HOT ĂRÎREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE NR 9
Consiliul de administraţie al COLEGIULUI NATIONAL GRIGORE MOISIL, constituit
prin decizia directorului unităţii de învăţământ nr.98 din data 31.10.2017, reunit în şedinţă ordinară
în data de 31.01.2018, 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.
Planul cadru pentru clasa a V-a.
CDS-urile propuse și alese de către elevii și părinții acestora pe clase.
Cererile cadrelor didactice care doresc menținerea în activitate ca titular peste vârsta de pensionare
pentru anul școlar 2018/2019.
Fișele de autoevaluare și rapoartele de activitate ale personalului nedidactic pentru anul 2017.
Dosarul cu documentele cadrelor didactice navetiste pe luna decembrie.
Programul concursului Naţional de matematică-informatică „Grigore Moisil” din perioada 2- 4
februarie 2018.
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă cadrul didactic care va preda opţionalul integrator pentru clasele a V-a şi a
VI-a în anul şcolar 2018/2019. În urma propunerilor făcute s-a hotărât în unanimitate ca opţionalul
„Magia ştiinţelor” (Ariile curriculare Matematică şi Știinţe şi Tehnologii - TIC) să fie predat de
d-na Stan Niculina, profesor de chimie care are pregătire pentru specialităţile Chimie, Fizică şi TIC
Art.2. Se aprobă CDS-urile propuse şi alese de către elevi şi părinţi pentru clasele VII-XII
pentru anul şcolar 2018/2019, conform anexei. CDS-urile aprobate fără Programă naţională vor fi
avizate de ISJ Ialomiţa până pe data de 13.02.2018
Art.3. Se dă acordul pentru menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3
ani peste vârsta de pensionare pentru cadrele didactice: Voicu Maria, Spermezan Grigore, Stan
Toma, Dumitru Despina şi Dobrinescu Adriana Alexandrina.
Art.4. Se stabilesc prin vot secret calificativele personalului nedidactic, conform anexei
Art.5. Se aprobă decontarea transportului cadrelor didactice navetiste pe luna decembrie în
valoare de 697 lei.
Art.6. Se aprobă programul concursului Naţional de matematică-informatică „Grigore
Moisil” din perioada 2- 4 februarie 2018.
Art.7. Directorul şi Secretarul Colegiului National Grigore Moisil, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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