HOTĂRÂREA NR. 43
din data de 17.12.2018
privind aprobarea calendarului pentru transferurile elevilor
Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” întrunit
în şedinţă ordinară,
În conformitate cu Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, cu completările şi
modificările ulterioare, OMEN nr. 4619/22.09.2014 privind structura consiliului de
administraţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu completările şi modificările
ulterioare,
Având în vedere planul de şcolarizare aprobat de Inspectoratul Şcolar Judeţean
Galaţi pentru anul şcolar 2018-2019 şi transferurile ce se vor efectua, Consiliul de
Administraţie al Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” - Galaţi
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă calendarul transferurilor şi
competenţă după cum urmează:

al susţinerii examenelor de

14 – 25 ianuarie 2019
04 – 05 februarie 2019

Depunerea cererilor
Probele scrise ale disciplinelor conform specializării

27 mai – 10 iunie 2019
17 – 18 iunie 2019

Depunerea cererilor
Probele scrise ale disciplinelor conform specializării

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează
directorul unităţii de învăţământ.
Un exemplar din această hotărâre se comunică:
 Compartimentului secretariat
 Spre afişare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Director,
Prof. Zamfir Romeo

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,
Prof. Ciubotaru Gabriela

Hotărârea nr. 43 din data de 17.12.2018 a fost aprobată cu 9 voturi pentru din 9 membri prezenţi.

HOTĂRÂREA NR. 44
din data de 17.12.2018
privind aprobarea calendarului pentru concursul de selecţie la clasa a V – a
în anul şcolar 2019-2020
Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” întrunit
în şedinţă ordinară,
În conformitate cu Legea 1/2011 a educaţiei naţionale , cu completările şi
modificările ulterioare, OMEN nr. 4619/22.09.2014 privind structura consiliului de
administraţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu completările şi modificările
ulterioare,
Având în vedere planul de şcolarizare aprobat de Inspectoratul Şcolar Judeţean
Galaţi pentru anul şcolar 2019-2020 la clasa a V-a, Consiliul de Administtraţie al
Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” - Galaţi
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă calendarul susţinerii testelor de departajare la clasa a V –a după
cum urmează:
03 – 07 iunie 2019
Înscrierea candidaţilor
08 iunie 2019
Limba română + Matematică – probă scrisă
09 iunie 2019
Limba engleză – probă scrisă şi orală
Examenul la limba engleză se susţine în codiţiile din iunie 2018.

Art. 2 Cele 2 clase aprobate (25 locuri – opţional engleză; 25 locuri – opţional
matematică şi informatică) în total 50 de locuri vor fi stabilite după rezolvarea
eventualelor contestaţii.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează directorul
unităţii de învăţământ.
Un exemplar din această hotărâre se comunică:
 Compartimentului secretariat
 Spre afişare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Director,
Prof. Zamfir Romeo

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,
Prof. Ciubotaru Gabriela

Hotărârea nr. 44 din data de 17.12.2019 a fost aprobată cu 9 voturi pentru din 9 membri prezenţi.

