ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA

__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.3
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 31.01.2018, 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 cadrelor didactice privind decontarea transportului pe luna ianuarie 2018;
Cererile privind mișcarea elevilor;
Cererile privind completarea normei didactice pentru doamna Draia-Matei Luminița Mihaela și Ichim
Carmen Silvia pentru anul școlar 2018-2019;
Cereri pensionare pentru doamnele Gheorghe Aurelia și Ghiță-Petrache Liliana;
Fișe evaluare personal nedidactic;
Cererile privind opționalul integrat la nivelul mai multor arii curriculare pentru clasele a V-a și a VI-a;
Cererile de menținere în activitate peste vârsta standard de pensionare.
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 263/2010 – a pensiilor;
Codul muncii – Legea 53 / 2003;
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 transferul elevilor la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” astfel:
 Al Mohamad Mohanad
- grupa mică GPN;
 Baicu Florin Ionuț
- clasa a VII-a;
Art. 2. Se aprobă transferul elevilor în cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu” astfel:
 Miclea Andrei Ionuț
- de la grupa mică GPP la grupa mică GPN;
Art. 3. Se acordă avizul în vederea transferării elevilor de la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”:
 Țăruș Maria Andreea – clasa a III-a STEP BY STEP – la Școala Gimnazială Jilavele;
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Art. 4. Se aprobă decontarea transportului pentru luna ianuarie 2018 a cadrelor didactice din anexă, conform
pontajului zilnic și a documentelor de transport specifice.
Art. 5. Se aprobă completarea normei didactice pentru anul școlar 2018-2019 următoarelor cadre didactice:
 Draia-Matei Luminița Mihaela – 1 oră Religie – Aviz nr.253 din 18.01.2018;
 Ichim Carmen Silvia – 1 oră Limba franceză ciclul primar – dublă specializare.
Art. 6. Se aprobă cererile de pensionare la limită de vârstă, respectiv anticipată pentru:
 Ghiță – Petrache Liliana
- pensionare la limită de vârstă;
 Gheorghe Aurelia
- pensionare anticipată.
Art. 7. Se aprobă menținerea în activitate, ca titular, peste vârsta standard de pensionare pentru următoarele
cadre didactice:
Nr.
Numele și prenumele
Specialitatea
Anul de prelungire
crt.
1
Bulancea Marin
Matematică
anul 3
2
Drăghici Constantin
Matematică
anul 1
3
Sandu Constantina
Matematică
anul 1
Art. 8. Se amână luarea unei hotărâri privind fișele de evaluare ale personalului nedidactic deoarece nu erau
justificare calificativele acordate, urmând ca la următoarea ședință să fie invitate și domnul administrator
pentru susținerea calificativelor.
Art. 9. Se aprobă încadrarea pentru predarea opționalului integrat la clasele a V-a și a VI-a astfel:
Nr.
crt.

Numele și
prenumele

1.

Cocioc
Liliana

2.

Sandu
a VI-a
Constantina

Clasa

a V-a

Denumirea
opționalului
„Decizia e a
mea!”
„Matematică
distractivă”

Specialitatea
cadrului
didactic
Consilier
CJRAE
Matematică

Ariile curriculare vizate
Consiliere și orientare,
Limbă și comunicare,
Arte
Matematică și științe ale
naturii, Arte, Limbă și
comunicare

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
prof. Florin Gheorghe POPESCU
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