Informare privind hotărârile Consiliului de administrație din ședința
din 15.05.2019
Ordine de zi aprobată:
1.Analiza și decizia asupra solicitărilor depuse de cadrele didactice titulare privind
acordarea/ neacordarea acordului de principiu pentru transfer;
2.Analiza și decizia privind participarea elevilor la compețitia internațională din
Yakutsia;
3.Organizarea încheierii anului școlar pentru clasele a XII-a;
3.Organizarea `Zilei porților deschise`;
4. Analiza și decizia asupra solicitării de prelungire a CIM conform art. 85-86 din
Metodologia -cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul
preuniversitar în anul școlar 2019-2020 -OMEN nr. 5460/ 12.11.2018;
5.Prezentarea raportului directorului privind temeiul legal, organizarea și concluziile
testului unic la disciplina matematică la clasele a IX-a;
6.Informare realizată de director privind dezbaterea viziunii` Educația ne unește`.
Consiliul de administrație cu 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri a
luat următoarele hotărâri:
1. S-a hotărât, în baza Raportului nr. 1183/ 15.04. 2019 depus de Comisia de
mobilitate instituitî prin Decizia nr. 4/ 16.01.2019 :
-acordarea acordului de principiu pentru transfer pe postul didactic cu codul 3019
pentru profesor titular la disciplina biologie;
-neacordarea acordului de principiu pentru transfer pe postul didactic cu codul 7484 și
7483 pentru profesor titular la disciplina limba și literatura română;
2. S-a hotărât înscrierea la Competiția internațională din Yakutsia a unei echipe a carei
componență va fi nominalizată de catedrele disciplinelor de concurs sub rezerva
asigurarii fondurilor necesare deplasării de către AUIPUSP;
3. S-a hotărât planficarea evenimentelor tradiționale încheierii studiilor liceale în
săptamâna 20-29. 05.2019 și data Zilei porților deschise 24.05.2019 ( 9-13);
4. S-a aprobat cererea de continuitate a activității didactice a cadrului didactic suplinitor
căruia i s-a acordat calificativul partial `foarte bine` pentru activitatea desfășurată în
anul școlar curent, pe postul cu codul 3005;
5. S-a hotărât ca data dezbaterii viziunii `Educația ne unește` să fie 28.05.2019;
6. S-au aprobat referatele de necesitate solicitate de serviciul administrativ și
laborantul fizica-biologie.
7. S-a aprobat decontarea transportului elevilor participanți la fazele naționale ale
olimpiadelor școlare;
8. S-a aprobat motivarea absențelor unei eleve care a participat la Conferința MUN;
9. S-a aprobat C.O. pentru salariat din serviciul secretariat;
10. S-a aprobat accesul elevilor din alte unități de învățământ la proiecțiile din cadrul
Festivalului ADDOC.
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