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Consiliul de administrație al Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Techirghiol
HOTĂRÂREA NR. 20

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Techirghiol, întrunit în
sedința din 06.03.2018, în conformitate cu OMEN nr.4619/22.09.2014
Hotărăște:
Art.1 Se aprobă analiza activității ariilor curriculare „Arte” și „Educație fizică și sport”.
Art.2 Se discută antrenarea unui număr cât mai mare de elevi în competiții sportive locale,
județene și naționale.
Art. 3 Se aprobă acordarea calificativului parțial „Foarte bine” prof. Savin Nastasia, necesar
etapei de mobilități.
Art.4 Se aprobă Raportul activității instructiv-educative din semestrul I, după dezbaterea din
Consiliul profesoral.
Art.5 Se aprobă transferul a 2 elevi de la Liceul Tehnologic Topraisar, la clasele a II-a și a Xa de la Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Techirghiol.
Se aprobă transferul a 6 elevi de la Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Techirghiol din clasele I,
a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a (2) la alte unități școlare din județul Constanța.
Se aprobă retragerea unui elev de la clasa a VI-a pentru efectuarea studiilor în Scoția.
Se aprobă înscrierea a 3 preșcolari la, grupa mijlocie și grupa mare și a 2 preșcolari la
Grădinița cu Program Prelungit, grupa mică.
Se aprobă transferul unui preșcolar de la Grădinița cu Program Prelungit la Grădinița
Pinocchio.
Art.6 Se aprobă cererea de deplasare a prof. Banzea Eugenia la București, în data de
23.03.2018, în cadrul proiectului „Fifty-fifty”, împreună cu trei eleve de la clasa a VIII-a B.

Art.7 Se aprobă lista temelor de proiect pentru examenul de certificare a competențelor
profesionale nivel 4, specializarea „Tehnician în gastronomie”, anul școlar 2017-2018.
Art.8 Diverse
Se aprobă propunerea de program pentru desfășurarea „Zilei porților deschise” constând în
vizitarea claselor, desfășurarea de activități comune coordonate de profesorii de învățământ
primar și preșcolar.

Președintele Consiliului de Administrație
Director,

Secretar C.A,

Prof.Pisaltu Mirela

Prof.Mocanu-Paraschiv Elena

