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Consiliul de administrație al Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Techirghiol
HOTĂRÂREA NR. 11
Consiliul de administrație al Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Techirghiol, întrunit în
sedința din 22.11.2017, în conformitate cu OMEN nr.4619/22.09.2014
Hotărăște:
Art.1 Se aprobă Proiectul Planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019, așa cum a fost
dezbătut în Consiliul Profesoral.
Art.2 Se aprobă programul de pregătire suplimentară a elevilor după centralizarea datelor și
discutarea acestora în Consiliul Profesoral.
Art.3 Se aprobă graficul de desfășurare a tezelor.
Art.4 Se aprobă propunerile pentru îmbunățirea lecturii în rândul elevilor de către dna. prof.
Stantrina și dna. prof.înv.prim. Stamate Georgiana.
Art.5 Se aprobă proiectele comisiei pentru imagine și comunicare.
Art.6 Se aprobă calendarul activităților dedicate Zilei Școlii.
Art.7 Se aprobă calendarul activităților dedicate zilei de 1 Decembrie.
Art.8 Se aprobă:
- transferul a 4 elevi de clasa I la liceul teoretic Emil Racoviță;
- înscrierea unui preșcolar la Grădinița cu Program Prelungit, la grupa mică.
Se respinge cererea de transfer a unei eleve de la clasa a VI-a D la o clasă paralelă din cadrul
Liceului Teoretic Emil Racoviță;
Art.9 Se aprobă centralizarea situației elevilor navetiști de către dna. prof. Florescu Anamaria.
Art.10 Se aprobă distribuirea sarcinilor de serviciu ale d-lui Văleanu Mihai, aflat în concediu
medical, celorlalți doi angajați Stavarache D. și Zamfir G.
Art.11 Se aprobă alocarea bugetului rămas în urma referatelor înaintate de diferitele comisii.

Se aprobă următoarele achiziții:
- 7 table Dalton;
- 2 perdele de 15m și 12m;
- 18 buc. capace WC;
- 1 buc. suport videoproiector;
- rafturi bibliotecă;
- 414 buc. cărți pentru lecturi suplimentare;
- materiale sportive;
- materiale didactice – CD-uri – istorie, geografie, religie;
- sonerie;
- 2 buc. glob pământesc;
- 2 buc. casetofoane;
- pătuțuri + huse protecție;
- scaune;
- materiale didactice psihologie;
- carnete P.S.I. pentru elevii de la profilul tehnologic și carnete S.S.M;
Se aprobă efectuarea taberei la Azuga de către dna. prof. Godelici Oana Ileana, în
perioada 30.11.2017-03.12.2017.
Se aprobă colectarea de jucării și dulciuri pentru data de 06.12.2017, organizarea unui
cerc de teatru și a unei festivități de sfârșit de an, la sugestia părinților.
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