ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA

__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.2
Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”, constituit prin decizia directorului
unității de învățământ nr. NR. 80 DIN 09.11.2017, reunit în ședință ordinară în data de 10.01.2018, 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;
Propunerea conducerii școlii privind planul de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019;
Constituirea comisiei de concurs în vederea ocupării unui post de îngrijitoare;
Cererile cadrelor didactice de reducere a normei didactice la 16 ore.
Raportul Administratorului instituției privind planificarea concediilor de odihnă a personalului
administrativ
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 - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul
preuniversitar în anul școlar 2018-2019 aprobată prin OMEN nr.5485 din 13.11.2017.
OMEN 3590 din 05.04.2016 privind aprobarea planurilor cadru pentru învățământul gimnazial.
hotărăște:

Art. 1.

Se aprobă înscrierea elevei Vasile Renata Mihaela Alizor la Grădinița cu program normal;
Art. 2. Se aprobă transferul elevului Mihaiu Cristian de la Școala Gimnazială nr.41 București la Școala
Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” datorită schimbării domiciliului părinților în circumscripția școlară a
unității noastre și se repartizează în clasa a II-a A.
Art. 3. Se respinge transferul elevului Ghinea Cosmin Andrei de la Școala Gimnazială Gârbovi deoarece nu este
satisfăcută nicio condiție dintre cele speciale privitoare la transferul elevilor pe parcursul anului școlar.
Art. 4. Se aprobă planul de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019, cu amendamentele privind numărul
claselor a V-a.
Art. 5. Se aprobă comisia pentru organizarea concursului de ocupare a unui post de îngrijitor la Grădinița cu
program prelungit nr.1, structură a școlii astfel:
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Comisia pentru organizarea concursului:
Nr.
Funcția în
Numele și prenumele
Funcția
Observații
crt.
comisie
1.
Popescu Florin Gheorghe
Director
președinte
2.
Bercaru Doina
Administrator
membru
3.
Roșu Ioana
Educatoare
membru
4.
Coman Isabela
Secretar școală secretar
Comisia pentru contestații:
Nr.
Funcția în
Numele și prenumele
Funcția
Observații
crt.
comisie
1.
Marinică Zoia
Director adj.
președinte
2.
Geambașu Constantin
Administrator
membru
3.
Ene Violeta
Educatoare
membru
4.
Dodiță Florentina
Secretar școală secretar
Art. 6. Se aprobă reducerea normei didactice la 16 ore pentru următoarele cadre didactice:
 Drăghici Constantin;
 Bulancea Marin;
 Sandu Constantina;
 Oprescu Nadia Cecilia.
Art. 7. Se aprobă raportul Administratorului de patrimoniu privind planificarea concediilor de odihnă pentru
anul 2018 ale personalului administrativ.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
prof. Florin Gheorghe POPESCU
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