ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA

__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.24
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 07.12.2017, 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 privind mișcarea elevilor;
Cererile cadrelor didactice privind decontarea navetei pentru luna noiembrie 2017;
Propunerile privind Proiectul de buget pentru 2018;
Cerere părinți de renunțare a schimbării programului îngrijitoarei de la Grădinița cu program normal;
Solicitare opțional – Matache Gherghina;
Cererile privind perioadele de efectuare a concediilor de odihnă ale personalului didactic;
Promovarea în treaptă superioară: Dodiță Florentina și Aramă Ionel;
Încetarea raporturilor de muncă cu Ioniță Maria;
Raportul Comisiei de acordare a burselor/ rechizitelor/ EURO 200 și a altor forme de sprijin material
pentru elevii din unitatea de învățământ;
Solicitarea conducerii instituției de constituire a trei clase a V‐a cu predarea intensivă a unei limbi
moderne.
Solicitarea conducerii instituției de constituire a unei clase pregătitoare în alternativa educațională STEP
BY STEP.
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.
Precizări nr.44967/25.10.2016 privind aplicarea OMENCS nr.3590 din 5.04.2016 – predarea intensivă a
Limbii moderne 1 în gimnaziu.
Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii – republicată, cu completările și modificările ulterioare.
hotărăște:
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Art. 1. Se aprobă transferul elevilor la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” astfel:
Clasa la care se
Nr.
Numele și prenumele
Școala de proveniență
repartizează
crt.
1.
Țăruș Maria Andreea
Jilavele
Clasa a III‐a SBS
2.
Art. 2. Se aprobă înscrierea elevei Voinea Eliza Ioana la grupa mică GPP începând cu 01.01.2018.
Art. 3. Se acordă avizul pentru transferul elevilor de la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” astfel:
Nr.
Numele și prenumele
Clasa de la
Școala de destinație
crt.
care pleacă
1.
Toma Daria Ștefania
Grupa mijlocie GPN
Școala Gimnazială „Al.Odobescu”
Art. 4. Se aprobă solicitarea de decontare a navetei cadrelor didactice pentru luna octombrie 2017 astfel:
 Popescu Florin Gheorghe
‐ Drăgoești
‐ 264 lei;
 Băhnăreanu Alina
‐ Slobozia
‐ 300 lei;
 Andrei Gabriela
‐ Coșereni
‐ 100 lei;
 Dolete Roxana
‐ Jilavele
‐ 70 lei;
 Iordache Mihaela
‐ Slobozia
‐ 570 lei;
 Coman Isabela
‐ Cotorca
‐ 130 lei;
Art. 5.

Se aprobă proiectul de buget în forma prezentată, cu completările propuse.
Art. 6. Se aprobă cererea părinților elevilor Grădiniței cu program normal prin care se solicita ca doamna Scarlat
Florica să rămână în sediul instituției. Administratorul instituției va trebui să verifice îndeplinirea tuturor
sarcinilor de serviciu primite de doamna Scarlat Florica.
Art. 7. Se aprobă opționalele pentru învățământul primar propuse, respectiv:
 Programul internaționale „Junior Achievement” Romania
 „Familia mea”
Art. 8. Se aprobă cererile de concediu de odihnă ale cadrelor didactice conform planificării prezentate.
Art. 9. Se aprobă promovarea în treaptă superioară pentru angajații: Dodiță Florentina și Aramă Ionel.
Art. 10. Se aprobă încetarea raporturilor de muncă prin demisie a doamnei Ioniță Maria.
Art. 11. Se aprobă raportul Comisiei de acordare a burselor/ rechizitelor/ EURO 200 și a altor forme de sprijin
material pentru elevii din unitatea de învățământ pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie și
decembrie 2017 conform tabelului anexat.
Art. 12. Se aprobă propunerea conducerii instituției de solicitare a 3 (trei) clase de predare intensivă a limbii
moderne 1 pentru clasele a V‐a, începând cu anul școlar 2018‐2019;
Art. 13. Se aprobă propunerea conducerii instituției de solicitare a unei clase pregătitoare în alternativa
educațională STEP BY STEP pentru anul școlar 2018‐2019.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
prof. ing. Florin Gheorghe POPESCU
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