
           

Hotărâre nr. 13 / 15.10.2019 

organizarea activității pentru cursurile cu frecvență redusă  pentru anul şcolar 2019-2020 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Alexandru Vlahuță” Iaşi întrunit în 

ședința ordinară la data de 15.10. 2019 

           Având în vedere solicitarea doamnei director, prof. Marin Mirela, referitoare la  

organizarea activității pentru cursurile cu frecvență redusă  pentru anul şcolar 2019-2020 

Având în vedere că în şedinţa CA din data de 15.10.2019 s-au analizat discutat 

problemele legate de buna desfășurare a cursurilor cu frecvență redusă: structura anului 

școlar, programul de desfășurare a cursurilor, orarul, Codul de conduită al elevilor de la FR, 

variantele de stabilire a diriginţilor  pentru cele 4 clase, sălile de clasă alocate; 

Având în vedere prevederile Metodologiei – Cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată  cu ORDIN 

MECTS nr. 4619 / 2014 cu modificările ulterioare; 

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar aprobat cu OMENCS nr. 5079/31.08.2016; 

Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011, ale Legii nr. 53/2003 republicată, 

privind Codul muncii; 

În temeiul prevederilor art.  96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  Se aprobă structura anului școlar și programul de desfășurare a cursurilor, 

conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art. 2. Se aprobă diriginţii şi personalul de predare  pe clase pentru anul şcolar 2019-

2020, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.3. Se aprobă codul de conduită al elevilor de la FR, conform anexei 3, parte 

integrantă a prezentei hotărâri; 

Art.4. Se aprobă orarul pentru FR, conform anexei 4, parte integrantă a prezentei 

hotărâri; 

Art.5. Se aprobă sălile de curs pentru FR, conform anexei 5, parte integrantă a 

prezentei hotărâri; 

Art.6  Compartimentele funcţionale ale unităţii vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale 

unității și va fi afișată prin grija secretarului șef. 

 

 Președinte ședință, Contrasemnează 

      Prof. Marin Mirela                                              Secretar șef, Budu Daniela 

 
 

Total membri 9 
Prezenți 7 
Pentru 7 
Împotrivă - 
Abțineri - 

  

 


