Școala Gimnazială Popricani

Hotărâre nr. 18/09.02.2016
cu privire la avizarea încadrării titularilor/ vacantarii posturilor / catedrelor pentru anul
şcolar 2016-2017
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Popricani întrunit în ședință ordinară în
data de 09.02.2016;
Având în vedere referatul prin care doamna prof. Voinescu Simona Elena, director la
Școala Gimnazială Popricani, solicită emiterea hotărârii CA cu privire la avizarea fișelor de
încadrare a titularilor /vacantare a posturilor / catedrelor pentru anul şcolar 2016-2017;
Având în vedere că în şedinţa CA din data de 09.02.2016 s-au analizat şi s-au avizat
fișele de încadrare a titularilor / vacantare a posturilor / catedrelor pentru anul şcolar 2016-2017;
Având în vedere prevederile Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului
didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, aprobată cu O.M.E.C.Ș. nr.
5559/27.10.2015, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Calendarul mobilității personalului didactic din învățământul
preuniversitar pentru anul școlar 2016-2017, anexa nr.19 la Metodologie;
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;
Având în vedere prevederile Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare și
rețea școlară pentru anul şcolar 2016-2017, aprobată cu OMEN nr.5556/27.10.2015;
Având în vedere Regulamenul de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar aprobat cu OMEN nr. 5115/2014;
Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011,cu modificările şi completările ulterioare,
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 avizează fişa de încadrare a titularilor/vacantare pentru anul şcolar 2016-2017,
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Normele și posturile vacante propuse pentru suplinire în anul școlar 2016-2017 sunt
următoarele :
- 1 post învățător, vacant Școala Gimnazială Popricani (rezervat director);
- 1 post învățător, vacant Școala Gimnazială Popricani (perioadă determinată de un an);
- 8 ore Limba engleză, vacante Școala Gimnazială Popricani (perioadă determinată de un
an);
- 6 ore TIC, vacante Școala Gimnazială Popricani (perioadă determinată de un an);

-

2,50 ore Educație plastică, vacante Școala Gimnazială Popricani (perioadă
determinată de un an);
4 ore Educație muzicală, vacante Școala Gimnazială Popricani (perioadă determinată
de un an);
2 ore Educație tehnologică, vacante Școala Gimnazială Popricani (perioadă
determinată de un an);
1 post educatoare, vacant Grădinița cu program normal nr.2 Țipilești (perioadă
determinată de un an);

Art.3 Se constituie o rezervă de câte 2 ore pentru fiecare cadru didactic titular cu gradul
didactic I, peste 25 ani, care a solicitat catedra de 16 ore, în cazul neîncadrării ISJ Iași în
numărul de norme, la nivel de județ pentru anul școlar 2016-2017.
Art.4 Directorul unităţii va înainta fişa de vacantare la compartimentul managementul
resurselor umane al inspectoratului şcolar .
Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității
și va fi afișată prin grija secretarului CA.

Președinte ședință
Prof. Voinescu Simona Elena

Total membri
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

7
5
5
0
0

Școala Gimnazială Popricani

REFERAT DE SPECIALITATE

Având în vedere că în conformitate cu prevederile Metodologiei - cadru privind
mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016,
aprobată cu O.M.E.C.Ș. nr. 5559/27.10.2015,cu modificările şi completările ulterioare şi ale L 1/
2011 a Educației Naționale propunerea de încadrare a titularilor se realizează cu avizul
consiliului de administraţie al unităţii;
Având în vedere că s-a avizat de către CA fișele de încadrare a titularilor / vacantare a
posturilor / catedrelor pentru anul şcolar 2016-2017;

I Baza legală :







Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată cu
O.M.E.C.Ș. nr.
5559/27.10.2015, cu modificările şi completările ulterioare;
Calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru
anul școlar 2016-2017, anexa nr.19 la Metodologie;
Metodologia – Cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din
unitățile de învățământ preuniversitar aprobată cu ORDIN MECTS nr. 4619 /
2014;
Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare și rețea școlară pentru
anul şcolar 2016-2017, aprobată cu OMEN nr.5556/27.10.2015;
Regulamenul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
aprobat cu OMEN nr. 5115/2014;
Legii E.N. nr. 1/2011, art.262(alin.4) cu modificările și completările ulterioare și
Legea nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii;

Pentru aceste motive, vă rog să promovați proiectul de hotărâre a Consiliului de
Administrație cu privire la avizarea fișele de încadrare a titularilor / vacantare a posturilor
/ catedrelor pentru anul şcolar 2016-2017;

Director,
Prof. Voinescu Simona Elena

Școala Gimnazială Popricani

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la avizarea încadrării titularilor/ vacantarii posturilor / catedrelor pentru
anul şcolar 2016-2017
Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către prof. Voinescu Simona Elena,
director la Școala Gimnazială Popricani, prin care solicită promovarea proiectului de hotărâre a
Consiliului de Administrație cu privire la avizarea încadrării titularilor/ vacantarii posturilor /
catedrelor pentru anul şcolar 2016-2017
Având în vedere că în conformitate cu prevederile Metodologiei - cadru privind mobilitatea
personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată cu
O.M.E.C.Ș. nr. 5559/27.10.2015, cu modificările şi completările ulterioare şi ale L 1/ 2011 a
Educației Naționale propunerea de încadrare a titularilor se realizează cu avizul consiliului de
administraţie al unităţii;
I Baza legală :
•
Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată cu O.M.E.C.Ș. nr. 5559/27.10.2015, cu
modificările şi completările ulterioare;
•
Calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar
pentru anul școlar 2016-2017, anexa nr.19 la Metodologie;
•
Metodologia – Cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație
din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată cu ORDIN MECTS nr. 4619 / 2014;
•
Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare și rețea școlară pentru
anul şcolar 2016-2017, aprobată cu OMEN nr.5556/27.10.2015;
•
Regulamenul de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar aprobat cu OMEN nr. 5115/2014;
•
Legii E.N. nr. 1/2011,art.262,alin 4, cu modificările și completările ulterioare și
Legea nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii;
Ţinând cont de cele prezentate supun dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre
cu privire la avizarea încadrării titularilor/ vacantarii posturilor / catedrelor pentru anul
şcolar 2016-2017

Președinte CA,
Prof. VOINESCU SIMONA ELENA

