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HOTĂRÂRE
NR. 8/13.02.2019
Consiliul de administrație al Colegiului Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu, reunit în şedinţa din data
de 13.02.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare şi
a OMEN nr. 4619/2014, modificat prin OMECS nr. 4621/2015 precum şi în temeiul prevederilor
R.O.F.U.I.P., aprobat prin OMENCS 5079/2016, modificat prin OMEN 3027/2018
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Aprobarea proiectului de încadrare a personalului didactic în anul școlar 2019/2020
Art. 2 Aprobarea ofertei CDȘ a școlii
Art. 3 Aprobarea Procedurii operaționale de organizare și desfășurare a înscrierii în clasa a V-a, anul
școlar 2019/2020
Art. 4 Aprobarea calificativelor anuale în urma evaluării activității personalului nedidactic în anul 2018
Art. 5 Respingerea cererii de transfer depuse pentru elevul Stancu Paul din clasa a VI-a de la Școala
Gimnazială nr. 4 Sibiu, deoarece contravine ROF art. 24
Art. 6 Acordul de principiu în vederea înscrierii elevilor Langhoff Anna și Philipp, Germania, în urma
echivalării studiilor
Art. 7 Aprobarea cererii de retragere depuse pentru eleva Birț Theodora Alessia de nefrecventare a
orelor de religie evanghelică și de ansamblu de dansuri săsești
Art. 8 Aprobarea cererii depuse de doamna prof. Mihaiu Tita-Mirela privind participarea clasei a X-a B
la proiectul ”Siebenbürgische Ferienakademie” în perioada 8-13 iunie 2019
Art. 9 Aproparea cererii de închiriere a sălii de sport în perioada 30-31 martie 2019 în vederea
organizării Stagiului Internațional de Taekwondo
Art. 10 Aprobarea folosirea sălii de sport de către Clubul Rotaract în data de 23 februarie 2019 în
vederea organizării competiției Streetball
Art. 11 Acordul de principiu pentru transferul elevilor Micu Marc, clasa a VIII-a D, și Pavelescu Lara, clasa
a VII-a B, la alte școli
Art. 12 Aprobarea organizării banchetului claselor a VIII-a în data de 5 iunie 2019, începând cu ora 16
Art. 13 Mandatarea conducerii școlii privind deciziile privind folosirea aulei pentru acțiuni ale Forumului
Democrat al Germanilor din Sibiu începând cu data de 25 februarie 2019 până la finalizarea renovării Sălii
Oglinzilor.
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