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HOTĂRÂREA Nr. 3 din data de 18.09.2020 

 

Consiliul de administrație al Colegiului Național Octavian Goga Sibiu întrunit în ședință în 

data de 18.09.2020: 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1: Aprobarea a 23 de cereri formulate de părinţii elevilor /elevii majori privind 

desfăşurarea exclusiv on-line a activităţilor de învățare. 

Art. 2: Aprobarea cererii formulate de doamna profesor Radu Laura referitoare la 

predarea on-line în contextul epidemiologic actual. 

Art. 3: Numirea ca profesor diriginte la clasa a V-a B a d-nei Rotaru Florentina 

Mădălina. 

Art. 4: Aprobarea adresei de înaintare către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu privind 

aprobarea trecerii la scenariul didactic exclusiv on-line la clasa a IX-a E, pentru o 

perioadă de 14 zile. 

Art. 5: Aprobarea adresei către Consiliul Județean Sibiu în vederea solicitării de 

informaţii cu privire la gestionarea Programului Naţional ,,Lapte, corn şi fructe”, în 

contextul epidemiologic actual. 

Art. 6: Aprobarea cererilor cadrelor didactice privind înscrierea la Programul de 

Formare “Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” în anul școlar 2020-2021. 

Art. 7: Aprobarea unui număr de 8 cereri de transfer ale elevilor ca urmare a schimbării 

de domiciliu. 

Art. 8: Aprobarea comisiilor cu caracter permanent/temporar/ocazional constituite la 

nivelul unităţii școlare, în anul şcolar 2020-2021. 

Art. 9: Aprobarea cererii formulate de doamna profesor Raluca Mihaly, privind 

suspendarea Contractului individual de muncă pe o perioadă de 2 ani, începând cu data 

de 21.09.2020, pentru îngrijire copil. 

Art. 10: Aprobarea cererii nr. 2364/11.09.2020. 

Art. 11: Respingerea solicitării nr. 2404/15.09.2020. 

Art. 12: Aprobarea perioadei 19-23.04.2021 pentru desfăşurarea programului „Şcoala 

Altfel”. 
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Art. 13: Aprobarea adresei de înaintare către S.P.A.U.I.P.S. Sibiu, privind refuzul 

desemnării unui angajat al școlii cu atribuții specifice prevenirii îmbolnăvirii cu virusul 

SARS-COV 2, în ziua de 27.09.2020, la secțiile de votare amenajate în școală.   

 

  

Președintele Consiliului de administrație, 

                                                                                      Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. Dumitru Laura - Florentina                                   prof. Săvescu Georgiana - Mona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


