Informare privind hotărârile Consiliului de administrație din ședința
din 24.09.2018
Ordine de zi aprobată:
1. Aprobarea Raportului privind starea învățământului în Colegiul Național ”Sfântul
Sava” în anul școlar 2017-2018;
2. Aprobarea Planului managerial și Planului operațional pentru anul școlar 20182019;
3. Aprobarea componenței CEAC în anul școlar 2018-2019;
4. Aprobarea Fișei de post și a Fișei de evaluare pentru anul școlar 2018-2019;
5. Analiza raportului realizat și prezentat în ședință de comisia instituită prin decizia
nr.110/3.09.2018 precum și dezbaterea acestuia și aprobarea eventualelor decizii;
6. Aprobarea burselor pentru semestrul I;
7. Evaluarea anuală a personalului didactic auxiliar;
8. Diverse ( cereri de transfer, cereri program secretariat, cereri CO, cereri salariați,
cereri elevi, efective prin inclurerea elevilor români de pretutindeni veniți în
10.09.2018, cereri părinți, etc.)
Consiliul de administrație a luat următoarele hotărâri:
1. S-a aprobat Raportul privind starea învățământului în Colegiul Național ”Sfântul Sava” în
anul școlar 2017-2018 aprobat de CP în ședința din 24.09.2018;
2. S -a aprobat Planul managerial și Planului operațional pentru anul școlar 2018-2019
aprobat de CP în ședința din 24.09.2018;
3. S -a aprobat componența CEAC în anul școlar 2018-2019;
4. S-a aprobat Fișa de post și a Fișa de evaluare a cadrelor didactice pentru anul școlar 20182019;
5. S-a analizat raportul realizat și prezentat în ședință de comisia instituită prin decizia
nr.110/3.09.2018 și în urma dezbaterilor s-a decis cu 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0
abțineri s-a hotărât aplicarea art. 280 alin. 2, litera (b) din Legea nr 1/2011;
6. S-au aprobat cererile de burse conform PV al comisiei specifice: 38 burse de performanță,
724 burse de merit, 19 burse sociale;
7. S-au atribuit calificative de foarte bine personalului didactic auxiliar;
8. S-a aprobat menținerea încadrărilor cadrelor didactice conform Planului de încadrare
aprobat la începutul anului școlar 2018-2019;
9. S - a aprobat cererea de achiziție a unui laptop pentru catedra de limbi moderne în anul
școlar curent conform posibilităților financiare;
10. S-au respins cererile de constituire a efectivelor în clasele unde efectivele sunt deja de 30
de locuri, s-a aprobat actualizarea efectivelor .
11. S-a hotărât scoaterea la licitație a utilizării sălii de sport în noi intervale de timp disponibile.
12. S-a hotărât constituirea unei comisii de inventariere a sistemului de supraveghere
13. S-a hotărât ca implicarea colegiului în organizarea Balului bobocilor să se realizeze numai
în cazul organizării acestuia în școală și interzicerea utilizării numelui colegiului în cazul în
care se va organiza în altă locație.
14. S-a hotărât modificarea programului bibliotecii conform solicitării elevilor 8.30-16.30.
15. S-au aprobat cererile de transfer din CNSS la alte unități de învățământ;
16. S-a respins cererea privind deschidere a cont de burse motivată de afirmații inexacte
conținute în cerere și s-a hotărât consilierea în ședința cu părinții.
17. S-a aprobat cererea de demisie a tehnicianului (–laborator chimie) și s- a hotărât
organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant, în conformitate cu
prevederile legale.

