Informare asupra hotărârilor Consiliului de administrație
În data 18.12.2015, a avut loc şedinţa ordinară din luna decembrie a Consiliului de
administraţie al C.N. C. Carabella Târgovişte.
Ordinea de zi a fost urmatoarea:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Informare asupra evaluării și notării elevilor
Analiza nevoilor de formare ale personalului didactic al colegiului
Analiza desfășurării pregătirii elevilor pentru olimpiade și concursuri școlare
Aprobarea temelor pentru atestatele profesionale și pentru examenul de certificare a competenţelor
profesionale
Revizuirea și aprobarea fișelor individuale de post pentru personalul nedidactic
Analizarea execuției bugetare la sfârșitul anului calendaristic 2015
Analizarea solicitării scrise a doamnei Burtescu Liliana, mama elevului Burtescu Rareș, clasa a XaD
Prelungirea detașării a domnului Panico Dragoș Vasile, de la SC HAPPY DAY SRL la C.N. C.
Carabella, pe o perioadă de 6 luni, pe postul de muncitor calificat, cu atribuții de fochist
Diverse

Principalele hotărâri adoptate au fost următoarele:
o nevoile prioritare de formare ale personalului didactic și de formare/ dezvoltare a
competențelor elevilor sunt următoarele: competențe de comunicare în limbi străine și
competențe de utilizare educațională a TIC;
o pentru organizarea și desfășurarea etapelor pe școală a olimpiadelor școlare se vor emite
decizii interne pentru comisiile de elaborare a subiectelor și baremelor de notare, respectiv
de organizare și evaluare;
o aprobarea listei temelor pentru atestatele profesionale și pentru examenul de certificarea a
competențelor profesionale - pentru elevii claselor a XII-a, specializarea matematicăinformatică;
o aprobarea fișelor individuale de post pentru personalul nedidactic, în conformitate cu OMECTS
nr. 3860/2011;

o reanalizarea cazului de indisciplină a elevului Burtescu Rareș, în cadrul ședintei din ianuarie 2016,
a Consiliului profesoral;

o prelungirea detașării a domnului Panico Dragoș Vasile, de la SC HAPPY DAY SRL la C.N. C.
Carabella, pe o perioadă de 6 luni, pe postul de muncitor calificat, cu atribuții de fochist;

o avizarea, din motive mediacale, a transferului elevelor Ivan Ioana Mihaela și Ivan Maria
Gabriela, de la clasa a IX-a B, specializarea matematică-informatică la specializarea
științe ale naturii, la Liceul Teoretic Petru Cercel.
Secretar al Consiliului de adiministrație,
Prof. Mihaela Gabor

