MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII
INSPECTORATUL COLAR JUDETEAN TIMI^
GRÄDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMI^OARA

Avizat difuzarea pe pagina Web a Grdiniei

PP Nr.26,

Director,
Prof. Barbu Felicia
RO

HOTRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRA IE
Nr. 22 din 23.02.2021

CAR

CA
Avand în vedere: Adresa Direciei

CE

de Sänätate Public Timi_ din data de 23.02.202T înregistrat

la

Grädinita cu Program Prelungit nr. 26 Timi_oara cu nr. 101/23.02.2021, în urma identificrii a _ase
cazuri confirmate pozitiv de îmbolnävire cu virusul SARS-CoV-2 in cadrul unitäii de învämânt
Grdinia

cu Program Prelungit nr. 26 Timi_oara;

In temeiul prevederilor din Legea Educaiei Naionale nr. 1 din 2011, cu modificärile _i completärile
ulterioare In temeiul Ordinului Comun al Ministerului Educaiei _i Cercetrii _i al Ministerului
Sntii
nr. 3235/93/04.02.2021 pentru aprobarea msurilor de organizare a activitäii în cadrul
unitilor/instituilor
de înväämânt în condi i
de siguran
epidemiologic
pentru prevenirea

imbolnävirilor cu virusul SARS-CoV-2; IÎn temeiul prevederilor O.M.S. nr. 1456/25.08.2020 pentru
aprobarea Normelor de igien din unitjile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna _i recreerea
copiilor _i tinerilor, cu modificrile
_i completärile ulterioare; In temeiul prevederilor Regulamentului
de Organizare _i Funcionare a Unitilor
de Inväjämânt Preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C nr.

5447/31.08.2020, cu modificrile

_i completrile

ulterioare

CONSILIUL DE ADMINISTRA IE

HOTRTE:
ART.1. Se aprob

suspendarea cursurilor pre_colarilor din cadrul unitii

de înväämânt

Grdinia

cu

Program Prelungit nr. 26, începånd cu data de 23 feb. 2021 pân la data de 8 martie 2021
Num rul

total al pre_colarilor inscri_i în SIIIR -

477

Numar pre_colari care î_i vor desfá_ura activitatea fizic în grädini

Numr

pre_colari care i_i vor desfá_ura activitatea online -477

Numr

cadre didactice care î_i vor desf_ura

grdini

-0

Numär cadre didactice care î_i vor desf_ura
ART. 2. Prezenta Hotrâre

se redacteaz

ata_eaz în dosarul anex
unitäii

de învmânt

Grdinia

-

0

activitatea, în conformitate cu noul scenariu, fizic în
activitatea, în conformitate cu noul scenariu, online 33

în 2 exemplare care sunt distribuite astfel: Un exemplar se

al Registrului de hoträri

ale Consiliului de administraie

al instituiei/

cu Program Prelungit nr. 26 Timi_oara; Un exemplar se transmite la

Inspectoratul ^colar Judetean Timi_.
Pre_edinte Consiliul de administraie,
Director Grdinia
cu Program Prelungit nr. 26 Timi_oara,

Prof. Barbu Felicia

ta

Secretar Consiliul de administraie,
Prof. Badea Alina Cecilia

