Profesorii metodiqti
Membrii consiliului
consultativ

2. Octombrie

- decembrie
2017

Monitorizarea derul6rii
acliunilor prioritare ale MEN

Abordarea diferenliatd
- evaluarea cu scop de

orientare gi optimizare a
inv[farii

Inspectorul qcolar pentru
minoritdli
Membrii consiliului
consultativ
Responsabilul de cerc
pedagogic

J. Noiembrie
2017

O r ganizarca gi de sfEgurarea
activitdtii metodice pentru
semestrul L

- stabilirea tematicii

- stabilirea locafiilor qi a
cadrelor didactice
propunf,toare

Inspectorul qcolar pentru
minoritdli
Profesorii metodigti
Membrii consiliului
consultativ

4. Ianuarie
201 8

Or ganizarea Olimpiadei de
limba matern5 ( ucraineanf, gi

rusd),etapalocald

Profesorii de limba limba
maternl ( ucrainean6 qi

rusd )
Inspectorul qcolar pentru
minoritali
Membrii consiliului
consultativ

5. Februarie
201 8

Or ganrzar ea Olimpiadei de
limba maternd ( ucraineand qi

rusd ), etapajudelean6

-decizie constituire comisii
judelene
-elaborare subiecte etapa
jude(eana

Profesorii de limba limba
atemal ( ucraineand qi

rusd )
Inspectorul gcolar pentru
minoritSli Membrii
consiliului consultativ

-decizii constituire comisii



6. Aprilie-mai
2018

Evaluarea performanlelor
cadrelor didactice in vederea
acorddrii gradaliei de merit.

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

- stabilirea punctajelor
acordate in urma consultArii
consiliului consultativ

Inspectorul gcolar pentru
minorit6li
Membrii consiliului
consultativ

7. Mai 2018 ImbundtSf irea calitalii educaliei
prin eficientizarea activitdfii de
monitorizare, control gi

evaluare desfEgurate prin
inspec{ia gcolard.

- evaluarea competenfelor
profesionale ale cadrelor
didactice prin inspecliile
gcolare (inspeclii generale,
inspeclii tematice, inspecfii
speciale pentru acordarea
definitivdrii in invSjdmdnt qi

a gradelor didactice,
inspeclii speciale pentru
concursul de ocupare a
po sturilor/catedrelor
didactice)

- consilierea cadrelor
didactice pe diferite
componente educationale

Inspectorul gcolar pentru
minorit6li

Profesorii metodigti
Membrii consiliului
consultativ

8. Iunie
201 8

Analiza rezultatelor obfinute la
concursurile gcolare gi

olimpiade

-propunerea spre acordarea
de premii cdtre organizatrl\e
minoritalilor nalionale

Inspectorul gcolar pentru
minorit6li
Membrii consiliului
consultativ

Inspector gcolar pentru minoritdli,

Prof. Ilie SAUCIUC
I_L-
U


