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Hotărârile Consiliului de Administrație din data de 13.10.2020
La ședința CA din data de 13.10.2020 s-au hotărât următoarele:
 CA este informat cu privire la răspunsul primăriei referitor la solicitarea CNPAS de a
soluționa criza spațiului, anexa 1.
 ISJ a informat directorii școlilor că județul Sibiu depășește numărul de cadre didactice cu
127 față de anul trecut și propune reducerea numărului de ore plata cu ora pentru
opționalele propuse de cadrele didactice.
 CA este de acord cu modificarea programului clasei a VIII-a și a spațiului de desfășurare
a orelor: programul va începe la ora 10.30 – 11.30, în sala festivă. Această hotărâre este
luată în acord cu opinia exprimată de majoritatea părinților elevilor clasei a VIII-a
 CA hotărăște demararea scenariului 2 cu frecvența rotirii elevilor de o săptămână. Data de
începere se propune a fi 19.10.2020.
 CA aprobă raportul CEAC întocmit de dir. adj. prof. Pașcalău Flaviu.
 CA aprobă cererile pentru înscrierea la gradele didactice următorilor:
o Andronic Georgiana – definitivat 2021
o Bunea Adriana – gradul didactic I 2024
o Barac-Moise Cristiana – gradul didactic I 2024
o Faloba Cosmina – gradul didactic II 2022
 CA nu aprobă, în urma votului și a argumentului prezentat de dl. Niculae Ștefan (anexa
2) demararea procedurii de schimbare a destinației terenului pe care se află balonul de
sport (6 voturi împotrivă, 1 abținere). Liderul de sindicat susține această hotărâre.
 CA hotărăște solicitarea lămuririi situației financiare legată de proiectul Curtea Școlii
Deschisă de la Primăria Sibiu.
 CA hotărăște ca profesorii care au avut oră la clasele care ies la pauza respectivă să
însoțească elevii în curte.
 Reprezentantul elevilor prezintă solicitări ale acestora (o relație mai apropiată cu
profesorii, activități extrașcolare pentru dezvoltarea personală). Aceste solicitări au fost
luate la cunoștință de CA.
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