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HoTARAREA Nr. ot din 05.09.2018
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL PALATULUI COPIILOR PITE$TI
Consiliul de Administr alie alPalatului Copiilor Piteqti, intrunit in gedin!6 in data de 05.09.2018.
Conform Legii Educaliei Nalionale nr. ll20ll, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
in temeiul Regulamentului de organizare qi funclionare al palatelor qi cluburilor copiilor, aprobat prin
Ordinul Ministrului Educafiei qi Cercetdrii gtiinlifice nr. 462412015.
Preqedintele Consiliului de Administrafie al Palatului Copiilor PiteEti - Arge;

HorARAgrE:
Art. I Se valideazd Consiliul de Administrafie al Palatului Copiilor Pitegi, ales in qedinfa Consiliului
Profesoral din data de 04.09.2019.
Art.2 Se aprobd serviciul pe unitate al cadrelor didactice qi al personalului nedidactic pentru lunile
septembrie qi octombrie 2019.
Art. 3 Se solicitd depunerea documentelor referitoare la decontarea navetei pdnd la data de
30.09.2019.
Art. 4 Prezentarca gi aprobarea Raportului privind starea qi calitatea invdfdmAntului in Palatul
Copiilor Pitegti in anul qcolar 2018-2019.
Art. 5 Prezentarea qi validarea calificativelor peronalului didactic pentru anul qcolar 2018-2019.
Art. 6 Aprobarea orarului pentru anul qcolar 2019-2020.
Art.7 Prezentarea;i aprobarea organigramei pentru anul qcolar 2019-2020.
Art. 8 Aprobareapropunerii privind Sdptdmdna "$coala Altfel" 23 -27 martie 2020.
Art. 9 Aprobarea graficului activitafilor pentru Sdptdmdna Mobilitdfii Europene, 16-22 septembrie
20t9

Art.

10 Prczentarea situafiei deruldrii Proiectului Erasmus*

finalizatladatade 31.08.2019.
qi
Art. 11 Prezentarea aprobarea rapoartelor anuale ale tuturor comisiilor care au funclionat in
Palatul Copiilor Piteqti in anul qcolar 2018-2019.
Art.12Prczentarea gi aprobarea comisiilor la nivelul instituliei pentru anul gcolar 2019-2020.
Art. 13 Se propune qi aprobd emiterea unei decizii permanente privind delegarea sarcinilor
manageriale in perioadele delegaliilor qi a efectudrii obligafiei de normd.
A.rt.l4Prezentarea qi aprobarea RI qi a ROF pentru anul qcolar 2019-2020.
Art. 15 Prezentarca qi aprobarea deschiderii oficiale a cursurilor in anul qcolar 2019-2020.
Art. 16 Prezentarea gi aprobarea graficului cu asistenfele la ord pentru semestrul I.
Art,17 Prczentarea qi aprobarea graficului cu asistenfele la ord pentru semestrul II.
Art. 18 Prezentarea qi aprobarea graficului cu activitdlile de amploare desfbqurate pentru semestrul I,
an qcolar 2019-2020.
Art. 19 Prczentarea qi aprobarea documentelor manageriale pentru anul gcolar 2019-2020:
Planul managerial anual;
Planul managerial semestrial - semestrul I;
Planul managerial semestrial - semestrul II;
Planul operalional anual;
Planul operalional semestrial - semestrul I;
Planul operalional semestrial - semestrul II;
PDI - revizuit;
Oferta educafionalS pentru anul qcolar 2019-2020;
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