ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA
__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.17
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 01.06.2016, 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 domnului Crețu Petrișor și Crețu Cristina Maria;
Cererile cadrelor didactice privind efectuarea unor excursii în timpul săptămânii.
Cererile cadrelor didactice privind decontarea transportului pentru luna mai 2016.
Cererile privind mișcarea elevilor;
Raportul Comisiei privind acordarea burselor/ rechizitelor/ EURO 200 și a altor forme de sprijin
material pentru elevii din unitatea de învățământ.
Raportul contabilului șef privind achiziționarea unui aparat de plastifiat din autofinanțate.
Petiția doamnei Gal Venera‐Luminița înregistrată la ISJ Ialomița cu nr.4887/12.05.2016;
Cererile cadrelor didactice de eliberare a calificativelor parțiale în vederea înscrierii la grade
didactice.
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
ORDIN nr.5081/31.08.2015 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru
absolvenții clasei a VIII‐a în anul școlar 2015‐2016
hotărăște:

Art. 1.

Se aprobă cererile domnului Crețu Petrișor și a doamnei Crețu Cristina Maria de închiriere a
terenului aflat în str. Al. I. Cuza nr.5.
Art. 2. Se aprobă cererile cadrelor didactice privind efectuarea unor excursii în timpul săptămânii, cu
respectarea Regulamentului cadru de organizare și desfășurarea a taberelor, excursiilor,
expedițiilor și a altor activități de timp liber cu completările și modificările ulterioare aprobat prin
OMENCȘ nr.3.060 din 3 februarie 2014, astfel:
 Gherghelescu Mihaela Ortansa
‐ clasa a IV‐a A;
 Banioti Dorina/Zăvoianu Constanța ‐ clasa a IV‐a STEP BY STEP;
 Marinică Zoia/Nicolae Georgeta
‐ clasa a III‐a STEP BY STEP;
 Stoica Adriana/Micu Mihaela
‐ clasa pregătitoare STEP BY STEP.
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Art. 2.

Se aprobă decontarea transportului pentru luna mai a cadrelor didactice, conform pontajului
zilnic și a documentelor de transport specifice.
Art. 3. Se aprobă transferul la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” (din anul școlar 2016‐2017):
 Stan Cristian Gabriel ‐ GPP
 Ilie Imea Alexandra ‐ clasa a V‐a;
 Cheche Elena Lavinia ‐ clasa a V‐a;
Art. 4. Se acordă avizul în vederea transferării elevilor de la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”:
 Marcu Daria Maria ‐ preșcolar – Școala Gimnazială „Alexandru Odobescu”.
 Budulai Maria
‐ preșcolar – Școala 272 București.
Art. 5. Se aprobă transferul elevilor în cadrul unității:
 Chiper Cristina Raluca
‐ de la GPN la GPP;
Art. 6. Se aprobă, pentru lunile mai, iunie, iulie, august, acordarea burselor pentru elevii din unitatea
noastră de învățământ conform tabelului nominal prezentat de Comisia privind acordarea burselor/
rechizitelor/ EURO 200 și a altor forme de sprijin material pentru elevii din unitatea de învățământ.
Art. 7. Se aprobă achiziționarea unui aparat de plastifiat din autofinanțate.
Art. 8. Se aprobă constituirea Comisiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale, pentru
absolvenții clasei a VIII‐a în anul școlar 2015‐2016, conform anexei.
Art. 9. Se aprobă constituirea Comisiei de disciplină conform Legii educației în vederea soluționării
petiției doamnei Gal Venera‐Luminița în următoarea componență:
 Popescu Florin Gheorghe;
 Drăghici Constantin;
 Radu Ion Daniel;
 Oprescu Nadia Cecilia
 Stoica Adriana
Art. 10. Se aprobă Cererile cadrelor didactice de eliberare a calificativelor parțiale în vederea înscrierii la
grade didactice conform anexei.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
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