LICEUL SANITAR “ANTIMIVIREANU“
Str. Republicii, Nr. 19, Rm. Vâlcea
Telefon+fax: 0350/414833
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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL LICEULUI SANITAR “ANTIM IVIREANU”
05.09.2019
HOTĂRÂREA NR. 15
Consiliul de Administraţie al Liceului Sanitar “Antim Ivireanu”, mun. Rm. Vâlcea,
întrunit în şedinţa din data de 05.09.2019,
în conformitate .cu Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/05.01.2011, a Ordinului nr.
4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar şi a Ordinului
3160/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;
în temeiul prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar - Ordinul 5079/2016, modificat de Ordinul 3027/2018,

HOTĂRĂŞTE
1. C.A. aprobă constituirea claselor, repartiţia diriginţilor şi a sălilor de clasă (anexele cu
nr. 2081,2085/03.09.2019).
2. C.A. aprobă numirea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare
şi extraşcolare.
3. C.A. aprobă componenţa nominală şi atribuţiile comisiilor metodice şi de lucru
(anexele cu nr. 2083, 2084/03.09.2019).
4. C.A. aprobă încadrarea cadrelor didactice ale unităţii şi schema orară (anexele nr.
2086, 2087/03.09.2019).
5. C.A. aprobă demararea procedurii de constituire a noului CA.
6. C.A. aprobă tematicile şedinţelor ordinare ale CP şi CA (anexele nr. 2088,
2089/03.09.2019).
7. C.A. aprobă transferurile elevilor conform centralizatorului nr. 2107/05.09.2019.
8. C.A. stabileşte cuantumul taxei şcolare pentru clasele de la Şcoala Postliceală Sanitară
autofinanţată.
9. C.A. aprobă perioada pentru Şcoala Altfel: 30.03.2020-03.04.2020.
10. C.A. aprobă numirea purtătorului de cuvânt al unităţii.
11. C.A. stabileşte punctajele şi calificativele pentru personalul didactic al unităţii
conform anexei nr. 2109/05.09.2019.
12.
artimentelor (anexa nr. 2110/05.09.2019/1-7).
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13. C.A. aprobă cererile nr. 2066, 2067/02.09.2019 cu privire la formaţiuni sportive.
14. C.A. nu este de acord cu solicitarea Primăriei Rm. Vâlcea de schimbare a destinaţiei
imobilului-construcţie Liceul sanitar Antim Ivireanu - clădire cantină.
15. C.A. aprobă cererile de trecere a elevilor de la Şcoala Postlicela Sanitară autofmanţată
la bugetul de stat, conform procedurii interne.
16. C.A. aprobă cererea nr. 2075/02.09.2019 de trecere la norma de 16 ore.
17. C.A. aprobă numirea responsabilului cu manualele şcolare.
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