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PROIECTDE HOTĂRÂRE NR. 6.

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învățământ specialdin județul Ialomiţa pentru anul şcolar 2021-2022
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.8Y99%-/2020-„| din 21.42 2020, al Preşedintelui
Consiliului Județean Ialomiţa ;

Examinând.
- Adresa Școlii Profesionale Speciale "on Teodorescu” nr. 6265 din 23.11.2020;
- Nota defundamentare a Școlii Profesionale Speciale “Ion Teodorescu ”;
- Adresa Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 9331F; 9331M4/20.06.2018;
- Avizul conform al Inspectoratului Școlar Judeţean Ialomiţa nr.19573/16.12.2020;
- Adresa Inspectoratului Școlar Judeţean Ialomiţa nr. 19577/2020 din 16.12.2020;
- Raportul nr._X0$?
077/2020hA-din(2,2020,
adj,
al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Avizul nr,____/2020-__“din_______2020,al Comisieipentru învățământ, cultură,
culte, tineret, colaborare cusocietatea civilăşi relaţii externe;
În conformitate cu:
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 19 alin. (1) lit. d) şi (2) şi ale art. 6] alin. (1) şi alin. (2) teza a doua

din Legea nr. ] din 2011, a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3599 din 21.09.2020
pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru
învățământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preșcolarişielevi şcolarizaţiîn
unităţile de învățământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea
organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anulşcolar 2021-2022;
- prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5573 din 07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a
învățământului special şi special integrat;
- prevederile Ordinului MEN nr. 4687/2019 pentru modificarea Ordinului
ministrului educaţiei naționale nr. 3.622/2018 privind aprobarea planurilor-cadru peniru
învățământul special preşcolar, primar şi gimnazial;
- prevederile art. 66 din Ordinulul Ministerului Justiţiei nr. 1322/C/2017 pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activitățilorşi programelor
educative, de asistență psihologică şi asistenţă socială din locurile de deținere aflate în
subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
În temeiul art. 196 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art.] Se aprobă organizarea rețelei şcolare a unităţilor de învățământ special din
Judeţul Ialomita, pentru anul şcolar 2021-2022, la nivelul Școlii Profesionale Speciale „Ion
Teodorescu” din Slobozia.

Art.2 Școala Profesională Specialei „Ion Teodorescu "Slobozia va funcționa ca
unitate de învățământ cu personalitatejuridică, de nivel primar, gimnazial, profesional,
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.

Art.4 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomița prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe şi Școlii Profesionale

Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia şi spre ştiinţă, Inspectoratului Școlar Judeţean

Ialomița, Penitenciarului Slobozia, urmând săfie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean
Ialomiţa.

PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul General al Judeţului Ialomita
Adrian Robert IONESCU
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei şcolare a unităţilor de
învățământ special din județul Ialomița pentru anulșcolar

2021-2022

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se propune

organizarearețelei şcolare a unităților de învățământ special din județul Ialomiţa,la nivelul Şcolii

Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” din Slobozia.

Şcoala Profesională Specială „Ion Teodorescu” Slobozia, cu sediul în str. Viilor, nr. 61,

municipiul Slobozia, județul Ialomiţa este singura unitate de învățământ special din judeţul
Ialomiţa.
Această unitate de învățământ are personalitate juridică, a tost înființată în anul 1975 şi
funcționează, în prezent, potrivit prevederilor Legii educaţiei naționale nr, 1 din 2011 şi Ordinului
ministrului educaţiei, cercetării, tineretuluişi sportului nr, 5573 din 07.11.2011 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcționare a învățământului specialşi special integrat,
Prin adresa nr. 6265/23.11.2020 şi nota de fundamentare anexată Şcoala Profesională
Specială "Ion Teodorescu” Sloboziaa solicitat organizarea rețelei școlare de învăţământ special în
anul 2021-2022 pentru un număr total de 185 de elevi cu deficiențe mintale moderate, grave și
asociate, grupați în 22 clase.
Cu adresa nr. 19577 din 16.12.2020 Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa a comunicat că

a acordat avizul conform de funcționare a Şcolii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia,

la nivelurile de învățământ primar, gimnazial, profesional cu încadrarea elevilor şcolarizaţi la
Penitenciarul Slobozia.
Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea organizării rețelei şcolare a unităţilor de
învățământ special din judeţul Ialomița pentru anul școlar 2021-2022 potrivit procedurii
reglementate prin Ordinul MEN nr. 5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamentareacifrei de şcolarizare pentruînvățământul preuniversitar destat, evidența efectivelor
de preşcolari şi elevi şcolarizați în unităţile de învățământ particular, precum şi emiterea avizului
conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul şcolar
2021-2022,

Faţă de cele mai sus prezentate, constatând că sunt întrunite condițiile de necesitate şi

oportunitate, propun Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul
prezentateîn proiect.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL
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RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităților
de învăţământ specialdin judeţulIalomiţa pentru anulşcolar 2021-2022
Prin proiectulde hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se propune

aprobarea organizării reţelei școlare a unităţilor de învățământ special din judeţul

Ialomiţa pentru anul școlar 2021-2022.

Școala Profesională Specială “Ion Teodorescu” Slobozia, cu sediul în str, Viilor, nr.

61, municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa este singura unitate de învățământ special din
judeţul Ialomiţa.
Această unitate de învățământ are personalitate juridică, a fost înființată în anul
1975 și funcționează, în prezent, potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1 din
2011 și ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5573 din
07.11.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a
învățământului specialşi specialintegrat,

Cu adresa nr. 6265 din 23.11.2020 unitatea şcolară a solicitat organizarea reţelei
școlare pentru învățământul specialdin judeţ, conform legii, pentru anulşcolar 2021-2022,
propunând a funcţiona în anul școlar 2021-2022 cu un număr total de 185 de elevi, cu

deficienţe mintale moderate, severeşi asociate,
Potrivit prevederilor art. 19 alin. 1 din Legea nr. 172011: “În sistemul naţional de
învățământ, unităţile de învățământ de stat au personalitate juridică dacă se organizează
șifuncţionează, după caz, astfel:
a) cu minimum 300 de elevi;
b) cu minimum 300 de elevi, preşcolariși antepreșcolari;
c) cu minimum 150 de preșcolarişi antepreșcolari;

d) cu minimum 100 de eleviși/sau preșcolari, în cazulunităţilor de învățământ special.”
Potrivit art. 61 alin, 1 şi teza întâidin acelaşiact normativ sus menţionat: Reţeaua

școlară esteformată din totalitatea:

a) unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate să funcţioneze provizoriu;
b) unităţilor de învățământ preuniversitar, înfiinţate în structura universităţilor de stat,

€) furnizorilor de educaţie autorizaţisăfuncţioneze provizoriu.
(2) Reţeaua școlară a unităţilor de învățământ de stat și particular preuniversitar se
organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al
inspectoratelor școlare.

Potrivit art. 22 alin. (1) lit. n) din OMECTS nr. 5573/2011 privind aprobarea
Regulamentului de organizare șifuncționare a învăţământului specialși specialintegrat,
învățământul specialși special integrat din România este parte componentă a sistemului

național de învățământ și cuprindeclase organizate în spitale, preventorii și penitenciare.

Prin

Ordinul

Ministerului Justiţiei

Regulamentului privind organizarea

nr.

1322/C/2017

pentru

aprobarea

şi desfășurarea activităţilor și programelor

educative, de asistență psihologică și asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în

subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la art. 66 se prevede:

“(1) Activitatea deinstruire şcolară a deţinuţiloreste parte componentă a sistemului
de învățământ special.
(2) Instruirea şcolară se adresează persoanelor condamnate definitiv, indiferent de
regimul în care execută sancţiunea privativă delibertate.
(3) Arestaţii preventiv pot participa doar la susținerea sesiunilor de evaluare
națională sau a examenului de bacalaureat.”
Cu adresa nr. 19577 din 16.12.2020 Inspectoratul Școlar Judeţean Ialomiţa a

comunicat că a acordat avizul conform privind organizarea reţelei școlare în anul școlar

2021-2022 pentrunivelul de învățământ primar, gimnazial, profesional,
Proiectul de hotărâre îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege în vederea
analizării şi aprobării sale.

DIRECTOR EXECUTIV,
7 Ionica BĂIGOIANU

Il

Consiliul Judetean Ialomita

00071507

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN IALOMIŢA

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Municipiul Slobozia, Str. Laculuinr. 19, Judeţul Ialomiţa

Telefon: 0243 231825; Fax: 0243 236636

Email: secretariatisjialomita.ro; www, isjialomita.ro

Cod fiscal: 4365182

Pa

INSPECTORATUL SCOLAR
LUI IALOMITA
DST

„. Intrare

adi. Lunaui esefe

ÎNATENŢIA DOMNULUIPREŞEDINTE AL CONSILIULUI
JUDEŢEAN IALOMIŢA

Vă facem cunoscut că în şedinţa Consiliului de Administraţie a Inspectoratului

Școlar Judeţean Ialomița întrunită în data de 16.12.2020 a fost emis avizul
conform_

pentru organizarea rețelei unitaţilor de învățământ preuniversitar

pentru anul școlar 2021-2022, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind

fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat,
evidenţa efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unităţile de învățământ
particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei
unităţilor de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022, aprobată

prin OMEC nr.5599/29.09.2020, conform anexei atașate.

Cu deosebit respect,

Inspector Școlar
Ş
General
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