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Pentru candidaţii înscrişi la Gradul II 2020
-copii xerox conform cu originalul, de pe inspecţia curentă nr. 2 şi inspecţia specială.
-adeverinţă cu vechimea la catedră de la 1.09 a anului susţinerii Ex. de definitivare până
la 31.08.2020 şi calificativele pe 2018-2019 şi parţial pe 2019-2020.

Pentru candidaţii înscrişi la Gradul I 2020
O SINGURĂ ADEVERINȚĂ(având în vedere că documentele s-au trimis și
centrelor de perfecționare) CARE SĂ CONȚINĂ:
-Calificativul obținut la inspecţia curentă nr. 2, nota obținută la susținerea lucrării
metodico-științifice/inspecția specială, vechimea la catedră de la 1.09 a anului susținerii gradului II
până la 31.08.2020 şi calificativele pe 2017-2018, 2018-2019 şi parţial pe 2019-2020.

Pentru candidații înscriși la EXAMENUL DE DEFINITIVARE 2020
- procesele-verbale pentru inspecţiile de specialitate, în copie, certificate "conform cu originalul"
de către conducerea unităţii/unităţilor de învăţământ în care s-au desfăşurat inspecţiile;
- adeverinţa privind nota obținută de candidat la evaluarea portofoliului profesional(eliberată de
directorul școlii pe baza grilei de evaluare a portofoliului)
- adeverință din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră, ca personal didactic
calificat, a candidatului raportată la data de 31.08.2020,
- adeverință privind calificativul partial “Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru anul școlar
2019-2020.

IMPORTANT :





fiecare raport va avea număr de înregistrare ;
nu se vor trimite rapoarte pentru candidaţii din celelalte serii, doar cei care finalizează în
2020;
candidaţii înscrişi, care renunţă să participe la examenul de definitivare sau gradul 2, vor
trimite o declaraţie în acest sens;
pentru candidații care au trecut în alte serii de examen, prin amânarea gradului, se vor
transmite calificativele pe ultimii 2 ani de activitate în cazul gradului II și pe ultimii 3 ani
de activitate în cazul gradului I.
Inspector școlar,
Prof. Stanciu Daniel
Str. 1 Decembrie nr.5, Cod 420080, Bistriţa, Jud. B-N
Tel: +40 (0)263 213529
Fax: +40 (0)263 216654
www.isjbn.ro

