
 

 

HOTĂRÂREA 

Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr.28                                                

NR. 2/10.09.2021 

Având în vedere: 

 Tematica Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr.28 discutată în data de 10.09.2021 şi 

consemnată în registrul de procese verbale  

 

În temeiul:  

 art. 96, alin.7, lit.l) - din Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale; 

 art.18, alin.1, 2 – din OMEC 5447/31.08.2020 - Regulamentul Cadru de Organizare și Funcţionare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar; 

 art.14 – din OMEN 4619/2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor de 

Administraţie din unitãţile de învăţământ preuniversitar;  

 

Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr.28 adoptă prezenta hotrâre: 

 

ART. 1   Se aprobă “Raportului general privind starea şi calitatea activităţilor curriculare şi extracurriculare 

din Şcoala Gimnazială Nr. 28, Galaţi, an şcolar 2020-2021; 

ART. 2     Se aprobă  Raportul de evaluare internã a calitãţii valabil pentru anul şcolar 2020-2021; 

ART. 3   Se aprobă Regulamentul de Organizare şi funcţionare al şcolii şi  Regulamentul Intern, valabile 

pentru anul şcolar 2021-2022; 

ART. 4     Se aprobă Codul de etică profesională şi cel deontologic pentru elevi, valabil pentru anul şcolar 

în curs; 

ART. 5    Se aprobă cererea doamnei bibliotecar Tănase Victoriţa de continuare a activitatii în an şcolar 

2021-2022; 

ART. 6    Se aprobă scenariul 1 de funcţionare pentru săptămâna 13-17.09.2021 (prezenţă fizică pentru 

toţi elevii şcolii); 

ART. 7     Se aprobă orarul şcolii pentru anul şcolar în curs;  

ART. 8     Se aprobă lista orelor suplimentare din anul şcolar 2021 – 2022; 

ART. 9    Se desemnează dna director adjunct, prof. Mirela Geanina RADU ca persoană desemnată să preia  

prerogativele manageriale în lipsa directorului, în anul şcolar 2021- 2022;  

ART. 10   Se aprobă Documentele manageriale – PDI şi Plan managerial anual,  pentru anul şcolar curent. 

ART. 11   Se aprobă criteriile de acordare a burselor pentru acest an şcolar. 

ART. 12   Se aprobă cererile de transfer 
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                                                                                                                              Elaborat 1 (unul) exemplar  


