ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA
__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.8
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 07.02.2017, 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 ianuarie 2017;
Cererile privind mișcarea elevilor;
Raportul privind reorganizarea comisiei CEAC la nivelul unității de învățământ;
Propunerea Comisiei pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală de modificare a
orarului școlii;
Propunerea conducerii unității privind constituirea Comisiei de înscriere la clasa pregătitoare
pentru anul școlar 2017‐2018;
Propunerile pentru criteriile specifice de departajare a copiilor înscriși la clasa pregătitoare;
Propunerea conducerii unității privind constituirea Comisiei pentru Evaluarea Națională la clasele
a II‐a, a IV‐a și a VI‐a.
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.
O.U.G nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu completări și modificări
prin LEGEA nr. 87/2006, cu modificările ulterioare;
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 de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017‐2018 aprobată
prin OMEN nr.3247 din 14.02.2017.
hotărăște:

Art. 1.

Se aprobă decontarea transportului pentru luna ianuarie 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:
 Stanciu Georgiana
‐ clasa a III‐a SBS;
 Cimpoieru Lia Valeria
‐ GPP;
 Dincă Romina Lavinia Vidia ‐ GPN;
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 Burghelea Rareș Andrei
‐ GPP
 Iorgu George Adrian
‐ GPN
Art. 3. Se respinge transferul elevilor la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” astfel:
 Bujor Evelin Paraschiva
‐ GPP. (numărul de copii la grupă este maxim, vârsta
este sub vârsta grupei mici, se recomandă înscrierea din anul școlar 2017 ‐ 2018)
Art. 4. Se acordă avizul în vederea transferării elevilor de la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”:
1. Toma Sophia Andreea – GPP – la București;
2. Stanciu Florin Valentin – GPN – Coșereni;
3. Baicu Alex Adelin – Preg.B – Școala nr.3 Urziceni;
4. Ion Jak Ștefan – IV B – la Șc.Gimn. „Al.Odobescu” Urziceni;
5. Bodârlău Dănuț‐Ionuț – VI‐A la Șc.Gimn. „Al.Odobescu” Urziceni;
6. Petrea Antonio Vlad – VI‐A la CNGM Urziceni.
Art. 5. Se aprobă componența comisiei CEAC formată din:
 Jalbă Marcela – membru;
 Enescu Mădălina – membru;
 Banciu Anelia – membru;
 Șerbulea Mihaela Veronica – membru;
 Cocioc Aurelia – membru;
 Matache Gherghina – raportorul comisiei (încărcare date pe platformă)
Art. 6. Se aprobă orarul școlii pentru perioada 13.02.2017 – 01.03.2017 conform propunerii Comisiei pentru
întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală.
Art. 7. Se aprobă Comisia de înscriere la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2017‐2018 în următoarea
componență:
 Popescu Florin Gheorghe ‐ președinte;
 Dodiță Florentina Gabriela – secretar;
 Marinică Zoia – membru;
 Oancea Viorica – membru;
 Nicolae Georgeta – membru;
 Toma Ana – membru.
Art. 8. Se aprobă criteriile specifice de departajare a copiilor înscriși la clasa pregătitoare. Criteriile specifice vor
fi transmise, spre validare Inspectoratului Școlar Județean.
Art. 9. Se aprobă comisia pentru Evaluarea Națională la finalul claselor a II‐a, a IV‐a și a VI‐a în următoarea
componență:
 Popescu Florin Gheorghe – președinte;
 Șerbulea Mihaela Veronica – persoana de contact;
 Dodiță Florentina Gabriela – secretar;
 Man Romelia – membru;
 Enescu Mădălina – membru.
Administratorii de test, asistenții și evaluatorii – conform anexei.
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