
PRÉSIDENTIELLES
SSAALLAAIIRREESS

MMiinniimmuumm  22000000€€  NNEETTSS  --  IInnddeexxaattiioonn  ddeess  ssaallaaiirreess  ssuurr  lleess  pprriixx

AAuuggmmeennttaattiioonn  ssaallaarriiaallee  ddee  3300%%  --  DDééggeell  dduu  ppooiinntt  dd’’iinnddiiccee

MMiissssiioonnss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  eenn  éécchhaannggee  ddee  
rréémmuunnéérraattiioonn

AAuuggmmeennttaattiioonn  tteemmppss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee,,  yy  
ccoommpprriiss  eenn  ééttaanntt  rréémmuunnéérréé  hhoorrss  tteemmppss  ssccoollaaiirree

RRéémmuunnéérraattiioonn  ddeess  ddiirreecctteeuurrss,,  pplluuss  ddee  ccaappaacciittéé  àà  
pprreennddrree  ddeess  iinniittiiaattiivveess  eett  àà  rreeccrruutteerr

AAEESSHH****  àà  3355HH//sseemmaaiinnee

++  770000€€//mmooiiss  ssooiitt  aauu  mmooiinnss  22  118811€€    ppaarr  mmooiiss

OOuuvveerrttuurree  ddee  nnééggoocciiaattiioonnss  aavveecc  lleess  ssyynnddiiccaattss

RReevvaalloorriisseerr  lleess  ssaallaaiirreess  ddee  33%%  ppaarr  aann  ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  hhaauussssee  ddee  llaa  ggrriillllee  iinnddiicciiaaiirree  ::  ““  ++  ddee  1155%%””  ssuurr  55  aannss..
PPrréévvooiirr  uunnee  rreevvaalloorriissaattiioonn  dduu  mméérriittee  ddaannss  llee  ddéérroouulleemmeenntt  ddeess  ccaarrrriièèrreess

MMuullttiipplliieerr  lleess  pprriimmeess..

AAccccéélléérreerr  llaa  pprrooggrreessssiioonn  ddeess  ccaarrrriièèrreess  aauu  mméérriittee

RReevvaalloorriissaattiioonn  ddee  1155%%  ppoouurr  rraattttrraappeerr  llee  ggeell  dduu  ppooiinntt  dd''iinnddiiccee

RReevvaalloorriissaattiioonn  ddeess  ggrriilllleess  iinnddiicciiaaiirreess

22330000€€  eenn  ddéébbuutt  ddee  ccaarrrriièèrree

AAlliiggnneerr  llaa  ggrriillllee  iinnddiicciiaaiirree  ssuurr  llee  nniivveeaauu  ddeess  pprrooffeesssseeuurr..eess  eeuurrooppééeenn..nneess

RReevvaalloorriissaattiioonn  ddee  2200%%  ssuurr  llee  qquuiinnqquueennnnaatt

RReevvaalloorriisseerr  lleess  ssaallaaiirreess  ddeess  ddéébbuuttss  ddee  ccaarrrriièèrree,,  ddee  cceeuuxx  qquuii  ss’’eennggaaggeenntt  ddaannss  ddeess  tteerrrriittooiirreess  rruurraauuxx  iissoollééss,,  ddee  cceeuuxx  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddiiffffiicciilleess  eett  ddee  
cceeuuxx  qquuii  aacccceepptteenntt  ddeess  mmiissssiioonnss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

AAuuggmmeennttaattiioonn  ssaallaarriiaallee  ddee  3333%%

RReevvaalloorriisseerr  lleess  ssaallaaiirreess  ddeess  pprrooffeesssseeuurrss  eenn  22  
ppaannss  ::

++  2200%%  aauuttoommaattiiqquuee  ppoouurr  ttoouuss  lleess  pprrooffeesssseeuurrss ++  2200%%  ssuupppp  ccoonnttrree  hheeuurreess  ddee  ssoouuttiieennss  ssccoollaaiirreess  
aauupprrèèss  ddeess  ééllèèvveess  eenn  ddiiffffiiccuullttéé
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DÉCRYPTAGE
5 min

CHRONO
LLiissttee  ddeess  ccaannddiiddaatt··eess  tteellllee  qquu''ééttaabblliiee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  eett  ppuubblliiééee  aauu  JJoouurrnnaall  ooffifficciieell  ··  ssoouurrccee  ::  hhttttppss::////wwwwww..lleeggiiffrraannccee..ggoouuvv..ffrr//jjoorrff//iidd//JJOORRFFTTEEXXTT000000004455330099553322

****AAccccoommppaaggnnaannttss  dd''ÉÉllèèvveess  eenn  SSiittuuaattiioonn  ddee  HHaannddiiccaapp  

RÉALISATION :
SECTIONS SNUIPP-FSU 25, 64, 72

+ SECTEUR NATIONAL DU SNUIPP-FSU



CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL

EEnnsseeiiggnnaannttss  ssuurrnnuumméérraaiirreess  eenn  pprriimmaaiirreeTTeemmppss  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  eett  ddee  
ffoorrmmaattiioonn  iinncclluuss  ddaannss  llee  sseerrvviiccee  ddeess  eennsseeiiggnnaanntt..eess

11HH3300  hheebbddoommaaddaaiirree  ppoouurr  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn  eett  llee  ttrraavvaaiill  ccooooppéérraattiiff
  RRééttaabblliirr  uunnee  vvrraaiiee  mmééddeecciinnee  dduu  ttrraavvaaiill

RRééttaabblliirr  lleess  CCoommmmiissssiioonnss  AAddmmiinniissttrraattiivveess  PPaarriittaaiirreess  --  SSuupppprriimmeerr  lleess  PPIIAALL**

PPllaann  ddee  ttiittuullaarriissaattiioonn  ddeess  pprrééccaaiirreess  ((AAEEDD**  eett  AAEESSHH****))
DDrrooiitt  aauu  ddééttaacchheemmeenntt  ddaannss  dd’’aauuttrreess  mmééttiieerrss  ddee  llaa  FFoonnccttiioonn  PPuubblliiqquuee

RReeccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  tteemmppss  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  eenn  rreevvooyyaanntt  lleess  OORRSS**

RReevvooiirr  llaa  dduurrééeess  ddeess  vvaaccaanncceess  ssccoollaaiirreess
TTiittuullaarriissaattiioonn  ddeess  ccoonnttrraaccttuueellss

IInnttééggrraattiioonn  ddeess  AAEESSHH  àà  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee,,  mmeemmbbrree  ddeess  ééqquuiippeess  
éédduuccaattiivveess  eett  ppééddaaggooggiiqquueess

TTiittuullaarriissaattiioonn  ddeess  AAEEDD**  eett  ddeess  AAEESSHH****

aavveecc  ssttaattuutt  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  FFoonnccttiioonn  PPuubblliiqquuee
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PPAASS  DD''IINNDDIICCAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE

PPAASS  DD''IINNDDIICCAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE

PPAASS  DD''IINNDDIICCAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE

PPAASS  DD''IINNDDIICCAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE

PPAASS  DD''IINNDDIICCAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE

PPAASS  DD''IINNDDIICCAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE

PPAASS  DD''IINNDDIICCAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE

PPAASS  DD''IINNDDIICCAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE

CCAARRRRIIÈÈRREESS

CCAARRRRIIÈÈRREESSCCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL

CCAARRRRIIÈÈRREESSCCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL

CCAARRRRIIÈÈRREESS

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL

LLiissttee  ddeess  ccaannddiiddaatt··eess  tteellllee  qquu''ééttaabblliiee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  eett  ppuubblliiééee  aauu  JJoouurrnnaall  ooffifficciieell  ··  ssoouurrccee  ::  hhttttppss::////wwwwww..lleeggiiffrraannccee..ggoouuvv..ffrr//jjoorrff//iidd//JJOORRFFTTEEXXTT000000004455330099553322

**  PPôôlleess  IInncclluussiiffss  dd''AAccccoommppaaggnneemmeenntt  LLooccaalliissééss

**  OObblliiggaattiioonn  RRéégglleemmeennttaaiirree  ddee  SSeerrvviiccee

**  AAssssiissttaanntt..ee  dd''ÉÉdduuccaattiioonn ****AAccccoommppaaggnnaannttss  dd''ÉÉllèèvveess  eenn  SSiittuuaattiioonn  ddee  HHaannddiiccaapp  

**  AAssssiissttaanntt..ee  dd''ÉÉdduuccaattiioonn ****AAccccoommppaaggnnaannttss  dd''ÉÉllèèvveess  eenn  SSiittuuaattiioonn  ddee  HHaannddiiccaapp  

RÉALISATION :
SECTIONS SNUIPP-FSU 

25, 64, 72
+ SECTEUR NATIONAL DU 

SNUIPP-FSU



FFOORRMMAATTIIOONN

FFoorrmmaattiioonn  BBAACC55  pprrooffeessssiioonnnneellllee//uunniivveerrssiittaaiirree PPrréé--rreeccrruutteemmeenntt  BBAACC  oouu  lliicceennccee
SSttaattuutt  dd’’éélleevvee  ffoonnccttiioonnnnaaiirree  aavveecc  ttrraaiitteemmeenntt  eett  

EEnnggaaggeemmeenntt  ddee  1100  aannss  ddee  sseerrvviiccee
RReeccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee

FFoorrmmaattiioonn  aaddaappttééee  ppoouurr  eennsseeiiggnnaannttss  aaccccuueeiillllaanntt  uunn  ééllèèvvee  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp..

FFoorrmmeerr  ddee  mmaanniièèrree  pplluuss  eexxiiggeeaannttee  lleess  pprrooffeesssseeuurrss..

CCrrééeerr  ddeess  ééccoolleess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ddee  
ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt,,  eenn  lliieenn  aavveecc  ll’’uunniivveerrssiittéé

PPrréé--rreeccrruutteemmeenntt  ddèèss  llee  bbaacc  eett//oouu  llaa  lliicceennccee
RRéémmuunnéérraattiioonn  ddee  llaa  pprrééppaarraattiioonn  aauu  ccoonnccoouurrss

RReeccoonnnnaaiittrree  ll’’eexxppéérriieennccee  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  eenn  
rreeccoonnvveerrssiioonn

IInnttééggrreerr  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  iinniittiiaallee  ::  ssoocciioollooggiiee  ddee  
ll’’eedduucc,,  ppééddaaggooggiiee,,  ppssyycchhoollooggiiee  ddee  ll’’eennffaanntt,,  lluuttttee  

ccoonnttrree  lleess  ddiissccrriimmiinnaattiioonnss

DDéévveellooppppeerr  ddeess  ppaarrtteennaarriiaattss  aavveecc  lleess  
mmoouuvveemmeennttss  ppééddaaggooggiiqquueess  aaggrrééeess

FFoorrmmaattiioonn  àà  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  EESSHH
FFoorrmmaattiioonn  ddeess  AAEESSHH,,  ddeess  AATTSSEEMM,,  ddeess  aanniimmaatteeuurrss  

ppéérriissccoollaaiirreess

RRééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’uunnee  ffoorrmmaattiioonn  iinniittiiaallee  ccoommppllèèttee  aaxxééee  ssuurr  llee  mmééttiieerr
RRééttaabblliirr  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee

FFoorrmmaattiioonn  àà  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  hhaarrccèèlleemmeenntt

RReeffoonnddrree  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  eennsseeiiggnnaanntt..eess  ssuurr  llee  lloonngg  ccoouurrss..
FFoorrmmaattiioonn  oobblliiggaattooiirree  ttoouuss  lleess  33  aannss  aauuxx  pprraattiiqquueess  ppééddaaggooggiiqquueess  aaccttiivveess  eett  ccoollllaabboorraattiivveess

RReennffoorrcceerr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  ssuurr  ll’’ééccoollee  iinncclluussiivvee

RRééffoorrmmeerr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  IINNSSPPEE  eett  eenn  
cchhaasssseerr  ll’’iiddééoollooggiiee  ppééddaaggooggiissttee

RRééiinnssttaauurraanntt  ddeess  ééccoolleess  nnoorrmmaalleess  dd''iinnssttiittuutteeuurrss  
CCoonnccoouurrss  dd''eennttrrééee  àà  ll''iissssuuee  dd''uunnee  lliicceennccee  

pplluurriiddiisscciipplliinnaaiirree

FFoorrmmaattiioonn  ddee  22  aannss  eenn  aalltteerrnnaannccee  ((11//33  ttppss  11èèrree  
aannnnééee,,  mmii--tteemmppss  llaa  sseeccoonnddee)),,  pprrééppaarraattiioonn  dduu  

ccoonnccoouurrss  aavveecc  ssyyssttèèmmee  ddee  bboouurrsseess
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PPAASS  DD''IINNDDIICCAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE

PPAASS  DD''IINNDDIICCAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE

PPAASS  DD''IINNDDIICCAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE

PPAASS  DD''IINNDDIICCAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE

PPAASS  DD''IINNDDIICCAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE

DÉCRYPTAGE
5 min

CHRONO
LLiissttee  ddeess  ccaannddiiddaatt··eess  tteellllee  qquu''ééttaabblliiee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  eett  ppuubblliiééee  aauu  JJoouurrnnaall  ooffifficciieell  ··  ssoouurrccee  ::  hhttttppss::////wwwwww..lleeggiiffrraannccee..ggoouuvv..ffrr//jjoorrff//iidd//JJOORRFFTTEEXXTT000000004455330099553322

ARTHAUD

RÉALISATION :
SECTIONS SNUIPP-FSU 25, 64, 72

+ SECTEUR NATIONAL DU SNUIPP-FSU



PPOOLLIITTIIQQUUEE  ÉÉDDUUCCAATTIIVVEE

GGaarraannttiiee  dduu  ddrrooiitt  àà  llaa  ssccoollaarriittéé  àà  22  aannss
2277HH  ddee  ccllaassssee  //  sseemmaaiinnee

1155  mmaaxx  eenn  TTPPSS
2200  mmaaxx  eenn  ccllaassssee

1122  mmaaxx  eenn  EEPP

DDéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ssttrruuccttuurreess  dd’’aaccccuueeiill  ((IIMMEE,,  IITTEEPP,,  SSEEGGPPAA))
RRéénnoovvaattiioonn  eett  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llooccaauuxx  eett  dd’’ééqquuiippeemmeennttss

DDoonnnneerr  pplluuss  ddee  mmaarrggee  ddee  mmaannœœuuvvrree  aauuxx  ddiirreecctteeuurrss  dd’’ééccoollee  eett  cchheeffss  
dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt

OOrrggaanniisseerr  uunnee  ccoonnfféérreennccee,,  ddéécclliinnééee  ssuurr  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree  eett  rrééuunniissssaanntt  
ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  éédduuccaattiiffss,,  ppoouurr  ttrroouuvveerr  ddeess  ““ssoolluuttiioonnss  éédduuccaattiivveess””  

aaddaappttééeess  àà  cchhaaqquuee  tteerrrriittooiirree

RReennddrree  ttrraannssppaarreenntteess  lleess  ddoonnnnééeess  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  
ssccoollaaiirreess

NNoommmmeerr  uunnee  mmaajjoorriittéé  dd’’eennsseeiiggnnaannttss  aauu  sseeiinn  dduu  CCoonnsseeiill  ssuuppéérriieeuurr  ddeess
pprrooggrraammmmeess

CCrrééaattiioonn  ddee  ccoolllleeccttiiffss  ddee  ssuuiivvii  ppééddaaggooggiiqquuee
RReeppéérraaggee  ddeess  ttrroouubblleess  ddèèss  llaa  mmaatteerrnneellllee

RReennffoorrcceemmeenntt  ddeess  RRAASSEEDD
MMuullttiipplliiccaattiioonn  ddeess  UULLIISS

SSuupppprriimmeerr  llaa  bbuurreeaauuccrraattiiee  ppoouurr  lliibbéérreerr  ddeess  mmooyyeennss  ffiinnaanncciieerrss
EEllaabboorreerr  uunn  ppllaann  dd’’uurrggeennccee  éédduuccaattiivvee  ppoouurr  lleess  OOuuttrree--mmeerr

IInnssttaauurreerr  uunn  uunniiffoorrmmee
GGéénnéérraalliisseerr  llaa  vviiddééoopprrootteeccttiioonn  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess

CCrrééeerr  uunn  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnssttrruuccttiioonn  ppuubblliiqquuee
IInntteerrddiirree  ttoouuttee  ffoorrmmee  ddee  pprrooppaaggaannddee  iiddééoollooggiiqquuee  àà  ll’’ééccoollee

IInnssttaauurreerr  llee  ppoorrtt  ddee  llaa  bblloouussee
SSuussppeennddrree  lleess  aallllooccaattiioonnss  ffaammiilliiaalleess  ddeess  ppaarreennttss  dd’’ééllèèvveess  ppeerrttuurrbbaatteeuurrss  oouu  aabbsseennttééiisstteess

RReeffoonnddeerr  lleess  iinnssttaanncceess  ddee  ll’’EENN  ppoouurr  
lleess  rreennddrree  rreepprréésseennttaattiivveess  eett  

ddéémmooccrraattiiqquueess  
NNoouuvveellllee  ccaarrttee  ssccoollaaiirree  mmeettttaanntt  ffiinn  

àà  llaa  ssééggrrééggaattiioonn  ssccoollaaiirree
((++  iinnttééggrraattiioonn  dduu  pprriivvéé))

PPllaann  dd’’uurrggeennccee  ddee  rréénnoovvaattiioonn  ddeess  
bbââttiimmeennttss  ssccoollaaiirreess  

DDéévveellooppppeerr  ddeess  ppaarrtteennaarriiaattss  aavveecc  
lleess  mmoouuvveemmeennttss  ppééddaaggooggiiqquueess  

aaggrrééeess
AAbbrrooggaattiioonn  dduu  ccoonnccoorrddaatt  eenn  

AAllssaaccee--LLoorrrraaiinnee  eett  ddeess  ssttaattuuttss  
ssppéécciiffiiqquueess  ddee  ll’’oouuttrree  mmeerr

PPllaann  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  
dd’’ééttaabblliisssseemmeennttss  ddaannss  lleess  ddéésseerrttss  

ssccoollaaiirreess
IInntteerrddiirree  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  pprroojjeettss  

ppaarr  ddeess  eennttrreepprriisseess  dduu  CCAACC  4400
AAbbrrooggaattiioonn  ddee  llaa  llooii  RRIILLHHAACC

GGrraattuuiittéé  ddeess  ccaannttiinneess,,  ttrraannssppoorrttss,,  
ssoorrttiieess  ssccoollaaiirreess,,  aaccttiivviittééss  
ppéérriissccoollaaiirreess,,  mmaannuueellss  eett  

ffoouurrnniittuurreess

DDééppllooyyeerr  ddee  nnoouuvveelllleess  ppééddaaggooggiieess  oouuvveerrtteess,,  iinncclluussiivveess  eett  ccoollllaabboorraattiivveess
OOrrggaanniissaattiioonn  dd’’ééttaattss  ggéénnéérraauuxx  ddee  llaa  ppééddaaggooggiiee  eenn  22002222

EEdduuccaattiioonn  pprriioo  ::  EEllaabboorreerr,,  ddaannss  cchhaaqquuee  ddéépptt,,  uunn  ““ppllaann  mmiixxiittéé””  ((aauuttoouurr  dd’’uunn  
ccoollllèèggee)),,  aassssoocciiaanntt  lleess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess  eett  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  éédduuccaattiivveess

OOrrggaanniisseerr  uunnee  ccoonnfféérreennccee  dduu  ccoonnsseennssuuss
PPoolliittiiqquuee  ddee  mmiixxiittéé  ssoocciiaallee  eett  ssccoollaaiirree

RReeddééffiinniirr  lleess  rreellaattiioonnss  hhiiéérraarrcchhiiqquueess  eennttrree  
ppeerrssoonnnneell  eett  ddiirreeccttiioonn

RReeccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  AAEESSHH  ccoommmmee  mmeemmbbrreess  ddeess  

ééqquuiippeess  ppééddaaggooggiiqquueess  eett  éédduuccaattiivveess
IInncclluurree  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriivvéé  ddaannss  llaa  ccaarrttee  

ssccoollaaiirree
SSeerrvviiccee  llooccaall  ddee  rreemmppllaacceemmeenntt

RRééffoorrmmeerr  llaa  ccaarrttee  ssccoollaaiirree  eenn  iinncclluuaanntt  

ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriivvéé

CCrrééeerr  ddaannss  lleess  qquuaarrttiieerrss  eenn  ddiiffffiiccuullttééss  ddeess  ééccoolleess  ppuubblliiqquueess  ssoouuss  ccoonnttrraatt  
((EEttaatt,,  eennsseeiiggnnaannttss,,  ppaarreennttss  dd’’ééllèèvveess)),,  ssuurr  llee  mmooddèèllee  ddeess  ““cchhaarrtteerr  sscchhoooollss””

DDééppllooyyeerr  ddeess  bbrriiggaaddeess  mmoobbiilleess  ddee  ssééccuurriittéé  ddaannss  lleess  aaccaaddéémmiieess  ppoouurr  
pprréévveenniirr  lleess  vviioolleenncceess..  DDoonnnneerr  aauuxx  cchheeffss  ddeess  ffuuttuurrss  ééttaabblliisssseemmeennttss  

ppuubblliiccss  ssoouuss  ccoonnttrraatt  ((EEttaatt,,  eennsseeiiggnnaannttss,,  ppaarreennttss  dd’’ééllèèvveess))  llaa  lliibbeerrttéé  ddee  
rreeccrruutteerr  lleeuurrss  ééqquuiippeess

CCoonnffiieerr  aauuxx  ddiirreecctteeuurrss  dd’’ééccoolleess  pprriimmaaiirreess  aayyaanntt  uunnee  ttaaiillllee  ssuuffffiissaannttee  uunn  
vvrraaii  rrôôllee  ddee  cchheeff  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt

TTrraannssfféérreerr  llaa  mmééddeecciinnee  ssccoollaaiirree  aauuxx  ddééppaarrtteemmeennttss
CCrrééeerr  uunn  ddééddoouubblleemmeenntt  ddeess  ccllaasssseess  iinnnnoovvaanntt  aavveecc  ddeeuuxx  eennsseeiiggnnaannttss  

pprréésseennttss  ddaannss  llaa  ccllaassssee  llàà  ooùù  lleess  bbeessooiinnss  ll’’eexxiiggeenntt..  NNee  ffeerrmmeerr  aauuccuunnee  ééccoollee  
eett  aauuccuunnee  ccllaassssee  eenn  mmiilliieeuu  rruurraall  ssaannss  ll’’aaccccoorrdd  dduu  mmaaiirree

SSuussppeennddrree  lleess  aallllooccaattiioonnss  ffaammiilliiaalleess  ddeess  ééllèèvveess  nnoonn  
aassssiidduuss  oouu  ccoouuppaabblleess  ddee  hhaarrccèèlleemmeenntt..

EExxcclluussiioonn  ppoouurr  ffaaiittss  ddee  vviioolleennccee  eett  aassssuurreerr  llaa  
pprrootteeccttiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurr  

mmééttiieerr

EEttaabblliisssseemmeennttss  ssppéécciiaalliissééss,,  eenn  iinntteerrnnaatt  eett  aavveecc  
mmeessuurreess  ddee  ssééccuurriittéé  rreennffoorrccééee  ppoouurr  lleess  eexxcclluuss  
ddééffiinniittiiffss..  OObblliiggaattiioonn  ddee  ddééppôôtt  ddee  ppllaaiinnttee  ppaarr  llaa  

hhiiéérraarrcchhiiee  ssii  aatttteeiinnttee  àà  uunn  ffoonnccttiioonnnnaaiirree  ppaarr  ééllèèvvee  
oouu  ppaarreenntt  eett  ddrrooiitt  ddee  rreettrraaiitt  rreennffoorrccéé  ssii  mmeennaaccee  oouu  
aaggrreessssiioonn..  AAllllooccaattiioonn  ddee  rreennttrrééee  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  
bboonnss  dd’’aacchhaatt..  PPoossssiibbiilliittéé  ppoorrtt  ddee  ll’’uunniiffoorrmmee  

IInntteerrddiiccttiioonn  ddee  ppoorrtteerr  ddeess  ssiiggnneess  rreelliiggiieeuuxx  éétteenndduuee  
aauuxx  aaccccoommppaaggnnaanntt..eess  ddeess  aaccttiivviittééss  oorrggaanniissééeess  ppaarr  

lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss,,  mmêêmmee  àà  ll''eexxttéérriieeuurr..  MMooyyeennss  
ssuupppplléémmeennttaaiirreess  aauuxx  tteerrrriittooiirreess  ddééffaavvoorriissééss..

MMoorraattooiirree  ssuurr  lleess  ffeerrmmeettuurreess  dd’’ééccoolleess  eenn  mmiilliieeuu  
rruurraall
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RREECCRRUUTTEEMMEENNTT

9900  000000  rreeccrruutteemmeennttss
RReeccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  ééqquuiippeess  pplluurriiddiisscciipplliinnaaiirree

RReeccrruutteemmeenntt  dd’’AAEESSHH  eett  iinnttééggrraattiioonn  àà  llaa  FFoonnccttiioonn  PPuubblliiqquuee

RReeccrruutteerr  ddee  mmaanniièèrree  pplluuss  eexxiiggeeaannttee  lleess  pprrooffeesssseeuurrss

116600  000000  EEnnsseeiiggnnaanntt..eess
RReeccoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  rraasseedd

CCrrééaattiioonn  ddee  ppoosstteess  EEAANNAA  eett  EEFFIIVV
11  AATTSSEEMM  ppaarr  ccllaassssee

RReeccrruutteemmeenntt  dd’’eennsseeiiggnnaanntt..eess  rrééfféérreenntt..eess

RReeccoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  PPMMQQCC
66000000  MMééddeecciinnss,,  iinnffiirriimmiieerr..eess,,  ppssyyEENN  eett  AAssssiissttaanntteess  SSoocciiaalleess

UUnn  rrééfféérreenntt  hhaarrccèèlleemmeenntt  ddaannss  cchhaaqquuee  aaccaaddéémmiiee

6655  000000  eennsseeiiggnnaanntt..eess 22000000  mmééddeecciinnss  ssccoollaaiirreess
11000000  aassssiissttaanntt..eess  ssoocciiaalleess

33000000  iinnffiirrmmiièèrreess  ssccoollaaiirreess

RReeccrruutteemmeenntt  ppoouurr  aarrrriivveerr  àà  2200  ééllèèvveess  ppaarr  ccllaassssee  ((1122  eenn  EEPP))
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PPÉÉDDAAGGOOGGIIEE

FFiinn  ddeess  ddeevvooiirrss  àà  llaa  mmaaiissoonn..  PPrrooggrraammmmeess  ééllaabboorrééss  ddéémmooccrraattiiqquueemmeenntt  aavveecc  lleess  eennsseeiiggnnaanntt..eess..
DDéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  pprraattiiqquueess  ssppoorrttiivveess  eett  ccuullttuurreelllleess

AAllllééggeerr  lleess  pprrooggrraammmmeess  ssccoollaaiirreess  eenn  iinnssiissttaanntt  ssuurr  lleess  ssaavvooiirrss  ffoonnddaammeennttaauuxx..
AApppprreennddrree  àà  lliirree,,  ééccrriirree,,  ccoommpptteerr..

LLiimmiitteerr  llee  nnoommbbrree  dd’’ééllèèvveess  ppaarr  ccllaassssee  ddaannss  ttoouutteess  lleess  ééccoolleess..
EEnnsseeiiggnneerr  uunnee  sseeccoonnddee  llaanngguuee  ((ééttrraannggèèrree  oouu  rrééggiioonnaallee))  ddèèss  llee  pprriimmaaiirree..

CCrrééeerr  uunnee  nnoouuvveellllee  ddiisscciipplliinnee  ppoouurr  mmaaîîttrriisseerr  lleess  oouuttiillss  nnuumméérriiqquueess..

RReessttaauurreerr  llee  ccaaddrraaggee  nnaattiioonnaall  ddeess  
pprrooggrraammmmeess

IInnttrroodduuiirree  ddaannss  lleess  pprrooggrraammmmeess  ddeess  
eennjjeeuuxx  ddee  ssaannttéé

GGaarraannttiirr  llaa  vvaarriiééttéé  ddeess  llaanngguueess  
vviivvaanntteess  ddèèss  llee  CCPP

VVaalloorriisseerr  llaa  pprraattiiqquuee  ssppoorrttiivvee  ddaannss  
lleess  pprrooggrraammmmeess  eett  llee  ppéérriioossccoollaaiirree

OOuuvvrriirr  ddeess  ccllaasssseess  àà  pprroojjeettss  
aarrttiissttiiqquueess  aassssoocciiaanntt  eennsseeiiggnnaanntt..eess  
eett  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ll’’aarrtt  oouu  ddee  llaa  

ccuullttuurree

RReennffoorrcceerr  ll’’éédduuccaattiioonn  àà  ll’’ééggaalliittéé,,  
ccoonnttrree  llee  sseexxiissmmee  eett  lleess  

ddiissccrriimmiinnaattiioonnss
RRéédduuiirree  mmaassssiivveemmeenntt  lleess  eeffffeeccttiiffss  

((1199  eenn  mmooyyeennnnee))
MMaaiinntteenniirr  lleess  ccllaasssseess  mmuullttii--ââggeess

1100  ééllèèvveess  ppaarr  UULLIISS

SSuupppprriimmeerr  lleess  éévvaalluuaattiioonnss  
nnaattiioonnaalleess  ppoouurr  ffaavvoorriisseerr  llaa  

pprrooggrreessssiioonn  ddeess  ééllèèvveess
11HH3300  ddee  ppaauussee  mméérriiddiieennnnee  mmiinniimmuumm

SSuupppprriimmeerr  lleess  AAPPCC
RReeddééffiinniirr  nnaattiioonnaalleemmeenntt  lleess  rryytthhmmeess  

ssccoollaaiirreess

PPrrooggrraammmmee  dd’’eedduuccaattiioonn  aarrttiissttiiqquuee  eett  ccuullttuurreellllee
RReennffoorrcceerr  ll’’EEMMCC

DDééppllooyyeerr  ddee  nnoouuvveelllleess  ppééddaaggooggiieess  oouuvveerrtteess
EEttaattss  ggéénnéérraauuxx  ddee  llaa  ppééddaaggooggiiee  eenn  22002222

EEllaabboorraattiioonn  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ppaarr  uunn  ccoommiittéé  
iinnddééppeennddaanntt  dduu  ppoouuvvooiirr

RReennffoorrcceerr  llee  ssooccllee  ccuullttuurreell  ccoommmmuunn
FFaavvoorriisseerr  ddaavvaannttaaggee  ll’’oorraall

MMaatteerrnneellllee  ccoommmmee  ééccoollee  dduu  pprreemmiieerr  ââggee

RRoommpprree  aavveecc  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  iinntteennssiiff  eett  lleess  
éévvaalluuaattiioonnss  aannxxiiooggèènneess

RReevvooiirr  lleess  rryytthhmmeess  ssccoollaaiirreess

PPrriioorriittéé  aauuxx  ssaavvooiirrss  ffoonnddaammeennttaauuxx
OObbjjeeccttiiff  mmiinnii  ::  mmaaîîttrriissee  ffrraannççaaiiss  ((lleeccttuurree,,  

ll’’ééccrriittuurree  tteexxttee  ssiimmppllee))  ++  44  ooppéérraattiioonnss  eenn  ffiinn  ddee  
pprriimmaaiirree

MMiissee  àà  nniivveeaauu  oobblliiggaattooiirree  eenn  ffiinn  ddee  pprriimmaaiirree  
((BB..AA..--BBAA))  ccoonnddiittiioonnnnaanntt  llee  ppaassssaaggee  aauu  ccoollllèèggee
AAuuggmmeennttaattiioonn  hheeuurreess  ddee  ffrraannççaaiiss  ((99  àà  1155  hh))  eett  

mmaatthhéémmaattiiqquueess..  
MMéétthhooddee  ddee  lleeccttuurree  aallpphhaa--ssyyllllaabbiiqquuee..  

RReeppéérraaggee  ddeess  eennffaannttss  aayyaanntt  bbeessooiinn  dd’’hheeuurreess  ddee  
ssoouuttiieenn  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ddèèss  llaa  mmaatteerrnneellllee

FFoorrttee  aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  ppaarr  ccœœuurr
RReettoouurr  nnoottaattiioonn  cchhiiffffrrééee

SSuupppprriissssiioonn  iinniittiiaattiioonn  aauuxx  llaanngguueess  ééttrraannggèèrreess  

((llaanngguueess  eett  ccuullttuurreess  dd’’oorriiggiinnee..  IInntteerrnnaattss  
dd’’eexxcceelllleennccee  bboouurrsseess  aauu  mméérriittee

RReettoouurr  rreeddoouubblleemmeenntt,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  CCPP
LLiimmiitteerr  ssttrriicctteemmeenntt  ll''uussaaggee  dduu  nnuumméérriiqquuee  ((TTIICCEE  

sseeuulleemmeenntt  aauu  CCMM))
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