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HOTĂRÂREA NR. 29  / 10 .  10. 2022

În conformitate cu prevederile :

-Legii educaţiei naţionale nr.  1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

-O.M.  4183/ 4  iulie 2022 -Regulamentul  -cadru  de organizare şi  funcţionare a unităţilor de

învăţământ  preuniversitar;

-O.M. nr. 5154 / 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare

a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

-O.M.  nr.  5. 550/2011 pentru aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului

naţional de etică din învăţământul preuniversitar,

-O.M.  nr.  5086/ 31.  August 2016 pentru aprobarea Metodologiei -cadru privind şcolarizarea la

domiciliu, respectiv de înfiinţare grupe/ clase în spitale

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Razvad, întrunit în data de

10.10.  2022, în şedinţa ordinară,

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1  Se aprobă constituirea    Consiliului de administraţie, an şcolar 2022 -2023
Art. 2.  Se aprobă Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Gimnaziale
Răzvad - revizuit
Art.  3.  Se aprobă  Regulamentului lntern al Şcolii Gimnaziale Răzvad -revizuit
Art. 4.  Se aprobă  Planul  managerial al  directorului, pentru anul şcolar 2022 - 2023
Art.  5.  Se aprobă  diagrama Gantt, an şcolar 2022 -2023
Art. 6 Se aprobă transferul elevilor:  Rădulescu  Alexandru  ( Şcoala Specială
Târgovişte),  Duţă Fabio (Italia), Duţă Adelina (Italia), Buglea Robert ( Belgia) ,  Buglea
Daria (Belgia)  ,Iosif lleana ( Şcoala Gimnazială Ocniţa)  cf Art.144 (4) a, din O.M.
4183/ 4 iulie 2022

Art.  7.  Se aprobă planurile manageriale ale comisiilor de lucru



Art.  8.  Se aprobă planul de activitate al Grupului antibuliyng,  constituit la nivelul unităţii

şcolare, an şcolar 2022-2023
Art. 9. Se aprobă procedura de igienizare la grădiniţele de pe raza comunei
Art.  10.   Se aprobă Codul de etică al Şcolii Gimnaziale Ră2vad -revizuit
Art.  11. Se aprobă instrumentele de lucru ale directorului (  fişă asistenS, grafic asistente

grafic monitorizare personal didactic, didactic  a"iliar şi nedidactic,  grafic
monitorizare a parcurgerii materiei, grafic monitorizare a temelor pentru acasă)
Art.  12 .  Se aprobă componenţa Consiliului părinţilor pe şcoală
Art.  13 Se aprobă Comisia pentru învăţământul la domiciliu, pentru elevul Tudor
Constantin Marcel,Şcoala Gimnazială Valea Voievozilor,  clasa a VIH-a, conform adresei
CJRAE nr. 467/ 23. 09. 2022
Art.14. Se aprobă decontarea navetei profesorilor pentru luna septembrie 2022
Art.  15. Se aprobă referatele de  necesitate întocmite de director adj.   Safta Marius (2241/
10.10.  2022( , Ghiocanu Luiza ( nr.2240/ 10.10.  2022)

Art.  16. Se aprobă normarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic,  an
scolar 2022 - 2023
Art.  17. Se aprobă cererile pentru efectuarea concediului de odihnă pentru personalul
didactic de predare şi auxiliar, an şcolar 2022 - 2023

Director,
Prof. Urucu Mariana Întocmit,

secretar C.A., prof. Chilom Alexandra


