
 

 

 

Consiliul de administrație al LiceuluiTehnologic Special Nr. 1 Oradea 

 

HOTĂRÂREA NR. 84 
Din data de 26.11.2020 

 
 Având în vedere 

• Legea Educației nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

• ”Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar”, aprobat prin OMEC 5447/2020;  

• “Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar”; 

Consiliul de administrație al LiceuluiTehnologic Special Nr. 1 Oradea, întrunit în data 

de 26.11.2020 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art 1. Se aprobă Calendarul activităților educative pentru anul școlar 2019 - 2020. 

 

Art 2. Se aprobă Instrumentele interne de lucru utilizate în activitatea de îndrumare, 

control, evaluare. 

 

Art 3. Se aprobă fișa de autoevaluare/evaluare pentru personalul didactic și didactic 

auxiliar. 

 

Art 4. Se aprobă componența echipei de coordonare și calendarul programului național 

“Școala altfel”. Componența echipei este următoarea:  

• Dir. adj. prof. XXXX 

• Prof. XXXX – responsabil proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

• Prof. XXXX 

• D-na XXXX – reprezentant al părinților 

• XXXX – reprezentant al elevilor 

 

Art. 5 Se aprobă Procedura operațională privind organizarea și funcționarea CIEC 

 

  

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR 

 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 1  ORADEA 

Str. Ghe. Bariţiu nr. 9 
Tel./fax: 0259 431459 

e-mail: licspec1oradea@yahoo.com 
 



 

Art. 6 Se aprobă cererea de acordare a orelor de pregătire instruire practică – Prelucrarea 

lemnului la Penitenciarul Oradea, pe o durată de 30 de zile, în regim de plata cu ora, d-lui 

XXXX. 

 

Art. 7 Se aprobă cererile de decontare a navetei pe luna octombrie pentru următorii: 

XXXXXXXXXX 

 

Art. 8 Se aprobă cererea de decontare a unui curs de formare în cuantum de 300 de lei d-

nei prof. XXXX. 

 

Art. 9 Se aprobă tabelele cu beneficiarii burselor sociale pe motive medicale precum și cu 

cererile care au fost response de comisie.  Elevii a căror cerere a fost aprobată sunt 

următorii: XXXXXXX 

 Elevii a căror cerere a fost respinsă sunt: XXXXX 

 

 

Prezenta hotărâre se comunică compartimentelor de specialitate din cadrul Liceului 

Tehnologic Special Nr. 1 Oradea pentru ducerea la îndeplinire și se public pe site-ul 

LiceuluiTehnologic Special Nr. 1 Oradea. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

al Liceului Tehnologic Special Nr. 1 

Oradea 

Director, Prof. Vese Alina 

 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului de Administrație al 

Liceului Tehnologic Special Nr. 1  

Oradea  

Prof. Muse Valentina



 


