CONSILIUL PROFESORAL
11.12.2013
SCOALA GIMNAZIALA MARIN
PREDA PITESTI

ORDINEA DE ZI
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Secvențe legislative;
Dezbatere cu privire la cifra de scolarizare pentru anul
scolar 2014-2015;
Diverse;

Secvențe legislative
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LEGE nr. 257 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 272 /2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului
•Art. 22 (1) Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice si a
vietii sale intime, private si familiale.
(2) Este interzisa orice actiune de natura sa afecteze imaginea publica
a copilului sau dreptul acestuia la viata intima, privata si familiala.
(3) Participarea copilului in varsta de pana la 14 ani la dezbateri publice
in cadrul unor programe audiovizuale se poate face numai cu
consimtamantul scris al acestuia si al parintilor sau, dupa caz, al altui
reprezentant legal.
(4) Copiii nu pot fi folositi sau expusi de catre parinti, reprezentanti
legali sau alte persoane responsabile de cresterea si ingrijirea lor, in
scopul de a obtine avantaje personale sau de a influenta deciziile
autoritatilor publice.
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Art. 48 "(2) În cadrul procesului instructiv-educativ, copilul are dreptul
de a fi tratat cu respect de către cadrele didactice, personalul didactic
auxiliar şi cel administrativ şi de a fi informat asupra drepturilor sale,
precum şi asupra modalităţilor de exercitare a acestora. Pedepsele
corporale sau alte tratamente degradante în cadrul procesului instructiveducativ sunt interzise.
(3) Copilul, personal si, dupa caz, reprezentat sau asistat de
reprezentantul sau legal, are dreptul de a contesta modalitatile si
rezultatele evaluarii si de a se adresa in acest sens conducerii unitatii
de invatamant, in conditiile legii.
(4) Cadrele didactice au obligatia de a semnala serviciului public de
asistenta sociala sau, dupa caz, directiei generale de asistenta sociala
si protectia copilului cazurile de rele tratamente, abuzuri sau de
neglijare a copiilor.

Secvențe legislative
5

Art. 89 (1) Prin abuz asupra copilului se intelege orice actiune voluntara
a unei persoane care se afla intr-o relatie de raspundere, incredere sau
de autoritate fata de acesta, prin care este periclitata viata, dezvoltarea
fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala, integritatea corporala,
sanatatea fizica sau psihica a copilului.
(2) Prin neglijarea copilului se intelege omisiunea, voluntara sau
involuntara, a unei persoane care are responsabilitatea cresterii, ingrijirii
sau educarii copilului de a lua orice masura subordonata acestei
responsabilitati, fapt care pune in pericol viata, dezvoltarea fizica,
mentala, spirituala, morala sau sociala, integritatea corporala, sanatatea
fizica sau psihica a copilului.

(2) Contravenţiile

Secvențe legislative
6

ORDONANTA DE URGENTA 77/2013
Ordonanta de urgenta pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea
functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si
reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea,
sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor

Art. 3. - (1) Institutiile si autoritatile publice prevazute la art. 1 alin. (1) au
obligatia sa isi modifice structurile functionale, astfel incat numarul total
al functiilor de conducere din cadrul fiecarei autoritati sau institutii
publice care are in aparatul propriu/de specialitate si personal contractual
ori, dupa caz, numai personal contractual sa fie de maximum 12% din
numarul total al posturilor aprobate.
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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul
2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
(1) începând cu luna ianuarie 2014, cuantumul brut al salariilor de bază,
astfel cum au fost stabilite pentru luna decembrie 2013, se majorează cu
până la 10%, fără a depăşi salariul de bază stabilit potrivit prevederilor
284 10 202 10 46>art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu
modificările ulterioare, pentru următoarele categorii de personal plătit din
fonduri publice
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LEGE nr. 270 din 15 octombrie 2013
pentru modificarea şi completarea 500 10 201 0 18 Legii nr. 500/2002
privind finanţele publice
13. compartiment financiar-contabil - denumire generică pentru
structura organizatorică - departament, direcţie, serviciu, birou,
compartiment sau alte structuri specifice - în cadrul instituţiei publice, cu
atribuţii în fundamentarea, elaborarea şi execuţia bugetului instituţiei
şi/sau în care este organizată evidenţa contabilă a elementelor
patrimoniale de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a
veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar şi de
angajamente, se efectuează plata cheltuielilor, se întocmesc situaţiile
financiare şi/sau se elaborează şi fundamentează proiectul bugetului
instituţiei, după caz;"
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METODOLOGIA ȘI CRITERIILE privind acordarea gradației de merit
în învățământul preuniversitar
CAPITOLUL I
Acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar în anul
școlar 2013 - 2014
Anexă la ordinul ministrului educației naționale nr.5455/2013

Dezbatere cifra scolarizare
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Ordinul pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si emiterea
avizului conform organizarii retelei de scolarizare
Nr.5454/12/11/2013
Pagina 1
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina 6
Pagina 7
Pagina 8
Anexe
Recomandare 1.1, 2.3 si 2.4, 3.8, 6.f
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Legea 1 Art. 63
(1) In invatamantul preuniversitar, formatiunile de studiu cuprind grupe, clase
sau ani de studiu, dupa cum urmeaza:
b) invatamantul prescolar: grupa cuprinde in medie 15 prescolari, dar nu mai
putin de 10 si nu mai mult de 20;
c) invatamantul primar: clasa care cuprinde in medie 20 de elevi, dar nu mai
putin de 12 si nu mai mult de 25;
d) invatamantul gimnazial: clasa care cuprinde in medie 25 de elevi, dar nu mai
putin de 12 si nu mai mult de 30;
"(3) In situatii exceptionale, formatiunile de prescolari din grupa mare sau de
elevi pot functiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea
consiliului de administratie al inspectoratului scolar, pe baza unei justificari
corespunzatoare, tinand seama de incadrarea in costul standard per elev si in
numarul maxim de posturi aprobat pentru invatamantul preuniversitar la nivelul
judetului, respectiv al municipiului Bucuresti."
Planul de scolarizare in anul scolar 2013-2014
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Raport contabilitate

Propuneri masuri
FUNDAMENTAREA ŞI ELABORAREA PROIECTULUI PLANULUI DE
ŞCOLARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR, PRIMAR SI
GIMNAZIAL PENTRU ANUL SCOLAR 2014- 2015

Diverse
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• Contracte de munca
Anexe Codul Muncii 2011
•Sefii de comisii metodice dezbatere, plan
In ianuarie se coboara la nivelele inferioare
•Consiliul Profesoral din data de 18.12.2013
Analiza documentelor, politica educationala realizata si propusa, evaluare
partiala.
Ora 18.00, Camerata

Multumim pentru atentie!
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