ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA
__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.15
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 13.06.2017, 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;
Rapoartele comisiilor metodice privind programul recuperării zilei de 2 iunie (zi liberă);
Fișele de autoevaluare pentru acordarea calificativelor parțiale;
Raportul Comisiei privind acordarea burselor/ rechizitelor/ EURO 200 și a altor forme de sprijin
material pentru elevii din unitatea de învățământ pentru semestrul al II-lea (mai-august 2017);
Cererile privind decontarea transportului cadrelor didactice pentru luna mai 2017;
Stabilirea perioadei de încheiere a situației școlare a elevilor amânați;
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.
hotărăște:

Art. 1.

Se aprobă prelungirea programului claselor primare și gimnaziale cu câte o oră în vederea recuperării
zilei de 2 iunie. Cadrele didactice au obligația să indice în condica de prezență data recuperării pentru fiecare
oră din data de 2 iunie.
Art. 2. Se acordă calificativul parțial „FOARTE BINE” pentru doamnele Șerbulea Mihaela Veronica (96 puncte)
și Oancea Viorica (93 puncte).
Art. 3. Se aprobă raportul Comisiei privind acordarea burselor/ rechizitelor/ EURO 200 și a altor forme de sprijin
material pentru elevii din unitatea de învățământ. Valoarea totală a burselor pentru lunile mai ÷ august
2017 (70 de burse sociale și o bursă medicală – Pușcoi Maria Alexandra) este de 3408 lei.
Art. 4. Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna mai în valoare de 1621 lei astfel:
 Popescu florin Gheorghe
Drăgoești
435 lei;
 Andrei Gabriela
Coșereni
100 lei;
 Stan Adrian Sorin
Slobozia
312 lei;
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 Băhnăreanu Alina
Slobozia
264 lei;
 Mușat Mioara
Jilavele
140 lei;
 Dolete Roxana
Jilavele
140 lei;
 Ene Gina
Gârbovi
110 lei;
 Coman Isabela
Cotorca
120 lei.
Art. 5. Se aprobă perioada de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați astfel:
 Clasa a VIII-a
- perioada 17 ÷ 21 iulie 2017;
 Celelalte clase
- perioada 21 ÷ 25 august 2017
Art. 6.

Se aprobă transferul intern al elevilor din Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” astfel:
 Dumitrache Nicoleta Luciana - de la clasa a III-a SBS la clasa a III-a B;

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
prof. Florin Gheorghe POPESCU
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