ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA

__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.4
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 08.02.2018, 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;
Proiectul Planului de încadrare pentru anul școlar 2018‐2019;
Fișe evaluare personal nedidactic;
Propunerile privind constituirea comisiei de înscriere pentru clasele pregătitoare, școlar 2018‐2019;
Stabilirea prețului de închiriere pentru terenurile aflate în proprietatea școlii.
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.
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.
HCL nr.8 din 10.02.2011 privind stabilirea prețurilor de închiriere a spațiilor comerciale, a spațiilor
de depozitare și a terenurilor din intravilanul municipiului Urziceni.
hotărăște:

Art. 1.

Se aprobă transferul elevilor la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” astfel:
 Cristache Sofia Maria ‐ grupa mică GPP;
 Miu Iulian Adrian
‐ clasa a IV‐a;
Art. 2. Se aprobă proiectul Planului de încadrare al Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu” pentru anul școlar
2018‐2019. Se propune publicarea următoarelor posturi:
Nr.
crt.
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Nivel/catedră

1.

Preșcolar

2.

Primar

Număr posturi
1
2
2
5

Viabilitate
4 ani
1 an
4 ani
1 an
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3.
Fizică
1 (18 ore)
4 ani
4.
Istorie
1 (18 ore)
1 an
5.
Educație fizică
1 (18 ore)
1 an

Art. 3.

Se aprobă fișele de evaluare ale personalului nedidactic cu următoarele calificative:
 Cazan Viorica
‐ BINE;
 Stan Ilinca
‐ BINE;
 Dinu Elena
‐ BINE;
 Scarlat Florica
‐ BINE;
 Matache Anica
‐ BINE;
 Vișan Dumitru
‐ BINE;
 Stanciu Toma
‐ SATISFĂCĂTOR.
Art. 4. Se aprobă comisia de înscriere în clasele pregătitoare pentru anul școlar 2018‐2019 în următoarea
componență:
 Marinică Zoia
‐ președinte;
 Dodiță Florentina
‐ secretar;
 Cocioc Aurelia
‐ membru;
 Stoene Gabriela
‐ membru;
 Pârvu Iolanda
‐ membru;
Art. 5. Se aprobă prețul de închiriere de minimum 1 € / m2 pentru suprafețele de teren închiriate. Se vor
actualiza/reface contractele cu societățile care folosesc aceste suprafețe.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
prof. Florin Gheorghe POPESCU
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