ŞCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI

DECIZIA NR. 16 DIN 04.09.2018
pentru numirea Comisiei de cercetare disciplinară şi consiliere privind abaterile disciplinare ale
elevilor/personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic
In temeiul:
- art. 97 din Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011,
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern,
cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de
control managerial,
- art. 70-77, lit. „d“ din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
aprobat prin O.M.E.N. nr. 5115 /15.12.2014,
- Regulamentul intern, discutat în Consiliului de Administraţie din 14.09.2015 şi aplicat în baza deciziei nr.
22 din 16.10.2015
- Titlul XI, Capitolul II, de la art. 263 la art. 268 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003 cu
completările şi modificările ulterioare,
- Hotărârea Consiliului Profesoral din data 04.09.2018
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 3859 /21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
DECIDE:
Art.1. Se numeşte, la nivel de unitate, comisia de cercetare disciplinară şi consiliere privind abaterile
disciplinare ale elevilor/personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, având următoarea componenţă:
 Lazar Liana, preşedinte;
 Vele Sanda Liliana - liderul organizaţiei sindicale;
 Uglea Radu, membru - șeful comisiei metodice a învăţătorilor;
 Toma Anamaria, membru , resp. comisia metodica real
 Zubaşcu Irina, membru, resp comisia met uman
 Bizo Ioana, membru, resp munca educativă
 Buda Liviu, membru, resp comisia metodica a dirigintilor
 Braun Raluca, membru – resp. CEAC
 Ghete Dorina, membru - reprezentant al personalului didactic auxiliar şi nedidactic;
 Both Ani, membru - reprezentant al părinţilor;
Art. 2 Comisia îndeplineşte următoarele atribuţii:
a.) analizează aspectele negative semnalate de elevi, cadre didactice, părinţi, consiliul de administraţie având la
bază chestionare, audieri;
b.) prezintă concluziile analizelor într-un raport de cercetare care trebuie să conţină: componenţa comisiei care
a cercetat cazul, numele şi prenumele persoanei cercetate, precizarea faptelor prezumtive, obiectivul cercetării,
concluziile cercetării, probele în baza cărora au fost stabilite concluziile cercetării, aprecierea sintetică asupra
gravităţii faptelor;
c.) înregistrează raportul comisiei şi a dosarului, sub acelaşi număr, şi le înaintează către director.
Art. 3 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de serviciul secretariat.
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