MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

2

Şcoala Gimnazială “Hermann Oberth”
Piaţa Castelului nr. 2.
RO - 551019 Mediaş / jud. Sibiu
Tel. & Fax: 0269 – 841 866
E – mail:schoberthm@yahoo.com
Consiliul de Administraţie al
Școlii Gimnaziale “Hermann Oberth”
MEDIAȘ

HOTĂRÂREA nr. 1 / 25.01.2018






Având în vedere:
Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările
ulterioare;
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar aprobat prin OMENCȘ nr.5079/31.08.2016 și revizuit
prin OMEN nr.3027/08.01.2018;
Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de
administrație din unitățile de învățământ preuniversitar , aprobată prin
OMEN 4619/22.09.2014;
Regulamentul de organizare și funcționare al școlii,

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale “Hermann Oberth”
întrunit în data de 25.01.2018 în ședință ordinară,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Aprobarea siglei Școlii Gimnaziale „Hermann Oberth” Mediaș și
modificarea antetului unității.

Art.2 Aprobarea participării a unui număr de 7 cadre didactice la cursul de
formare „Managementul clasei de elevi” oferit de C.C.D. Sibiu.
Art.3 Aprobarea finanțării din bugetul școlii a acestui curs de formare.
Art.4 Aprobarea decontării navetei pentru luna decembrie 2017, suma de 843
RON, pentru 7 persoane, cadre didactice, personal nedidactic și auxiliar,
Borchină Mariana, Seicean Maria, Muntean Maria, Hosu Mărioara, Cotoi
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Ioan, Damian Roswitha, Medeșan Tatiana. Serviciul secretariat va informa
serviciul financiar-contabil.
Art.5 Aprobarea încheierii unor noi contracte de închiriere a unor spații din
școală (Cucerzan, Ghiliman, Knall) în vederea derulării unor activități
sportive și educative.
Art.6 Aprobarea Planului de Încadrare pentru anul școlar 2018-2019 prin care
se solicită cadru didactic specializat pentru orele de educație fizică din ciclul
primar.
Art.7 Avizarea derulării unui program european „Class Explorers” cu o
durată de 6 luni cu un grup de elevi din clasa a VI-a C.
Art.8 Avizarea înscrierii în proiectul Erasmus + cu titlul „Clever and
Healthy” cu o durată de 24 de luni în parteneriat cu o școală din Germania și
una din Spania.
Art.10 Serviciul secretariat va afișa prezenta hotărâre.

Președinte C.A
Havriciuc – Coldea Dana
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