ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA
__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.16
Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”, constituit prin decizia directorului
unității de învățământ nr. NR. 113 DIN 09.10.2015, reunit în ședință ordinară în data de 11.05.2016, în
conformitate cu prevederile art.96 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și
completările ulterioare și cu prevederile art.15 din Metodologia‐cadru de organizare și funcționare a
consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, anexă la OMEN nr.4619/2014,
având în vedere:




Cererile cadrelor didactice privind decontarea transportului pentru luna aprilie 2016.
Raportul coordonatorului Comisiei pentru programe și proiecte educative pentru activitățile
cuprinse în săptămâna „Școala altfel”.
Cererile privind mișcarea elevilor;
în conformitate cu:





Metodologia‐cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de
învățământ preuniversitar aprobată prin ORDIN nr. 4.619 din 22 septembrie 2014.
Legea educației nr.1 /2011
METODOLOGIA de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II‐a, a IV‐a
și a VI‐a aprobată prin OMENCȘ nr.3051 din 12.01.2016.
hotărăște:

Art. 1.

Se aprobă decontarea transportului pentru luna aprilie a cadrelor didactice, conform pontajului
zilnic și a documentelor de transport specifice.
Art. 2. Se aprobă raportul privind activitățile desfășurate în cadrul săptămânii „Școala altfel”.
Art. 3. Se aprobă transferul la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” a lui:
 Gheorghe Mihai Daniel
‐ clasa a V‐a. (din anul școlar 2016‐2017)
Art. 4. Se acordă avizul în vederea transferării elevilor de la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”:
 Drăgan Denisa Mădălina
‐ preșcolar Grădinița Adâncata.
Art. 5. Se aprobă criteriile specifice de înscriere la grădiniță pentru anul școlar 2016 2017 astfel:
 Copiii să aibă vârsta corespunzătoare grupei solicitate;
 Domiciliul părinților/bunicilor/reprezentanților legali să fie în circumscripția școlii.
 Cel puțin unul dintre părinți să fie salariat/încadrat în circumscripția școlii
 Au prioritate copiii care au rude de până la gradul 3 încadrați într‐o instituție școlară
Art. 6. Se aprobă constituirea Comisiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul
claselor a II‐a, a IV‐a și a VI‐a, asistenții și administratorii de test, în componența specificată în anexă.
Art. 7. Se aprobă programul școlii pe perioada evaluării naționale astfel: clasa a VI‐a, după evaluare nu
revin la cursuri, clasa a II‐a A va funcționa în CDI.
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