$coala Gimnaziali

I. Al. Britescu Voineqti" Tflrgoviqte
HOTARAREA nr.9 din 07.10.2020

in conformitate

-

cu

Legea Educa{iei

tionale nr.

I din

10.01.201l, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 600 /

18 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului

controlului intern/ma

gerial al entitatilor publice

-Ordin comun al M isterului Educatiei gi Cercetari i(nr.4.220 I 08.05.2020) qi al Ministerului

.2020) pentru stabilirea unor mdsuri de prevenire

Sdnatatii( nr.7
imbolnavirilor cu

- Regulamentul-

S

temeiul

administratie din
ulterioare

-

ititile de invd{dmdnt

Popescu

Iuli

Marinescu A
Tarba Claudi
Iuga Anca
Boboc A
Nilescu Ovi
Popescu Ma
Constantin
Negoescu M
Oprescu Vi
Cioacd Nicol
Prisdcaru Ci
Ungureanu

preuniversitar cu modificarile

consiliului

gi

de

completdrile

administra(ie al unitifii gcolare $coala Gimnaziali,, I.Al.Britescu
,

intrunit in gedin{a din data de 07.10.2020 hotiriste:
vechiului C.A. gi constituirea noului C.A., dupd cum urmeaz6:

Director
Director adjunct
riana
Membru-inv.primar
Membru-inv.primar
Membru-inv.gimnazial
Membru-inv.gimnazial
Reprezentant C.R. al parin{ilor
Reprezentant C.R. al pdrin[ilor
Simona
Reprezentant C.R. al plrinlilor
na Georgeta- Reprezentant Consiliul local
I Ciprian
Reprezentant Consiliul local
Reprezentant Primar
Reprezentant Consiliul local
rilena
Reprezentant sindicat

Art.2 Se aprobd
Administratie pentru
Art.3.Se aproba ROF I
Se aproba

a

in ordinal nr. 461912014;

Se aprobd dizo

Niculdescu

Art.4.

CoV2 in instituliile /unitalile de inv5!5mAnt;

Metodologiei cadru de organizare Ei funclionare

Voi

Art.l

a

nr.544712020.

aprobatd

Consiliul

combatere

de organizare gi func{ionare a unitalilor de inv6tdm6nt preuniversitar,

cad

aprobat prin OMEN

in

gi

bilitatile pentru fiecare membru qi tematica Consiliului de
I I, anul gcolar 2020-2021.
Ei

planul managerial, pentru anul qcolar 2020-2021.

RA I qi raporful privind starea

Ei

calitatea invSldmdntului.

Art.5. Se aprobd
ile de concediu pentru intreg personalul de conducere, didactic, didactic
auxiliar Ei nedidactic

Art.6.

Se aprobd peri

Art.7. Se aprobl
qi gimnazial:

-

ora de preda
aducerea fizi

normelor in
Art.S. Se aprobd
Art.9. Se aprobd
cum urmeazS:
- rechizite

-

pentru sdptamAna gcoala Altfel-14-1 8.12.2020.
ficarea programului de instruire gi predare, pentru invifam6ntul primar
40 de minute, pauza 10 minute;
la qcoald a mai multor elevi din ciclul gimnazial, cu respectarea
, astfel inc6t sd rdmdnd mai pulini elevi online.
personalului didactic , pentru anul scolar 2020-2021.
rea burselor scolare, burselor sociale si a rechizitelor scolare, dupd

re -13;
burse sociale 8;
burse qcol
J.
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Prof. Niculdescu
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