Colegiul Tehnic
“Constantin Istrati”

Consiliul de administratie al CT “Constantin Istrati”
din 7.09.2017 adoptă prezenta
HOTĂRÂRE NR 2 din 7.09.2017
Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic “Constantin Istrati”, din municipiul Campina,
întrunit în şedinţa ordinară din 7.09.2017
Vazând existența:
 Cererilor de transfer/reinscrieri elevi
 Cererilor de reprogramare situatii neincheiate si corigente
 Procesului verbal al Consiliului Profesoral din 6.09.2017
În conformitate cu:
 Legea educației naționale nr 1/5.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar OMENCS
5079/31.08.2016
 Metodologia-cadru de organizare si functionare a consiliilor de administratie din învatamantul
preuniversitar aprobata prin OMEN nr. 4.619/2014 cu modificarile si completarile
ulterioare
 Ordinul 3160/1.02.2017 privind modificarea si completarea metodologiei cadru de organizare
si functionare a consiliilor de administratie din invatamantul preuniversitar
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba cererile de retragere elevi conform anexei
Art.2. Se aproba cererile de transfer elevi conform anexei.
Art. 3. Se aproba ROF al CT Constantin Istrati
Art. 4. Se aproba RI al CT Constantin Istrati
Art. 5. Se aproba componenta comisiilor de lucru si atributiile conform anexei
Art. 6. Se aproba responsabilii comisiilor metodice si atributiile conform anexei
Art. 7. Se aproba comisia dirigintilor conform anexei
Art. 8. Se aproba fisa postului si fisa de evaluare pentru an scolar 2017 – 2018 pentru
personalul didactic si didactic auxiliar
Art. 9. Se valideaza situatia scolara a anului scolar 2016 – 2017 dupa corigente si situatii
neincheiate
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Art. 10. Se aproba graficele de practica si orarele unitatii de invatamant
Art. 11. Se aproba organigrama CT Constantin Istrati inregistrata cu nr. 117/7.09.2017
Art. 12. Se valideaza fisele de evaluare ale personalului didactic si didactic auxiliar pentru
anul scolar 2016 – 2017 conform anexei.
Art. 13. Serviciul secretariat și directorul unității de învățământ vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Hotărârea a fost aprobată cu majoritate de voturi
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