ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA

__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.72

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 07.09.2018, 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;
Raportul conducerii unității școlare;
Proiectul Planului de încadrare pentru anul școlar 2018‐2019;
în conformitate cu:






Art.15 alin.1 lit. jj din 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.
Art.6 alin.2 din ORDIN nr. 4.165 din 24 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare
din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic
de predare din învățământul preuniversitar.
hotărăște:

Art. 1.

Se aprobă încadrarea personalului didactic conform Planului de încadrare pentru anul școlar 2018 ‐ 2019
astfel:
 Limbă și comunicare:
o Limba și literatura română/Limba latină: Ichim Carmen Silvia, Draia‐Matei Luminița Mihaela,
Banciu Anelia;
o Limbi moderne: Oprescu Nadia Cecilia, Enescu Mădălina Mihaela, Jalbă Marcela, Iordache
Mihaela;
 Matematică și științe:
o Matematică: Drăghici Constantin, Bulancea Marin, Sandu Constantina;
o Fizică/Chimie: Radu Ion Daniel, Licu Stana;
o Biologie: Pravăț Ionuț Paul;
 Om și societate:

1 din 2

Municipiul Urziceni, Calea București, nr.74
Cod poștal: 925300, Tel/Fax: 0243 257 332
E‐mail: secretariat@scih.ro, http://www.scih.ro

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA

__________________________________________________________________________________________
o Istorie/Educație socială: Duca Nuța
o Cultură civică / Educație socială: Gal Izabella Ana‐Maria;
o Geografie: Lazăr Ionel;
o Religie: Andrei Gabriela, Vișan Natalia;
 Arte:
o Educație plastică: Ionescu Mirabela
o Educație muzicală: Constantinescu Antoaneta
 Educație fizică, sport și sănătate:
o Educație fizică și sport: Niculai Georgian Gigi, Dragomir Silviu, Stan Ionuț.
 Tehnologii:
o Educație tehnologică / Educație tehnologică și aplicații practice: Popescu Florin Gheorghe;
o Informatică și TIC: Orânceanu Angela.
Art. 2. Se aprobă distribuirea orelor în regim de plata cu ora conform planului de încadrare pentru anul școlar
2018 ‐ 2019.
Art. 3. Se aprobă distribuirea unei ore de Educație socială de la clasa a V‐a A doamnei Duca Nuța.
Art. 4. Pentru orele atribute în regim de plata cu ora vor fi întocmite contracte individuale de muncă, separat
de cel aferent funcției de bază, încheiat pentru prestarea activităților didactice în regim de plata cu ora, și
vor cuprinde atât sarcini specifice privind efectuarea activității de predare‐învățare‐evaluare cu preșcolarii
și cu elevii în clasă, cât și efectuarea activităților de pregătire metodico‐științifică, de evaluare a preșcolarilor
și a elevilor, precum și de educație complementară procesului de învățământ.
Art. 5. Compartimentul secretariat și persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
prof. Florin Gheorghe POPESCU
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