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Hotărâre a Consiliului de administrație nr. 1/05.09.2017
Consiliul de administrație al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, întrunit în data de 05.09.2017,
având în vedere prevederile legale în vigoare, a hotărât următoarele:
1. În baza fișelor de evaluare prezentate, se acordă calificativul „Foarte bine” pentru întreg
personalul didactic și didactic auxiliar pentru activitatea desfășurată în anul școlar 2016-2017.
2. Având în vedere avizul CP din 04.09.2017, se aprobă repartizarea profesorilor diriginți la clase
conform listei anexate.
3. Având în vedere avizul CP din 04.09.2017, se desemnează dna prof. Săcelean Daniela Anca în
funcția de coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.
4. Se aprobă încadrarea cu personal didactic anexată, stabilită în baza propunerilor catedrelor și
discutată în CP 04.09.2017.
5. Se păstrează încadrarea cu personal didactic auxiliar (6 angajați) și schema de personal
nedidactic (10 angajați) din anul școlar anterior.
6. Se aprobă scoaterea la concurs și ocuparea prin concurs conform HG nr. 286/2011, cu
modificările și completările următoare, a unui post de îngrijitor, eliberat prin demisie
(01.10.2017). Se delegă directorul CNGL cu organizarea și desfășurarea concursului conform
prevederilor legale în vigoare.
7. Se stabilește perioada 21-25.05.2017 pentru derularea Programului național „Școala altfel”.
8. Se aprobă, respectiv se resping cererile de transfer ale elevilor, conform listei anexate.
9. Se aprobă înscrierea elevilor în anul școlar curent pe baza solicitării scrise a părinților, tutorilor
sau susținătorilor legali, conform cererilor păstrate la serviciul Secretariat.
10. Se aprobă constituirea grupelor pentru elevi care optează pentru aceleași opționale, așa cum sunt
acestea marcate în încadrarea cu personal didactic anexată.
11. Se aprobă constituirea claselor de început de ciclu de școlarizare conform listelor anexate.
Pentru celelalte formațiuni de studiu se păstrează componența din anul anterior, cu eventualele
modificări determinate de transferurile aprobate.
12. Se aprobă programele școlare pentru disciplinele opționale anexate.
Directorul Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” va pune în aplicare prevederile prezentei hotărâri,
iar secretarul Consiliului de administrație va asigura afișarea acesteia la sediul Colegiului Național
„Gheorghe Lazăr” și pe pagina de internet www.cngl.eu.
Președintele Consiliului de administrație,
Director,
Prof. dr. Gabriel Octavian Negrea
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