ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA
__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.4
Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”, constituit prin decizia directorului
unității de învățământ nr. NR. 45 DIN 26.09.2016, reunit în ședință ordinară în data de 07.12.2016, 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:







Procesul verbal al ședinței Consiliului de administrație;
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.
Cererile cadrelor didactice privind decontarea transportului pentru luna noiembrie 2016.
Propunerea conducerii privind recuperarea zilei de 2.12.2016;
Orarul ciclului gimnazial.
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
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin
Ordinul ministrului educației naționale nr.5079/2016.
HG 286 din 23.03.2011 ‐ Regulamentul‐cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
hotărăște:

Art. 1.

Se aprobă transferul elevilor la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” astfel:
 Călin Petru Ciprian – clasa I;
 Călin Oliver Iulian – clasa a III‐a.
Art. 2. Se acordă avizul în vederea transferării elevilor de la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”:
 Mihai‐Constantin Diana Teodora – clasa a VII‐a – Marea Britanie;
 Grigore Rebecca Emilia ‐ GPP – Călimănești.
Art. 3. Se aprobă acordarea burselor conform tabelului pentru perioada septembrie ÷ decembrie 2016.
Art. 4. Se aprobă constituirea comisiei de concurs în vederea organizării și desfășurării concursului de secretar‐
șef astfel:
 Comisia de concurs:
o Marinică Zoia
‐ președinte;
o Dodiță Florentina Gabriela – membru;
o Lupașcu Georgeta
‐ membru (reprezentant CL);
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o Enescu Mădălina
‐ secretar.
 Comisia pentru contestații:
o Popescu Florin Gheorghe
– președinte;
o Stan Adrian
‐ membru;
o Vaslile Mihai
‐ membru (reprezentant CL);
 Comisia de organizare a examinării în vederea promovării doamnei Dodiță Florentina Gabriela.
o Popescu Florin Gheorghe
– președinte;
– membru;
o Pravăț Ionuț Paul
o Stan Adrian
‐ membru;
o Enescu Mădălina
‐ membru;
Art. 5. Se aprobă decontarea transportului pentru luna noiembrie 2016 a cadrelor didactice, conform
pontajului zilnic și a documentelor de transport specifice.
Art. 6. Se aprobă programul de recuperare a zilei de 2 decembrie 2017 astfel:
 Ciclul preșcolar și primar:
o 5 ÷ 16 decembrie 2016 / 2 ore / de la 12.00 la 13.00;
o 10 ÷ 20 ianuarie 2017 / 2 ore / de la 12.00 la 13.00;
 Ciclul gimnazial:
o 5 ÷ 16 decembrie 2016 / 2 ore / de la 12.00 la 13.00;
o 10 ianuarie ÷ 2 februarie 2017 / 4 ore / de la 12.00 la 13.00;
Art. 7. Se aprobă încadrarea la PCO, pentru suplinirea catedrei, până la întoarcerea titularului Banciu Anelia
Raluca astfel:
 Limba și literatura română
 Clasa a V‐a A
‐ Ichim Carmen Silvia – profesor titular Șc. Gimnazială „I.H.Rădulescu”;
 Clasa a V‐a B
‐ Stan Mariana – cadru didactic pensionar;
 Clasa a VII‐a A
‐ Stan Mariana – cadru didactic pensionar;
 Clasa a VIII‐a C ‐ Stan Mariana – cadru didactic pensionar (+ 1 oră Limba latină);
 Clasa a VI‐a B
‐ Dănilă Marcela ‐ profesor titular Șc. Gimnazială Manasia;
Dirigenția clasei a VI‐a B va fi preluată de doamna Draia‐Matei Mihaela Luminița.
Art. 8.

Se aprobă orarul de funcționare a claselor gimnaziale până la sfârșitul semestrului I.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
prof. Florin Gheorghe POPESCU
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