ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA

__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.9
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 29.03.2018, 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;
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.
hotărăște:

Art. 1.

Se aprobă transferul elevilor la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” astfel:
Nr.
Clasa la care se
Numele și prenumele
Școala de proveniență
crt.
repartizează
1.
Ionescu Iraida Andreea
Movilița
Clasa a V‐a în 2018‐2019

Art. 2.

Se amână transferul elevilor Constantin Liviu Petre și Constantin Valentin Marian de la Școala Gimnazială
Rădulești, rezidenți la Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni și audienți la clasa a VII‐a B
până după evaluarea psihologică/psihiatrică a acestora. Motivația acestei hotărâri a fost decisă datorită
comportamentului actual al elevilor.
Art. 3. Se acordă avizul pentru transferul elevilor de la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” astfel:
Nr.
Numele și prenumele
Clasa de la care
Școala de destinație
crt.
pleacă
1.
Paraschiv Antonia Elena
Grupa mică GPN
Retrasă la cerere
2.
Mihai Rebeca Elena
Clasa a VIII‐a C
Retrasă la cerere (plecată Spania)
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