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HOTĂRÂREA NR. 10
din 26.03.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de
26.03.2021, în conformitate cu prevederile:
 art. 93, art. 96 alin. (7) și art. 97 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011
(L1/2011), cu modificările și completările ulterioare,
 Ordinul MEN nr. 4619/2014, privind Metodologia–cadru de organizare și funcționare
a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,
 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, anexă la Ordinul MEC nr. 5447/2020
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă, în unanimitate de voturi, cu 10 voturi pentru, zero voturi împotrivă, zero abțineri
(prezenți 10 membri din numărul total de 13 membri), propunerea de organizare și desfășurare a
programului școlar pentru clasele CP-VII, în zilele în care se organizează simulări ale Evaluării
Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, respectiv, în zilele de 29.03.2021și 30.03.2021, astfel:
Preșcolarii de la grădinițele structuri ale Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești – program normal,
față în față;
Elevii claselor CP - program normal, față în față;
Elevii claselor I-IV program on-line, sincron;
Elevii claselor V-VII program on-line, asincron.
Art. 2. Hotărârea a fost adoptată în conformitate cu prevederile Art. I, alin. 2 cu (2) din Ordinul MEC
nr. 3499/16 martie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 3449/2021 privind
organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise
ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021
Art. 3. Prezenta hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A., se păstrează la
dosarul hotărârilor și se afișează la avizier și pe pagina web a unității de învățământ.
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