ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA

__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.40
Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”, constituit prin decizia directorului
unității de învățământ nr. NR. 115 DIN 23.10.2018, reunit în ședință ordinară în data de 10.04.2019, 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;
Propunerile condițiile specifice pentru etapa de pretransfer;

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.
METODOLOGIA‐CADRU din 12 noiembrie 2018 privind mobilitatea personalului didactic de
predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 – 2020, aprobată prin ORDINUL nr.
5.460 din 12 noiembrie 2018,
hotărăște:

Art. 1.

Se aprobă introducerea următoarelor condiții specifice pentru etapa de pretransfer:








Calificativul „Foarte Bine” in ultimii patru ani;
Cel puțin Gradul II (doi);
Preocuparea pentru dezvoltare profesională și formare continuă prin obținerea a minimum
90 de credite în ultimii 4 ani;
Fără sancțiuni disciplinare;
Participarea la activități specifice specialității in calitate de coordonator, evaluator,
propunător de subiecte pentru concursuri/olimpiade;
Minimum 10 ani vechime în specialitate;
Contribuție la prestigiul unității școlare prin activitatea reflectata in rezultatele elevilor, în
pregătirea suplimentara a elevilor pentru evaluări naționale, concursuri si olimpiade școlare
în specialitate;

Art. 2.

Condițiile specificate la art.1 trebuie îndeplinite cumulativ.
Comisia de mobilitate din unitatea de învățământ și compartimentul secretariat vor solicita avizul ISJ
Ialomița pentru aceste condiții specifice.

Art. 3.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
prof. Florin Gheorghe POPESCU
1 din 1

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

