ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA
__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.14
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 08.05.2017, 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;
Cererile cadrelor didactice privind decontarea transportului pentru luna aprilie 2017;
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.
Cererea doamnei Dolete Roxana Mădălina;
Propunerea privind programul elevilor din clasa a VI‐a care susțin Evaluarea Națională.
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 de organizare și desfășurare a evaluărilor naționale la finalul claselor a 2‐a, a 4‐a și a
6‐a. aprobată prin OMENCS nr.3051 din 12.01.2016;
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 decontarea transportului pentru luna aprilie 2017 a cadrelor didactice din anexă, conform
pontajului zilnic și a documentelor de transport specifice.
Art. 2. Se aprobă transferul elevilor la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” astfel:
 Dumitrache Nicoleta Luciana
‐ clasa a III‐a SBS;
 Herțea Andreea Georgiana
‐ clasa a VII‐a
 Nicolae Andrei Denis
‐ GPP
Art. 3. Se acordă avizul în vederea transferării elevilor de la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”:
 Stoica Emilia Maria – GPP – La Grădinița Ion Roată;
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Art. 4. Se aprobă Raportul Comisiei privind acordarea burselor/ rechizitelor/ EURO 200 și a altor forme de
sprijin material pentru elevii din unitatea de învățământ pentru acordarea burselor sociale/medicale pentru
perioada ianuarie‐aprilie 2017.
Art. 5. Se aprobă emiterea acordului de prelungire a contractului individual de muncă pe perioadă determinată
în anul școlar 2017 – 2018 pentru doamna Dolete Roxana Mădălina.
Art. 6. Se aprobă propunerea privind programul elevilor din clasa a VI‐a care susțin Evaluarea Națională în anul
școlar 2016‐2017.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
prof. Florin Gheorghe POPESCU
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