HOTĂRÎREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE NR 2
Consiliul de administraţie al COLEGIULUI NATIONAL GRIGORE MOISIL, constituit
prin decizia directorului unităţii de învăţământ nr.7 din data 23.02.2017, reunit în şedinţă (ordinară)
în data de 15.09.2017, în conformitate cu prevederile art.96 din Legea educaţiei naţionale nr.1/
2011, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) şi
art.15 din Metodologia– cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din
unităţile de învăţământ preuniversitar, anexă la OMEN nr.4619/ 2014,
având în vedere:
Prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi
OMENCS5079/2016 cu modificările şi completările ulterioare.
Fișele de autoevaluare a activității și rapoartele de autoevaluare pentru activitatea depusă pe anul
școlar 2016/2017 depuse de cadrele didactice la secretariatul liceului
Cererile de transfer înregistrate.
Cererea părintelui elevului Ene Ștefan pentru înscrierea ca audient la clasa a X-a după întoarcerea
din străinătate.
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă calificativele personalului didactic al CNGM. Acordarea acestora s-a
realizat in prezența cadrelor didactice, iar aprobarea și validarea s-a realizat prin vot secret.
Art.2. Transferuri elevi:
Se aprobă transferul elevului Bogdan Robert de la Liceul ”Aurel Vlaicu” Bucureștispecializarea matematică- Informatică la clasa a X-a D a CNGM, motivul fiindschimbarea
domiciliului.
Se aprobă inscrierea ca audient la clasa a X-a D a elevului Ene Ștefan Cristian care a motivat
că a terminat 9 clase in Italia.
Art. 3 Au fost prezentate membrilor CA date privind proiectul ROSE, avand numarul de
grant SGL/R I/174/27.06.2016, date precum obiective, activități vizate, modul de desfașurare a
activitaților, buuri ce vor fi achiziționate.
Art. 4 Se aproba perioada de desfașurare a programului ”Școala Altfel” in saptamana 23-27.
10.2017, discutata și aprobata in Consiliul Profesoral din 15.09.2017.
Art.5. Directorul şi Secretarul Colegiului National Grigore Moisil, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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