ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ
COLEGIUL NAŢIONAL „DINICU GOLESCU”,
Str. Negru Vodă, Nr. 66, Cod postal 115100,
loc: Campulung, jud: Arges, Tel./Fax. 248-510570,
e-mail: cndgolescu@yahoo.com

HOTĂRÂREA nr. 1/28.01.2022
Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Dinicu Golescu” întrunit în sedința din 28
ianuarie 2022.
În conformitate cu Legea Educației Naționale nr 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, conform art 94, al(2);
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației nr. 5154/2021 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de
învățământ preuniversitar.
In temeiul prevederilor Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a Unităților de
Învățământ Preuniversitar aprobat prin OMEC nr. 5447/2020 cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Validarea Raportului privind activitățile extracurriculare desfășurate în Colegiul Național
„Dinicu Golescu”, în semestrul I, an școlar 2021-2022.
Art. 2 Se aprobă componența comisiilor de lucru (permanente și temporare) pentru anul școlar
2021-2022 -Semestrul al II lea.
Art. 3 Se aprobă proiectul planului de încadrare a personalului didactic pentru anul școlar 20222023.
Art. 4 Se aprobă graficul și tematica ședințelor Consiliului de Administraţie al Colegiul Național
„Dinicu Golescu” pentru anul școlar 2021-2022 - Semestrul al II lea.
Art. 5 Se aprobă cererea nr.354/27.01.2022 privind continuarea activităţii echipei media/Podcast
CNDG
Art. 6 Se aprobă cererea nr. 254/19.01.2022 privind participarea la cursuri online a elevei MDG.
Art. 7 Se aprobă cererea nr. 327/25.01.2022 privind participarea la cursuri online a elevei PDI.
Art. 8 Se aprobă cererea 361/27.01.2022 privind accesul în curtea şcolii a părinţilor sportivilor de
la C.S.S.C.N.D.G.
Art. 9 Nu se aprobă cererea nr.306/25.01.2022 privind participarea la cursuri online a elevului FIAo
pentru că nu sunt îndeplinite criteriile Ordinului 5338/01.102021, art.5.

Art. 10 Se aprobă referatul nr. 310/25.01.2022 privind prelungirea contractelor pe perioadă
determinată pentru 0,5 post informatician şi pentru 0,5 post secretar, contracte încheiate pe perioada
stării de alertă conform Legii 55/2020.
Art. 11 Se aprobă referatul nr. 313/25.01.2022 privind decontarea cheltuielilor cu naveta pentru
doamna contabil şef la Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”, conform normelor aprobate prin HG
569/2015.
Art. 12 Se aprobă cererea nr. 310/25.01.2022 a doamnei secretar şef a Colegiului Naţional „Dinicu
Golescu” privind învoirea zilnică pentru 30 minute în timpul programului pentru a-şi duce fiul
acasă de la şcoală. Activitatea din acest interval de timp va fi suplinită de SC, AM şi BM.
Art. 13 Se aprobă cererea nr. 313/25.01.2022 a doamnei profesor BA titular la catedra de
informatică la Colegiului Naţional „Dinicu Golescu” privind reducerea normei didactice la 16 ore
conform legislaţiei în vigoare pentru anul şcolar 2022-2023.
Art. 14 Se adoptă amânarea răspunsului cererii nr. 311/25.01.2022 prin care doamna profesor GM
titular al catedrei de Educaţie Socială (Gândire critică şi drepturile copilului, Educaţie
interculturală, Educaţie pentru cetăţenie democratică) a solicitat efectuarea a 2 ore opţional socioumane pentru anul şcolar 2022-2023. S-au solicitat documente suplimentare referitoare la
încadrare.
Art. 15 Se propune reanalizarea repartiţiei sectoarelor de lucru pentru agenţii de curăţenie de către
administratorul Colegiului Naţional „Dinicu Golescu” în vederea eficientizării activităţii de
curăţenie în cadrul şcolii. Prezenta decizie a survenit ca urmare a cererii nr.83/07.01.2022 iniţiată
de doamna îngrijitor de curăţenie BV.

Președinte Consiliu de Administrație,

Secretar,

