ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA
__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.13
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 11.04.2017, 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;
Raportul Comisiei de mobilitate privind pretransferul doamnei Niculae Mădălina Simona;
Cererea doamnei Scridon Daniela Melania înregistrată cu nr.1144 din 06.04.2017 privind transferul
în Italia al elevului Pascale Florin Ionel;
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
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin
Ordinul ministrului educației naționale nr.5079/2016.
Metodologia ‐ cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul
preuniversitar în anul școlar 2017‐2018 aprobată prin OMENCS nr.5739 din 14.11.2016.

hotărăște:
Art. 1.

Se aprobă raportul Comisiei de mobilitate privind pretransferul doamnei Niculae Mădălina Simona.
Consiliul de administrație este de acord cu pretransferul doamnei Niculae Mădălina Simona pe un post de
educatoare.
Art. 2. Se aprobă transferul la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”:
 Mogoș Marian ‐ Clasa a VI‐a de la Valea Măcrișului;
Art. 3. Se acordă avizul în vederea transferării elevilor de la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”:
 Pascale Florin Ionel – plecat în Italia
Art. 4. Se aprobă transferul intern al elevului Butnariu Mădălin de la GPN la GPP.
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