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HOTĂRÂREA NR. 1

Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale ”Mircea Luca” Băișoara întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,
Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare
a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 5154 din 15
septembrie 2021,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se validează situaţia şcolară a elevilor pentru anul şcolar 2021-2022.
Art. 2. Se aprobă săptămâna „Școala altfel” și ”Săptămâna verde”.
Art. 3. Se aprobă structura catedrelor și a posturilor , repartizarea educatoarelor, a învățătoarelor și
a diriginților .
Art. 4. Se aprobă responsabilul de structură la Grădinița Sacel.
Art. 5 Se validează numirea doamnei prof. Duma Nicoleta drept Coordonator de programe si
proiecte școlare și extracurriculare
Art.6. Se aprobă programul de funcționare a școlii începând cu anul școlar 2022-2023
Art. 7. Se aprobă tematica și graficul sedintelor Consiliului de administrație
Art. 8 . Se aprobă reangajarea prin firma de curățenie SC. Technovo. SRL a doamnei Pintilescu
Marinela , cu o normă întreagă, pe perioada cursurilor școlare.
Art. 9. Se aprobă fisele de post pentru personalul didactic și didactic auxiliar pentru anul școlar
2022-2023
Art. 10. Se aprobă fisele de autoevaluare a personalului didctic și didactic auxiliar pentru anul școlar
2022-2023

Art.11. Se aprobă calificativele cadrelor didactice pentru anul școlar 2021-2022: toate cadrele
didactice au calificativul „Foarte bine”.
Art. 12. Se avizează ROI si ROF revizuite si completate conform OME 4138/4.07.2022
Art. 13. Se avizează Regulamentul de deplasare a microbuzului școlar cu elevii navetișți
Art.14 Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliului de Administrație al școlii
condus de director, prof. Presecan Lucreția.

Preşedinte C.A.
Prof.Presecan Lucreția
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