Anexa 1

DOAMNA INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

Subsemnatul/Subsemnata, ______________________________________, posesor al
BI/CI

seria____,

nr.

_________,

CNP

___________________________,

telefon_______________, încadrat pe postul* _________________________________, de la
_______________________________________________________________
de**________________________________________________________,

cu

funcţia

de

la

_______________________________________________________, vă rog să-mi aprobaţi
înscrierea la concursul de acordare a gradaţiei de merit. sesiunea 2019, la categoria***
_______________________________________.

Data:______________
Semnătura:_______________
* profesor, institutor, educator, maistru, secretar, redactor, consilier, ….
** director, director adjunct, inspector şcolar, ...
*** categoria pe care se depune dosarul:
a) educatoarei/institutor/profesor pentru învăţământul preşcolar;
b) învăţător/institutor/profesor pentru învăţământul primar;
c) profesor (disicplina);
d) maistru-instructor/profesor pentru instruire practică;
e) cadru didactic din învăţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
f) cadru didactic din învăţământul special;
g) personal de conducere, îndrumare şi control;
h) personal didactic auxiliar (funcția).

Anexa 2
DECLARAŢIE

Subsemnatul,

____________________________________________,

angajat

la

___________________________________________ având în Comisia de evaluare a
dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, sesiunea 2018 funcţia de
___________________________________, posesor al BI/CI seria ___ nr. ____________,
eliberat de __________________________, la data de __________________, având CNP
______________________ telefon ___________________, declar pe propria răspundere,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal, că nu am afini sau rude până la gradul IV
inclusiv, care participă la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit, sesiunea 2019.

Data,

_______________
Semnătura, _______________

Anexa 3

ANGAJAMENT

Subsemnatul,

_____________________________,

de

la

________________________________ având în Comisia de evaluare a dosarelor depuse în
vederea

acordării

gradaţiei

de

merit,

sesiunea

2019,

funcţia

de

___________________________________, posesor al BI/CI seria ___ nr. ____________,
eliberat de __________________________, la data de __________________, având CNP
______________________ telefon ___________________, declar pe propria răspundere, că
nu voi divulga sub nicio formă informaţii legate de organizarea şi desfăşurarea evaluării
dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, precum şi de conţinutul şi punctajele
obţinute la evaluare.
Am luat cunoştinţă de faptul că, în cazul constatării unor nereguli în activitatea mea
din cadrul comisiei vor fi luate măsuri de sancţionare, în funcţie de gravitatea abaterii, în
conformitate cu prevederile Legii educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi ale art. 292, din Codul
Penal

Data,________________

Semnătura,____________

Anexa 4.1.

Antetul unității de învățământ
Nr. _______/__________

MODEL
ADEVERINȚĂ

Se adeverește, prin prezenta, că dna/dnul _______________________ , profesor de (disciplina)
__________________, la (numele instituției) _______________________________, în perioada septembrie 2013
– iunie 2018 a predat la clasele a VIII-a, a XI-a învățământ profesional, a XII-a/a XIII-a, elevii de la clasele
respective obținând la probele scrise/probele de competențe lingvistice și digitale/ practice din cadrul
examenului de Evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a/ de Bacalaureat național/ certificare a
competențelor de nivel 3/4, un procent de promovabilitate, după cum urmează:
2013
- elevii de clasa _________ au promovat în procent de _____ %
2014
- elevii de clasa _________ au promovat în procent de _____ %
2015
- elevii de clasa _________ au promovat în procent de _____ %
2016
- elevii de clasa _________ au promovat în procent de _____ %
2017
- elevii de clasa _________ au promovat în procent de _____ %
Menționăm că rezultatele menționate sunt în conformitate cu înregistrările din cataloagele de examen.

Director,
___________________

Secretar,
___________________

Anexa 4.2.
Antetul unității de învățământ
Nr. _______/__________

MODEL
ADEVERINȚĂ
Se adeverește, prin prezenta, că dna/dnul _______________________ , învățător/ institutor/ profesor
pentru învățământul primar, la (numele instituției) _______________________________, în perioada septembrie
2013 – iunie 2018 a predat la clasele a II-a, a IV-a, elevii de la clasele respective obținând la probele scrise
din cadrul Evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a următoarele rezultate:
- Anul școlar: ____________
- Elevii de clasa a II-a
Procentul din numărul total de răspunsuri/probă
Disciplina/proba

-

răspunsuri
corecte

răspunsuri
parţial corecte

răspunsuri
incorecte

răspunsuri lipsă

Anul școlar: ____________
Elevii de clasa a IV-a
Procentul din numărul total de răspunsuri/probă

Disciplina/proba

răspunsuri
corecte

răspunsuri
parţial corecte

răspunsuri
incorecte

răspunsuri lipsă

Menționăm că rezultatele menționate sunt în conformitate cu înregistrările din cataloagele de examen.

Director,
___________________

Secretar,
_________________

Anexa 5
MODEL DE SOLICITARE A CERTIFICĂRII REZULTATELOR DEOSEBITE
OBȚINUTE DE ELEVII CU CES DE LA CJRAE GORJ
Doamnă Director,
Subsemnata/ul………………………………,
în
calitate
de
……………………………………la
………………………………………………………………………………………………………………….,prin
prezenta, vă rog să certificați rezultatele deosebite obținute cu următorii preșcolari/ elevi cu cerințe educaționale speciale
și/ sau tulburări de învățare:
Nr./
data Anul/anii școlari Clasa/clasele pe
Nume și prenume
Data
certificatului de pentru care se care
le-a
nașterii
orientare școlară

solicită certificare

frecventat elevul

În acest scop anexez următoarele documente:
Pentru copilul/ elevul* ………………………………………………………………
□ Copie „conform cu originalul” a Planului de servicii individualizat
□ Copie „conform cu originalul” a Planului de intervenție personalizat pentru anul/anii școlari
…………………………………………………………………………………………………………………
□ Copie „conform cu originalul” a Fișei/ Raportului de monitorizare** anual pentru anul/ anii școlari
…………………………………………………………………………………………………………………
□ Copie/ copii ”conform cu originalul” a fișei/ fișelor de evaluare inițială pentru anul/ anii școlari
…………………………………………………………………………………………………………………
□ Copie/ copii ”conform cu originalul” a fișei/ fișelor de evaluare finală pentru anul/ anii școlar
…………………………………………………………………………………………………………………
□ Copie ”conform cu originalul” a fişei pentru aprecierea progresului individual al copilului, înainte de înscrierea în
clasa pregătitoare, pentru preșcolari
□ Copie ”conform cu originalul” a Raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare
□ Adeverință, emisă de director, privind rezultatele la Evaluarea Națională pentru clasa
……………………………………….
□ Adeverință, emisă de director, privind rezultatele la disciplina/ disciplinele pentru care s-a/ s-au întocmit plan/ planuri
de intervenție personalizat/ e pentru clasa/ clasele …................................................................
Localitatea
Data,

Semnătura,

Notă:
* Această rubrică se va completa pentru fiecare elev pentru care se solicită certificarea rezultatelor;
** Fișa de monitorizare pentru anii școlari din intervalul septembrie 2012- iunie 2017, iar raportul de monitorizare pentru anul
școlar 2016-2017 (conform legislației în vigoare la momentul respectiv);
***Cererea se depune la secretariatul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, cu cel puțin 3 zile înainte de
termenul limită de depunere a dosarelor pentru concursul în vederea obținerii gradației de merit.

