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Hotărârea CA din  03.09.2019 

 

cu privire la aprobarea programului de lucru pentru anul şcolar 2019/2020 

 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale  Butea întrunit în ședința ordinară la data de 03.09.2019; 

Având în vedere expunerea de motive prin care doamna prof. Predoi Greta, director, solicită promovarea 

proiectului de hotărâre CA cu privire la aprobarea programului de lucru pentru anul şcolar 2019/2020 

Având în vedere că în şedinţa CA din data de 03.09.2019 s-a analizat şi s-a aprobat programul de lucru  pentru 

anul şcolar 2019/2020; 

Având în vedere prevederile Metodologiei – Cadru de organizare și funcționare a consiliului de 
administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată  cu ORDIN MEN nr. 5079 / 2014; 

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar aprobat cu OMEN nr. 5079/2016 cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul 

Intern al unității; 
Ţinând cont de prevederile L. E.N. nr. 1/2011 şi  ale Legii nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii;  

În temeiul prevederilor art.  96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1  Se aprobă   programului de lucru pentru anul şcolar 2019/2020 astfel : 

Grădinița cu program Normal Butea      08.00-13.00 

Școala Primară Miclaușeni           

               Învăţământ preşcolar      08.15-13.15                              

               Învăţământ primar 

08.15 –  09.00   ;   09.10 -   09.55  ;  10.05 –  10.50  ;  11.05 –  11.50  ;  12.00 –  12.45  ;  

 12.55  – 13.40 

Școala Gimnazială Butea – corp B, nivel primar 

08.00 – 08.45  ;  09.00 -  09.45  ;  10.00 –  10.45  ;  11.00 -  11.45  ;  12.00 – 12.45 

Școala Gimnazială Butea, nivel gimnazial 

08.00-08.50 ; 09.00 – 09.50 ; 10.00 – 10.50 ; 11.00 – 11.50  ;  12.00 - 12.50  ;   

13.00 - 13.50 ; 14.00 - 14.50 

Art.2  Compartimentele funcţionale ale unităţii şi educatorii / învățătorii / 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, Contrasemnează 

 Prof. Predoi Greta                                                                     Secretar , prof. Muraru Maria Mirela 

Total membri 7 

Prezenți 6 

Pentru 6 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 


