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Consiliul de administrație al Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Techirghiol
HOTĂRÂREA NR.10

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Techirghiol, întrunit în
sedința din 08.11.2017, în conformitate cu OMEN nr.4619/22.09.2014
Hotărăște:
Art.1 Se aprobă Planul managerial pentru anul școlar 2017-2018.
Art.2 Se aprobă Raportul anual de evaluare internă a calității, întocmit de profesor responsabil
Mihaela Airinei.
Art.3 Se aprobă Planul de muncă al Consiliului reprezentativ al părinților în colaborare cu
conducerea școlii.
Art.4 Se aprobă solicitările de acordare a concediilor de odihnă pentru anul școlar 2017-2018.
Art.5 Se aprobă planurile individuale de remediere, în urma rezultatelor evaluării inițiale.
Art.6 Se aprobă Graficul de control al directorilor.
Art.7 Se aprobă graficul asistențelor la ore.
Art.8 Se aprobă Planul operațional al CEAC, întocmit de profesor coordonator comisie Mihaela
Airinei.
Art.9 Se aprobă propunerile de achiziții făcute de personalul școlii:
-achiziționarea unor table magnetice pentru grădiniță, în vederea implementării planului Dalton
(7 buc).
- achiziționarea unei unități de imagine pentru imprimanta din cancelarie.

Art.10 Se aprobă scoaterea la concurs a 0,5 normă administrator patrimoniu la Grădinița cu
Program Prelungit.
Art.11 Se aprobă deconturile de navetă pentru luna octombrie 2017.
Art.12 Se aprobă cererile pentru decontul cursurilor:
- de predare la clasele pregătitoare, efectuate de prof.înv.prim. Constantin Florina și
prof.înv.prim. Grigore Nicoleta;
- de expert în achiziții publice și de administrator de patrimoniu - pentru dna. Beldiman Corina.
Art.13 Se aprobă preluarea atribuțiilor muncitorului de întreținere Văleanu Mihai, aflat în
concediu medical, de către dl. Stavarache Dănuț, pe perioada concediului medical.
Art.14 Se aprobă propunerile pentru repartizarea atribuțiilor membrilor Consiliului de
administrație.
Art.15 Se aprobă:
- transferul unui elev de la clasa a VI-a B la clasa a VI-a C, la recomandarea psihologului;
- transferul unei eleve din clasa a IX-a a Colegiului „Matei Corvin” Hunedoara;
- transferul unei eleve din clasa I, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanța;
- transferul unei eleve din clasa a IX-a, la Liceul Tehnologic Topraisar, cu aprobarea ISJ.
- organizarea excursiei la Curtea de Argeș din 12.11.2017, de către prof.înv.prim. Niculescu
Viorica și prof.înv.prim. Grigore Nicoleta;
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