COLEGIUL NATIONAL „GARABET IBRĂILEANU”
Iasi, Strada Oastei nr. 1
PROIE

Tel/Fax 0232-264470

HOTĂRÂRE NR.19/ 16.06.2015
cu privire la acordarea premiilor pentru anul şcolar
2014-2015
Consiliul de Administraţie al Colegiului Național „G. Ibrăileanu” Iaşi întrunit în ședința
ordinară la data de 16.06. 2015.
Având în vedere expunerea de motive susținută de prof. Chirilă Constantin, președintele CA și
referatul de specialitate nr. 8 prin care doamna prof. Carapanu Dorina, director adjunct, solicită
emiterea hotărârii CA cu privire la acordarea premiilor pentru anul școlar 2014-2015.
Având în vedere că în şedinţa CA din data de 16.06.2015 s-a analizat legislația în vigoare s-a
stabilit procedura de acordare a premiilor pentru anul școlar 2014-2015.
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 ROFUIP aprobat cu O.M.E.N. nr. 5115/2014
Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 , ale Legii nr. 53/2003 republicată, privind
Codul muncii;
În temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Acordarea premiilor la clasele gimnaziale și liceale se va face după cum urmează:
1. Premiul I se acordă pentru elevii care au cel puțin media 9.50 și media 10 la
purtare. Se poate acorda același premiu la doi sau mai mulți elevi dacă diferența
dintre medii este de cel mult cinci sutimi.
2. Se pot acorda mențiuni pentru elevii care au medii mai mari de 8.50 și 10 la
purtare, doar dacă nu se depășește 1/3 din numărul total de elevi ai clasei.
Art.2 Compartimentele funcţionale ale unităţii şi diriginţii vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și va
fi afișată prin grija secretarului CA.

Președinte ședință,
Prof. Chirilă Constantin
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Contrasemnează
Secretar, prof. Redinciuc Iuliana

