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ORGAN IZAREA. 

. „ADMINISTRAŢIUNII ŞCOLARE 
ÎN NOUL. STAT ROMÂN 

PRINCIPIILE CONDUCĂTOARE - 

, Înlăturarea politicei din administraţia şcolară. - 

. Descentralizarea cu unificare. . -- - 

. Continuitatea în tuncțiuni, 

. Consultarea corpului didactic, pe grade de învățământ. 

. Crearea unei ierarhii profesionale : morală şi materială; - 

6. Deschiderea „carierii funcţionarilor neaparținători cor: ! 

pilui didactic. î 

'.11, Păstrarea prerogativelor. fundameritale ale autorităţi E 

"supreme şcolare. - - | 

p
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__ SCHIŢAREA PROPUNERILOR 

Categoriile de funcțiuni . 

„Vor îi 3: politice, DL 
profesionale şi Ls 

biurocratice, | 

  

- Fancțiunile. politice 

Sunt 2: - ministrul şi 

sechetarul general. 

. Ele constitue autoritatea supremă şcolară. *. 

Desemnarea -titularilor lor aparţine factorilor su- 

premi, de guvernământ, „după criterii ce-i vor r privi, _ 

Funcţiunile profesionale | 
» 

-- 1, Sunt rezervate exclusiv * membrilor corpului N 

didactic; pentru fiece grad de învăţământ în parte - 

- şi lor le-incumbă întreaga conducere profesională 

a şeoalei.
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-2. Pentru învăţământul, secundar vor fi 5. a) Dirigintele unei clase, i "b): Directorul unei şcoale, |. 
_€) /nspectorul cercual peste circumscripție (cerc), | „alcătuită din -mai_rhulte judeţe avându-se în ve-" E dere: numărul şcolilor, rețeaua căilor de comuni. -: caţie şi tendința posibilă de unificare între provincii, - - .. d) Inspectorul regional peste o regiune, alcătuită -* - din mai multe cercuri. pe aceleaşi consideraţiuni şi e) Inspectorul general peste întreaga. țară, “Se mai adaogă: -: E Consiliul permanent, secţia . respectivă şi a Comisiunile, de orice fel, dependinte de acesta, "8, Atribuţiunile tuturor, - fixate special, vor fi: - administrative, educative şi de control. . __4. Funcţiunile se încredinţează temporar, dar pe „termen fix, cu.:drept de reînoire la “expirare. Numai după. câteva reînoiri. se. dan definitiv. Cei definitivi . nu avansează, Definitivările se fac de autoritatea supremă, o 

- 5. Titularilor. respectivi” |i se interzice orice ac-  tivitate politică. . 
„6. Desemnarea lor se face înainte de inceperea cursurilor ; parte pe cale electivă “obligatorie,- parte prin numire, i Di E a 

lelor diferențieri şi denumiri (provizoriu, definitiv; „maestru). Se exclud. doar suplinitorii, Ne 

  

 



- Cel' desemnat poate refuză,-iar.noua alegere sau - 

numire se vă face la viitorul an. Vacanţa: surve- 

nită astfel sau în alt chip se suplineşte până atunci. : 

7. Criteriile alegerii sau numirii rămân absolut. 

la suverana apreciere a- electorilor. sau a celui ce 
numeşte. Spre călăuzire ar servi: aptitudinile per- - 
sonale -vădite, reputaţia profesională, scrierile lite- - 

rare, pedagogice, ştiinţifice şi artistice, activitatea 

culturală de orice natură, raporturile cu -elevii, pro- .. 

fesorii sau societatea, vechimea, vârsta, etc, NE 

" Expunerea criteriilor alese nu e obligatorie. - 

8. Consiliile de alegere. se convoacă. de gradul . 
ierarhic imediat superior şi se prezidează de cel . 
mai vechiu sau mai bătrân din membrii lor. “ î 

Voturile se exprimă prin semnarea procesului- .- 
verbal al şedinţei. Pentru valabilitatea alegerii-e de 
rigoare majoritatea acestor semnături. | 

Rezultatul se-confirmă sau nu de gradul ierarhic 
imediat. superior, căruia îi revine şi dreptul de a 

dispune- suplinirea vacanţelor de care se vorbâşte 
„Orice 'reclamaţiune se adresează. gradelor su- 
perioare. 
9, Recompensele materiale ale acestor unei 

vor fi: - 

reducerea orelor de clasă, proporţional şi acor- 
darea de diurne peste salariul de: profesor. - 

Ori ce deplasare dela, reşedinţă se plăteşte cu 

indemnizaţie de trânspart şi alocaţie de hrană. 
Orele reduse se dau în suplinire -ori spre com- 

pletare pe socoteala - ministerului.



- 0 _— 7 | O 

Pentru funcțiunile suplinite diurnele şe înjumă. tățesc, ME PR "La definitivare, diurna contopită cu salariul con- Slituie leafa funciunei respective, iar orele: se: de- „clară toate vacante. 
| 10. Dirigintele se alege de conferința (consiliu]) clasei, din sânul ei, pe timp de 1 an. Suplinitorul dirigintelui se zice pro-diriginte, *. „= Orele de curs se reduc cu !/, şi diurna lunară wa fi de 150 Iei, aa i 11, Directorul se alege de consiliul diriginţilor (foşti şi actuali), din sânul lui, pe 3 ani. Suplini- . „torul directorului se chiamă pro-director, . E „ Orele de Curs se reduc cu 1/ şi diurna lunară va fi de 300 lei (la şcolile. de curs inferior) şi 500 lei (la şcolile de curs 'Snperior). Directorul reales după 5 perioade de funcţionare „ Consecutivă se va numi definitiv. . „12. Inspectorul cercual se alege de consiliul di- rectbrilor (foşti şi actuali) ai cercului, din sânul “lui, pe 5 ani. 

Alegerea are loc la reşedinţa cercului. Suplini- - torul inspectorului - cercuiă] se -zice pro-inspector cercual, 

„Orele de curs se reduc cu î/,, găsindu-se mo- dalitate pentru facerea restului, iar 'diurna lunară - Va îi de 700 lei, - i i „Înspectorul cercual devine definitiv. în urma realegerii după 3 - perioade de. funcţionare conse- : cutivă, ” 
Pi 
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13: Inspectorul regional se alege dc consiliul 
inspectorilor cercuali (foşti şi actuali) din toată . 

fara, din sânul lui, pe timp de 7 ani. Vacanţa de 
“inspector” regional. va fi girată de un inspector 

cercual, zis pro-inspector regional. 
„Orele de curs se reduc complet, iar diurna 

lunară va fi de 1000 lei. 
Inspectorul regional devine. definitiv în urma 

realegerii după 2 perioade de funcţionare -conse- 

cutivă. 

14, /nspectorul general se numește de ministru, 
dintre inspectorii regionali (foşti şi actuali) şi dintre 

membrii consiliului permanent (foşti şi actuali), - - 

aparținând”. învăţământului secundar. Numirea se - 

ace pe 10 ani şi are loc ori de câte ori se- iveşte 

vacanţa. . 

Orele de: curs se redug complet, iar diurna ă 

lunară va fi de 1500. 
* Inspectorul general numit încă. oătă,, âupă 

„expirarea primei perioade de funcţionare „neîntre- - 

ruptă, devine definitiv. a - 

15. Diriginţii, anteriori aplicării. acestor norme, N 

pot fi. aleşi directori. 

Directorii, idem, pot îi aleşi. „directori sau. 

spectori cercuali, . . 
- Inspectorii şi sub- directorii. din minister, idem, 

pot fi aleşi inspectori cercuali sau regionali. 

Inspectorii generali, membrii consiliului. perma- 

” - nent şi directori din minister, idem, pot îi inspectori | 

regionali sau generali, SN Z
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“ “ Profesorii, idem, cu'0 vechime egală cu teime- "nul. bnui. grad de fun "* tularii acestor .grade şi au aceleaşi drepturi la ale. - - Bere şi numire. | .. 
"16. Consiliuz. Pern 

„pentru fiece grad d 

- perior, va fi Preşedint 

Cţiune; se asimilează cu ti-, 

anent va - avea 3 membrii e "învățământ, Din „aceştia „unul, luat din gradul de învăţământ imediat - su- | ele. secțiunii, - Membrii se numesc” de ministru, pe timp neli-: mitat, din totalitatea pr ofesorilor gradului respectiv, "- Atribuţile. lui: - Organ exclusiv. "de consultare, “Pentru ministru, +. 
Avizele. Iui: vor fi luate în cercetare de autori- "tatea supremă, numai dacă nu. va: ţi intervenit în . termen de -cel mult 3 zile, o opoziţie a Con- “siliului inspectorilor” generali... n Altfel “chestiunea : s 

consiliului mixf. (secţi , 

terilor, ori care ar fi, vor constitui avizul “de ” Supus autorităţii supreme, A a Ii „Membrii consiliului, 
- . de prezenţă câte 50 lei de şedinţă, _17=:Pe lângă consili al permanent va funcţiona, propuse de el şi: numite de autoritatea - supremă, 

avizul .de înființare, 
"18. Comisiunea  priticipală va” fi Comisiunea „Pedagogică sau fehnică, e N d 

SS 

permanent primesc ca jeton -
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- Se va constitui din delegaţi, unul de:fie-ce spe- . 

cialitate, luaţi din totalitatea” membrilor gradului 

de învăţământ respectiv. - 

: Delegarea se face pe 3 luni, cu drept de reînoire. 

Delegații -pedagogico-tehnici. vor vizită CUrSU- . 

rile. de . specialitate din întreaga. ţară. Vor fi asis- . . 

taţi însă totdeauna de cel puţin! dirigintele clasei. . 

Obiectivul. vizitelor “va fi. numai metodica şi 

tehnica cursului respectiv. Sub acest. raport: vor 
face colegial observaţiunile lor, angajând discuţiuni. & 
cu profesorul vizitat, sau vor ţine lecţii model. - 

Observaţiunile mai importante vor „fi referite .. 
consiliului permanent. : 

La expirarea delegaţiunii, “fie ce: membru al ei 

: va- face consiliului permanent un "raport general de _ 

îndeplinirea mandatului său. 

Delegații primesc pentru ori-ce- zi ide vizită 301ei, o 
Pt ai Pa di 

Funoțiunile biurocratice. 

1. Unele sunt centrale — pe” “ângă: autoritatea 

Si şcolară supremă —, altele sunt exterioare—pe lângă . 

fiecare din- - gradele funcţiunilor” profesionale. 

- Ele constitue cancelariile respective. - 

“Vor îi toate “inamovibile şi supuse regulelor « dis- | 

" ciplinare didactice. 

"92, Atribuţiunile lor vor îi de matură exclusiv. 

biurocratică. Orice amestec. în conducerea- profe-. ! 

- „sională -(administraţie, eduicaţie, control) a învă- 

a țământului este interzis.
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„În amănunţime se or determină de consiliuj permanent, . - ia Ei 3, Specificarea şi denumirea lor, normele de re- „ <rutare, salariile, se vor fixa printr'uia statut special, “întocmit. fără participarea corpului didactic. 4. Funcţiunile biurocratice: sunt interzise mem- brilor corpului didactic, afară numai dacă aceştia nu ies din el, pierzând şi -ori-ce drept asupra sa- lariului de profesor. Ei 
N



Toţi membrii - corpului didactic secundar sunt 

rugaţi a luă cunoştinţă de aceste propuneri şi a 

ne trimite cât mai curând, individual sau colectiv, : 

_observaţiunile d-ior. 

«Asociaţia». va întocmi apoi tin memoriu, pe 

care-l va: supune autorităţii „supreme. . 

“Studiejea acestei . chestiuni ar fi de dorit - să o 

facă şi celelalte. grade din învăţământ. 

Chestia organizării administraţiunii şcolare face 

parte integrantă din programul de. reveiidicări 

morale şi materiale ale. Corpului Didactic, 
Tr 
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- COMITETUL CENTRAL. - 
„AL ASOCIAŢIEI GENERALE A PROESORILOR . 

PE „+ SECUNDARI. 

   


