ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA
__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.6
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 10.01.2017, 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;
Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2017‐2018;
Raportul conducerii instituției prin care se propune solicitarea către Inspectoratul școlar Ialomița
de constituire a două clase a V‐a cu predarea intensivă a limbii engleze și 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.
Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de
stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular
precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ
preuniversitar pentru anul școlar 2017 – 2018 aprobat prin Ordinul nr.5777 din 2016
hotărăște:

Art. 1.

Se aprobă proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2017 – 2018 astfel:
 Grădinița cu program normal
– 3 grupe;
 Grădinița cu program prelungit
– 5 grupe;
 Clasa pregătitoare
‐ 4 clase;
 Clasa I
‐ 3 clase;
 Clasa a II‐a
‐ 4 clase;
 Clasa a III‐a
‐ 4 clase;
 Clasa a IV‐a
‐ 3 clase;
 Clasa a V‐a
‐ 3 clase;
 Clasa a VI‐a
‐ 4 clase
 Clasa a VII‐a
‐ 3 clase
 Clasa a VIII‐a
‐ 3 clase
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Art. 2.

Se aprobă Raportul conducerii instituției prin care se propune solicitarea către Inspectoratul școlar
Ialomița:
 constituirea a două clase a V‐a cu predarea intensivă a limbii engleze
 constituirea unei clase pregătitoare în alternativa educațională „STEP BY STEP”.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
prof. Florin Gheorghe POPESCU
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