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Anexa 7 Apel privind selecția profesorilor metodiști an școlar 2021-2022
AVIZAT,

APROBAT,

Inspector școlar general
adjunct,

Inspector școlar general
prof. dr. ABRUDAN HOREA FLORIAN

prof. KÉRY HAJNAL

APEL PRIVIND SELECȚIA CADRELOR CARE OCUPĂ FUNCȚIA DE
PROFESORI METODIȘTI LA NIVELUL
INSPECTORATULUI S, COLAR JUDET, EAN BIHOR

lnspectoratul

Școlar Judetean

Bihor

organizează

în perioada 28 septembrie – 08

octombrie 2021 selecția cadrelor didactice care vor ocupa funcția de profesori metodiști în
anul ș c olar 2021-2022 .
Selectia va fi organizată prin aplicarea prevederilor

notei ME a Direcției Generale

Management Resurse Umane și Rețea Școlară/Direcției Generale Învățământ Preiniversitar cu nr.
33207/21.09.2021 și a procedurii

PO 01-09 din 2015, aprobată în ședința Consiliului de

Administratie al Inspectoratului Școlar Județean Bihor. Procedura este publicata pe site-ul
ISJ Bihor (https://isjbihor.ro/)
Numărul profesorilor metodiști/limbă de predare se propune de către inspectorii școlari de
specialitate și se aprobă de către inspectorul școlar general adjunct responsabil cu Curriculumul și
inspecție școlară, printr-o notă de fundamentare.
Persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control nu pot fi metodiști ai
inspectoratului școlar pe durata exercitării funcției. Prin excepție, persoanele care ocupă funcții de
conducere, îndrumare și control și care au specialități pentru care resursa umană la nivelul județului
Bihor este deficitară, își pot exercita atribuțiile de metodist.
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Numirea metodiștilor se face prin decizie a Inspectorului școlar general, urmând să fie reînnoită
anual, ca urmare a evaluării activității de profesor metodist.
Unitățile de învățământ au obligația de a prelua informațiile publicate de Inspectoratul Școlar
Județean Bihor referitoare la procesul de selecție a metodiștilor, de a le aduce la cunoștința cadrelor
didactice interesate și a întreprinde demersurile necesare punerii în aplicare a prevederilor privind
organizarea și desfășurarea activității de inspecție școlară.

