Informare privind hotărârile Consiliului de administrație din ședința
din 8.10.2018
Ordine de zi aprobată:
1. Organizarea concursului de ocupare a postului de tehnician- laborator
chimie;
2. Analiza raportului comisiei de inventariere a sistemului de supraveghere și
decizia asupra măsurilor necesare în vederea optimizării funcționării sistemului
de supraveghere;
3. Informare privind discuțiile din cadrul ședințelor cu părinții desfășurate în
zilele de 26 și 27 septembrie 2018;
4. Informare privind recomandările formulate de inspectorul monitor cu ocazia
inspecției tematice din 3.10.2018;
5. Dezbateri și decizii privind tematica și activitățile CA în anul școlar 20182019;
6. Cuvântul invitatului domnul Mihai Mihailescu- președintele Asociaţiei
Colegiului Sfântul Sava;
8. Prezentarea execuției bugetare pe anul financiar curent inclusiv situația
fondurilor extrabugetare.
7. Diverse.
Consiliul de administrație cu 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri
a luat următoarele hotărâri:
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1.

S-a aprobat componența nominală a comisiei de organizare a concursului de

ocupare a postului de tehnician- laborator chimie care se va desfășura în data de
24.10.2018 conform anunțului publicat în Monitorul Oficial;
2. S-a aprobat schimbarea locației echipamentelor sistemului de supraveghere care
înregistrează și stochează imagini și sunete în fosta casierie, costurile urmând a fi
achitate din fonduri extrabugetare.
3.S-a hotărât menținerea încadrărilor la clase conform deciziilor catedrelor și aprobării
CA din 10.09.2018;
4.S-a hotărât ca recomandările rezultate în urma inspecției tematice să fie aprobate
după verificarea bazei legale.
5. S-a hotărât ca atribuțiile membrilor CA să fie conform monitorizărilor propuse de
președinte ;
6. S-a aprobat suportarea costurilor cursului de management și participarea la curs a
doamnei Stoica Ana;
7. S-a aprobat achiziția elevatorului pentru persoane cu dizabilități
8. S-a aprobat achiziția de rame pentru panoul olimpicilor conform referatului;
9. S-a aprobat înscrierea elevului Ionescu Noah Christian în clasa a IX-a B, transfer
aprobat în CA al ISMB cu aprobarea MEN- caz de boală;
10.S-au aprobat cererile de renunțare la ore în regim PO formulate de Dobrotă Sorin și
Penea Ștefania și atribuirea de ore în regim de PO doamnei Talaat ( 3 ore) și doamnei
Bucătariu ( 4 ore);
11.S-a aprobat cererea de amplasare a automatului formulată de SC Spot Fast Service
SRL;
12.S-a aprobat cererea de participare la Școala Europeană a doamnei Georgescu Irina;
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13.S-a aprobat programul bibliotecii: luni, marți, joi: 10-18, miercuri, vineri: 8-16;
14.S-a aprobat efectuarea controlului medical anual.
15. S-a aprobat cererea de finanțare și proiectul ”Educația excelenței” care v-a fi depus
în 15.10.2018 la PMB;
16. S-a aprobat transferul în altă unitate de învățământ.
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