ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA
__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.7
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 30.01.2017, 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;
Cererile privind mișcarea elevilor;
Proiectul planului de încadrare cu personal didactic pentru anul școlar 2017 – 2018.
Cererile domnului Bulancea Marin și a doamnei Ghiță‐Petrache Liliana;
Cererile cadrelor didactice: Drăghici Constantin, Bulancea Marin, Sandu Constantina, Oprescu
Nadia Cecilia privind norma didactică de 16 ore/săptămână.
Raportul conducerii școlii privind propunerea programului de recuperare a perioadei 09‐
13.01.2017 și a zilei de 23.01.2017.
Fișele de evaluare a personalului nedidactic;
Raportul domnului Geambașu Constantin, administrator patrimoniu privind propunerea de
sancționare a muncitorilor: Stanciu Toma și Vișan Dumitru.
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.
Legea 53 / 2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Metodologia ‐ cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul
preuniversitar în anul școlar 2017‐2018 Anexă la ordinul ministrului educației naționale și
cercetării științifice nr. 5739/14.11.2016;
Hotărârea de Guvern nr.28 din 18.01.2017
hotărăște:

Art. 1.

Se aprobă transferul elevilor la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” astfel:
 Saglam Mete
‐ GPP;
 Iordache Sabrina Maria
‐ clasa pregătitoare;
 Bujor Beatrice Denisa
‐ clasa pregătitoare;
 Sburlea Laura Ștefania
‐ clasa pregătitoare;
 Matei Mihai Gabriel
‐ clasa a III‐a STEP BY STEP;
 Drăgan Ștefan Augustin
‐ clasa I;
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Art. 2. Se respinge transferul elevilor la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” astfel:
 Chițoiu Laura – Clasa a II‐a – Domiciliul la Ciocârlia.
(nu este din circumscripția școlară a unității iar numărul de copii la clasă este maxim)
Art. 3.

Se acordă avizul în vederea transferării elevilor de la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”:
1. Rinder Adriana Gabriela – clasa a IV‐a – Marea Britanie.
2. Nica Denise – clasa a V‐a – Marea Britanie;
3. Mărculescu Andreea – clasa a V‐a – Șc. Gimnazială „Al.Odobescu”
4. Mărculescu Vlad Daniel – clasa a V‐a – Șc. Gimnazială „Al.Odobescu”
5. Pușcaș Alexandru ‐ clasa a VI‐a – Germania;
Art. 4. Se aprobă proiectul planului de încadrare cu personal didactic pentru anul școlar 2017 – 2018.
Art. 5. Se aprobă menținerea în activitate ca titular cu până la trei ani peste vârsta de pensionare pentru
domnul Bulancea Marin (al doilea an) și pentru doamna Ghiță‐Petrache Liliana (primul an).
Art. 6. Se aprobă cererile cadrelor didactice: Drăghici Constantin, Bulancea Marin, Sandu Constantina, Oprescu
Nadia Cecilia privind norma didactică de 16 ore/săptămână.
Art. 7. Se aprobă programarea recuperării perioadei 09‐13.01.2017 declarată nelucrătoare din cauza condițiilor
meteorologice nefavorabile prin prelungirea activității cu câte o oră pe zi. Perioada de recuperare este până
la sfârșitul anului școlar și va fi efectuată conform planificării ( o zi din perioada 09‐13.01.2017 va fi
recuperată pe parcursul unei săptămâni). Cadrele didactice au obligația completării în condică, data la care
a fost recuperată fiecare oră.
Art. 8. Se aprobă recuperarea zilei de 23.01.2017 prin prelungirea activității cu câte o oră pe zi. Perioada de
recuperare este până la sfârșitul lunii ianuarie 2017. Cadrele didactice au obligația completării în condică,
pentru ziua de 23.01.2017 a momentului când a fost recuperată fiecare oră.
Art. 9. Se aprobă calificativele anuale pentru personalul nedidactic al unității după cum urmează:
 Scarlat Florica
– Bine;
 Stanciu Toma
– Satisfăcător;
 Vișan Dumitru
– Bine;
 Dinu Elena
– Bine;
 Matache Anica
– Bine;
 Stan Ilinca
– Bine;
 Cazan Viorica
– Bine.
Art. 10. Se respinge propunerea de sancționare a muncitorilor Stanciu Toma și Vișan Dumitru.
Art. 11. Se aprobă constituirea comisiei de cercetare disciplinară a faptelor sesizate în referatul administratorului
de patrimoniu, domnul Geambașu Constantin formată din:
 Radu Daniel – reprezentant al sindicatului;
 Niculai Georgian Gigi – membru;
 Matache Dana
– membru;
 Matache Anica
– membru;
 Oprescu Nadia Cecilia – membru;
PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
prof. Florin Gheorghe POPESCU
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