
 

ALEGERILE REPREZENTANTILOR PARINTILOR DE ELEVI IN CONSILIUL SCOLII SI CONSILIUL SCOLII 
PRIMARE (GRADINITA si PRIMARA) 

 
Alegerile reprezentantilor parintilor de elevi vor avea loc vineri 10 octombrie  2014 

 
 
 

1) CONSILIUL SCOLII 
 

Este compus din 18 membri :  
- 6 membri de drept din Administratie 
- 6 membri alesi reprezentand personalul 
- 6 membri reprezentand familiile : 4 parinti si 2 elevi. 

 
NUMARUL LOCURILOR PREVAZUT PENTRU REPREZENTANTII PARINTILOR : 4 
Candidatii sunt inscrisi fara mentiunea de titular sau supleant. Alesii sunt desemnati in ordinea 
prezentarii listei; (decretul 90-978 din 31/10/90 art.21) 
 
 
COMPETENTELE CONSILIULUI SCOLII : 
Consiliul Scolii este competent pentru tot ceea ce inseamna actiunile pedagogice si educative ale 
institutiei. 
 Consiliul Scolii adopta :  

- proiecte,  
- regulament interior,  
- orarele scolare, calendarul scolar,  
- formarea profesionala a personalului. 

 
Consiliul Scolii poate fi consultat pentru :  

- gestiunea posturilor 
- propunerile evolutiilor structurilor pedagogice (Numarul de clase …) 
- programele de activitati sau cluburi care functioneaza in cadrul scolii. 
- programarea si finantarea calatoriilor scolare 
- modalitati de ajutorare a elevilor cu handicap 
- cantina scolara 

 
Consiliul Scolii poate, la initiativa sa ori a Directorului General, sa se implice in orice situatie cu privire la 
viata scolara. 

 
 

2) CONSILIUL SCOLII PRIMARE 
 
Este compus din : 

- director 
- 15 cadre didactice dintre care cel putin unul pe nivel de invatamant. 
- O persoana dintre cadrele didactice specializate intervenind in institutie din moment ce 

postul exista. 
- 15 reprezentanti ai parintilor de elevi dintre care cel putin unul pe nivel de invatamant.  
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NUMARUL DE LOCURI PREVAZUT  PENTRU REPREZENTANTII PARINTILOR : 15 

(dintre care cel putin unul pe nivel de invatamant) 
 

 
 
COMPETENTELE CONSILIULUI SCOLII PRIMARE (GRADINITA si PRIMARA) : 
 
Consiliul Scolii Primare adopta regulamentul interior al  Liceului Anna de Noailles la propunerea 
Directorului.     
 
Consiliul Scolii Primare este consultat cu privire la :  

- structuri pedagogice 
- organizarea timpului si a calendarului scolar 
- proiecte scolare 
- actiuni particulare permitand asigurarea unei bune utilizari a mijloacelor alocate scolii 
- conditiile de scolarizare a copiilor cu handicap 
- proiectele de organizare a excursiilor in interes de cunoastere si descoperire 
- principiile de alegere a materialelor si a utililtatilor pedagogice 
- discutii cu privire la informarea parintilor si la modalitatile acestora de participare la viata 

scolara. 
 

 
LISTELE CANDIDATURILOR PREZENTATE DE CATRE PARINTII ELEVILOR 
Acestea au fost depuse la secretariatul directiunii, semnate de fiecare dintre candidati, pentru cel tarziu 
luni 29 septembrie 2014. 
Ele sunt afisate in holul de la intrarea in liceu. 

 
LISTA ELECTORALA 
Aceasta este depusa la secretariatul directiunii si va servi drept lista de numarare a voturilor in momentul 
desfasurarii electorale.  
Ea nu va fi afisata. 
 
Remarca : Fiecare parinte este alegator din moment ce acesta are cel putin un elev inscris in cadrul 
Liceului Anna de Noailles. 

 
Parintii elevilor care participa la numararea voturilor vor primi un exemplar din aceasta lista in timpul 
desfasurarii votului 
 
MODALITATI DE A VOTA 
 
Fiecare parinte este alegator sub rezerva de a nu i se fi retras autoritatea parentala. Fiecare parinte nu 
poate exprima decat un singur  vot, oricare ar  fi numarul copiilor scolarizati. Pentru exprimarea votului prin 
corespondenta, parintele poate alege, fie sa trimita votul  prin posta, fie sa-l trimita prin intermediul copilului 
sau, scolarizat in cadrul institutiei noastre. 
 

1. Prin depunerea in urna situata in biroul Secretariatului inscrierilor, in biroul secretariatului Scolii 
Primare de luni 6 pana vineri 10 octombrie 2014. 
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2.  Prin corespondenta : ultimul plic este primit  vineri 10 octombrie 2014 la ora 15 :00 cel mai 
tarziu. 

 
Fiecare familie din cadrul institutiei noastre va primi incepand de joi 2 octombrie 2014 in dublu exemplar 
materialul urmator prin copilul cel mai mare care frecventeaza cursurile Liceului Anna de Noailles dupa 
cazurile urmatoare : 

Fiecare parinte poate vota, materialul de vot fiind in dublu exemplar 
 
Subliniez ca parintii care au copii in Ciclul Primar (cazul 1) SAU in Ciclul Primar  si Secundar (cazul 
2) vor vota atat pentru Consiliul Scolii SI pentru Consiliul Scolii Primare (Gradinita si parimara). 
Deci, ei vor avea buletine de vot de culoare diferita  
 
Parintii care au copii doar in ciclul secundar  vor vota numai pentru Consiliul Scolii. 
  
Cazul n°1 : Familiile care nu au decat copii in Scoala Primara (de la PS la CM2) 
 Cel mai mare dintre copii va aduce acasa : 

- Plicurile  de culoare albastra si roz (pentru Consiliul Scolii Primare si Consiliul Scolii) si 
buletinele de vot (de culoare albastra si roz)  

- Un al doilea plic,Kfraft (maron), MAI MARE, pe care figureaza informatii ce trebuie completate 
in mod obligatoriu.  

- Numarul de buletine de vot este egal cu numarul de persoane prezente pe listele electorale. 
 

 
Cazul n° 2 : Familiile ai caror copii sunt scolarizati in ciclul primar SI ciclul secundar.  
Cel mai mare dintre copii, va aduce acasa acelasi material ca in cazul 1. 
 
Cazul n°3 : Familiile ai caror copii sunt scolarizati doar in ciclul secundar (de la 6ème la Terminale) 
Cel mai mare dintre copii va aduce acasa   

- Un plic de culoare roz destinat sa contina un buletin de vot (pentru colegiu si pentru liceu) 
- Un al doilea plic Kraft (de culoare maron), MAI MARE, pe care figureaza informatii ce trebuie 

completate in mod obligatoriu.  
- Numarul de buletine de vot este egal cu numarul de persoane prezente pe listele electorale. 

 
Parintii care au doar copii in ciclul secundar vor vota doar pentru Consiliul Scolii. 

 
CUM SE VOTEAZA:  
Veti putea vota pentru o lista inserand buletinul in primul plic, cel mai mic, fara nicio inscriptie, niciun semn 
distinctiv si care va fi inchis si introdus in cel de-al doilea plic care trebuie lipit. Este necesar sa completati 
fara sa uitati semnatura, toate rubricile din cadranul de pe verso. Fiecare parinte trebuie sa foloseasca o 
singura data materialul pus la dispozitie. 
 
ORGANIZAREA SI NUMARAREA VOTURILOR 
Voturile prin corespondenta sau prin depunere  directa vor fi stranse in biroul Secretariatului de inscrieri si 
Secretariatul scolii primare :  
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Numararea va avea loc vineri 10 octombrie, la 16.30 dupa inchiderea desfasurarii votului, in prezenta 
Directorului General, asistat de catre reprezentantii fiecarei liste.   
 
ATRIBUIREA LOCURILOR 
 
Atribuirea locurilor se va face pe baza de reprezentare proportionala iar cel cu cele mai multe voturi este 
ales.     

 
SINTEZA CALENDARULUI SI A PROCEDURILOR : 
 

• Depunerea listelor de candidaturi prezente  de catre parintii de elevi pentru Consiliul Scolii si 
Consiliul Scolii Primare: luni 29 septembrie 2014. Toate listele depuse trebuie numarate de 
fiecare dintre candidati. 

• Pregatirea materialului electoral destinat parintilor va avea loc  in dupa-amiaza zilei de joi 2 
octombrie si vineri 3 octombrie incepand cu ora 10.00  

• Distribuirea materialului electoral de catre liceu celor mai mari dintre copii dumneavoastra 
(controlati ghiozdanele)  vineri 3 octombrie 2014. 

• Perioada in care parintii pot vota : de luni 6 pana vineri 10 octombrie 2014. 

• Alegerea parintilor de elevi : numararea va avea loc vineri 10 octombrie 2014 la ora 16 :30. 

 
Veti putea depune voturile dumneavoastra in urne (gradinita - scoala primara - colegiu si liceu) incepand 
cu data de luni 6 octombrie 2014 si pana  vineri 10 octombrie 2014  la ora 15.00 ultima data de 
rigoare.  
 
Intregul personal al comunitatii scolare si educative va fi la dispozitia dumneavoastra pentru orice 
informatie suplimentara pe care doriti sa o obtineti. 

 
Cu stima, 

 
 

Director General, 
 

 

 
 

Alain Houille. 
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MODALITATI DE VOT 
 

Pentru fiecare dintre parinti 
 

 
Fiecare parinte voteaza 

Pentru diversele instante 
CONFORM CAZURILOR 1 sau 2 DE MAI JOS 

 
 

CAZ N°1 
 

Pentru parintii care au copii  
 

doar la Scoala primara 
 

SAU 
 

La Scoala primara SI in ciclul secundar 
 

CAZ N°2 
 
 

Parintii care au copii 
 

DOAR  
 

in ciclul secundar (de la 6e la Terminale) 
 

Buletinul de vot pentru 
Consiliul Scolii, de 

culoare ROZ,  
trebuie inserat in plicul 

de culoare ROZ 
 

Buletinul de vot pentru   
Consiliul Scolii primare,  
de culoare ALBASTRA, 

trebuie inserat in plicul de 
culoare ALBASTRA  

 

Buletinul de vot pentru Consiliul Scolii, 
de culoare ROZ,  

trebuie inserat in plicul de culoare ROZ 

 

 
 

 

   
CELE DOUA PLICURI  

SUNT DE INSERAT  
IN PLICUL MARE MARON 

UN SINGUR PLIC  
DE INSERAT 

IN PLICUL MARE MARON 

  
  

 
CE TREBUIE FACUT CU PLICUL MARE MARON ? 

1. TREBUIE INCHIS lipindu-l 
2. TREBUIE COMPLETAT cu toate informatiile cerute pe recto 
3. TREBUIE SEMNAT obligatoriu 
4. TREBUIE DEPUS la secretariatul liceului sau la secretariatul Scolii primare in urnele 

prevazute in acest scop de LUNI 06 PANA VINERI 10 OCTOMBRIE ORA 15 :30.  
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