
 
Hotărâre nr.  25/ 06.03.2020 

cu privire la aprobarea componenței Echipei de coordonare și a calendarului  

Programului Național  ”Școala altfel” 2019-2020 

 

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

ședința ordinară la data de 06.03.2020 

Având în vedere expunerea de motive susținută de prof. Marin Mirela, președintele CA 

și referatul de specialitate prin care prof. Chicu Liliana, consilier pentru programe și proiecte 

educative, solicită promovarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea aprobarea 

componenței Echipei de coordonare și a calendarului  Programului Național  ”Școala altfel” 

2019-2020; 

          În conformitate cu Metodologia de organizare a Programului național „Școala altfel” , 

Anexă la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016; 

Având în vedere prevederile ROFUIP aprobat cu OMENCS nr. 5079/31.08.2016; 

Avînd în vedere Metodologia - cadru de organizare și funcționare a Consiliului de 

Administrație aprobată prin OMEN nr. 4619/2014 cu modificările ulterioare 

Ținînd cont de Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 3382/24.02.2017 

privind structura anului scolar 2017-2018  

Având în vedere de avizul dat de Consiliul profesoral din data de 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

        Art. 1 Se aprobă componența Echipei de coordonare a Programului Național  ”Școala 

altfel” 2019-2020, formată din director adjunct, consilierul pentru programe și proiecte 

educative,  profesorul de sprijin, 3 membri ai Consiliului profesoral, din care 1 membru din 

comisia de concepere a orarului, doi reprezentanți ai  Consiliului Elevilor și doi reprezentanți  
ai Comitetului de părinți. 
     Art.2  Se aprobă calendarul Programului Național „Școala altfel” în perioada 30.03.2020 -

03.04.2020 

     Art.3  Directorul va emite decizie de numire a Echipei de coordonare a Programului 

Național  ”Școala altfel” 2019-2020;  

      Art. 4 Echipa de coordonare a Programului Național  ”Școala altfel” 2019-2020 va 

îndeplini atribuțiile care îi revin conform Metodologiei de organizare a Programului național 

„Școala altfel”. Echipa va realiza calendarul activităților din perioada „Școala altfel”, 

respectând etapele din metodologie, va stabili orarul, modalitățile de evaluare și grile de 

monitorizare a activității. De asemenea, va analiza rezultatele activității, după cel mult 3 

săptămâni de la terminarea programului. 

        Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și 
va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 Președinte ședință, Contrasemnează 

 Prof. Marin Mirela                                                            Secretar sef, Budu Daniela  

 

Total membri 9 

Prezenți 6 

Pentru 6 

Împotrivă - 

Abțineri - 

 

http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2015-08-4-20337761-0-ordin-4496-2015-privind-structura-scolar-2015-2016.pdf
http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2015-08-4-20337761-0-ordin-4496-2015-privind-structura-scolar-2015-2016.pdf

