ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA

__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.23
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 26.04.2018, 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;
Solicitările privind emiterea acordurilor de principiu;
Proiectul Planului de încadrare pentru anul școlar 2018‐2019;
Art.85 alin.1 și 3 din 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
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 respinge emiterea acordului de principiu prelungirea duratei contractului individual de muncă pe
perioadă determinată în anul școlar 2018‐2019 pentru
 Grigore Nicoleta.
Art. 2. Pentru a evalua activitatea în vederea emiterii acordului de principiu, conform Art.85, alin1. din
metodologie, trebuia depusă, odată cu solicitarea de emitere a acordului, și o fișă de autoevaluare.
Art. 3. Această hotărâre va fi comunicată Inspectoratului școlar județean Ialomița și persoanelor nominalizate
la Art.1 prin adresă scrisă, conform modelelor stabilite în Metodologia ‐ cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018‐2019 .
Art. 4. Directorul și compartimentul secretariat vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
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