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A. Constituirea Asociaţiei:
Din iniţiativa grupului de părinţi format din : Nedelcu Eugen, Antonesi
Dorin-Valentin, Lăzărescu Ana –Maria, Drăgan Ilona şi Zurba Cristian s-a
constituit, în anul 2011, “Asociaţia de Părinti Şcoala Petru Poni-Iasi”,
structură asociativă cu personalitate juridică. Prin Dispoziţia
Judecătoriei Iaşi nr. 3483/2011 Asociaţia a fost înscrisă în Registrul
Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
Cei 5 membri fondatori au reprezentat şi prima conducere a Asociaţiei,
respectiv Consiliul director, aşa cum prevede statutul.
Funcţia de cenzor a fost îndeplinită în toţi aceşti ani de D-na
Maria Roşcan, de profesie contabil.
Toate demersurile pentru obţinerea personalităţii juridice, înscrierea
asociatiei în Registrul naţional al asociaţiilor ş.a.m.d. au fost făcute de
Domnul Eugen Nedelcu, ca urmare a împuternicirii acestuia de către
membrii fondatori.
În toate aceste demersuri am fost consiliaţi şi sprijiniţi cu asistenţă
specializată de Domnul consilier juridic Vasile Petrovici şi de Domnul
avocat Valentin Secrieriu.
Prin constituirea Asociaţiei condusă de părinţi, s-a creat o
structură de „sprijinire a şcolii în activităţile de educare, instruire şi
formare, îndrumare şi supraveghere a elevilor şcolii, implicare în
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activităţile de îmbunătăţire, modernizare şi întreţinere a bazei materiale
a şcolii, de implicare în activităţile extraşcolare” – aşa cum prevede art.
8 din Statutul Asociaţiei.

În continuare, propunem Adunării Generale un foarte scurt bilanţ,
o trecere în revistă a principalelor activităţi desfăşurate de membrii
Consiliului director şi de reprezentantul părinţilor în structurile de
conducere ale şcolii.

B. Şedinţele de lucru ale Consiliului director:
Membrii Consiliului director au participat la şedinţele de lucru
periodice la care s-au discutat probleme specifice activităţii şcolare, s-au
prezentat informări referitoare la viaţa şcolii, la evenimente, succese,
concluzii ale autorităţilor de control etc.
Întâlnirile Consiliului Director al Asociaţiei de Părinţi au fost mai
frecvente până în luna iunie 2012, şi mai rare după această dată – din
motive obiective (copiii a doi dintre membrii consiliului au absolvit clasa a
VIII-a, un al treilea membru al consiliului şi-a transferat copilul la o altă şcoală,
convocarea unei Adunări generale pentru alegerea unui nou Consiliu Director a
fost amânată de câteva ori….)

Prezentăm câteva exemple de probleme concrete care s-au aflat pe
ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Director:
propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea siguranţei elevilor în
timpul programului şcolar;
iniţierea unei competiţii la nivelul şcolii pentru elevi si cadrele
didactice; stabilirea criteriilor pentru desemnarea câştigătorilor;
evaluarea externă a şcolii de către ARACIP;
dotarea şcolii cu un sistem de supraveghere video
completarea Regulamentului de ordine interioară
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organizarea de tabere pentru elevi în perioada vacanţei de vară
transmiterea revistei şcolii către părinţi prin e-mail
modalitatea de a atrage cei 2% din impozitul pe venit la fondul
Asociaţiei;
propunerea sumei de 40,00 de lei pentru contribuţia anuală la
fondul şcolii;
etc.

C. Participarea reprezentantului părinţilor (D-l Eugen Nedelcu) la
şedinţele Consiliului de administraţie al şcolii
În cadrul şedinţelor Consiliului de administraţie, reprezentantul
părinţilor a participat la luarea deciziilor specifice acestei structuri de
conducere a şcolii. Oferim câteva exemple de astfel de decizii:
stabilirea şi aprobarea lucrărilor de reparaţii, întreţinere,
igienizare şi dotare realizate în perioada vacanţelor de vară, cu
personalul şcolii;
validarea calificativelor anuale ale cadrelor didactice;
aprobarea Rapoartelor anuale de evaluare internă a calităţii
educaţiei
oferite
elevilor
şi aprobarea
Planurilor de
îmbunătăţire
numirea consilierului educativ;
aprobarea organigramei şcolii;
aprobarea repartizării colectivelor de elevi pe săli de clasă şi
ture
aprobarea scoaterii la licitaţie a spaţiilor de închiriat
numirea coordonatorului la Gradiniţa cu Program Normal nr. 23
Iaşi
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aprobarea proiectului Planului de şcolarizare
aprobarea Programului de activităţi educative “Şcoala Altfel…”
etc.

D. Iniţierea de către conducerea Asociaţiei de Părinţi, organizarea,
desfăşurarea şi finalizarea a două competiţii, una pentru elevi şi
a doua pentru cadrele didactice.
Este vorba, mai întâi, despre concursul “Fii Number One”pentru elevii care provin din medii dezavantajate (rromi, elevi cu
cerinţe educative speciale, familii dezorganizate, familii cu probleme
sociale acute s.a.).
Scopul întrecerii a fost îmbunătăţirea frecvenţei, a rezultatelor la
învăţătură şi a disciplinei acestor elevi.
În cadrul festivităţii anuale de premiere din luna iunie 2012, un număr
de 5 elevi din clasele primare şi 5 elevi de gimnaziu au fost premiaţi cu
diplome, rechizite şi materiale sportive, în valoare de circa 5 milioane
de lei (vechi !).
Criteriile de evaluare pentru desemnarea câştigătorilor au fost:
prezenţa la ore – cel mai mic număr de absenţe nemotivate
nota la purtare / calificativul
media generală anuală
implicarea în activităţile extraşcolare
Toate premiile oferite elevilor au provenit din sponsorizări procurate de
membrii Consiliului Director al Asociaţiei de Părinti. La premiere a
participat şi Domnul Ciprian Paraschiv – preşedintele Direcţiei Judeţene
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pentru Sport şi Tineret Iaşi (astăzi, director de dezvoltare în cadrul Federaţiei
Române de Fotbal).

A doua competiţie “Cel mai bun cadru didactic” a avut ca scop
motivarea, aprecierea şi recunoaşterea activităţii cadrelor didactice.
Desemnarea cadrelor didactice câştigătoare a ţinut seama de
următoarele criterii de evaluare:
diplome, premii, distincţii ş.a. obţinute de elevi la concursuri
şcolare;
feed-back de la elevi – pentru cadrele didactice de la gimnaziu, şi
de la părinţi – pentru cadrele didactice de la învăţământul primar;
iniţiative, soluţii, creativitate ş.a. folosite pentru optimizarea
activităţilor şcolare;
În cadrul festivităţii de deschidere a anului şcolar 2012-2013, au
fost premiaţi, la gimnaziu, D-na profesoară Alina Fîntînaru, iar la
primar, D-l învăţător Cristi Iliescu. Cei doi profesori au primit diplome
şi câte o plachetă, oferite de Preşedintele Asociaţiei de Părinţi.

E. Participarea Preşedintelui Asociaţiei de Părinţi la un curs de
formare organizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Preuniversitar (ARACIP)
În anul şcolar 2011-2012, şcoala noastră a fost evaluată de către
ARACIP, în cadrul proiectului strategic “Dezvoltarea culturii calităţii şi
furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ
preuniversitar din România prin implementarea standardelor de
referinţă”. Premergător acestei evaluări, membrii Consiliului de
administraţie al şcolii – inclusiv reprezentantul părinţilor în consiliu, D-l
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Eugen Nedelcu – au participat la un curs de formare continuă despre
asigurarea calităţii educaţiei, timp de 3 zile.
În timpul acţiunii de evaluare a şcolii, părinţii din comitetele pe
clase au răspuns la chestionare şi au purtat discuţii cu reprezentanţii
ARACIP.
Pe parcursul celor aproape 4 ani, Preşedintele Asociaţiei de
Părinţi, D-l Eugen Nedelcu, a participat la mai multe conferinţe,
seminarii, întâlniri de lucru, ateliere de lucru etc. organizate de
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi cu preşedinţii asociaţiilor de părinţi.

F. Implicarea părinţilor şi a conducerii asociaţiei în rezolvarea
problemelor financiare şi administrativ-gospodăreşti ale şcolii:
Părinţii şi preşedintele Asociaţiei au sprijinit în mod direct şi
efectiv şcoala în achiziţia şi executarea lucrării de betonare a
curţii interioare, în anul 2011; lucrarea a costat 23.088 lei; suma
de 17.588 lei a fost plătită de şcoala - din banii obţinuţi din chirii,
iar 5.500 lei au fost plătiţi pentru manoperă şi alte materiale –
din fondul comitetelor de părinţi;
Comitetele de părinţi ale claselor au colectat, în ultimii 3 ani
şcolari, donaţii în bani de la părinţi, astfel:
 la sfârşitul anului şcolar 2011-2012 a fost colectată suma
de 2.610 lei;
 în contul anului şcolar 2012-2013 s-a strâns suma de
4.010 lei;
 iar în ultimul an şcolar încheiat, 2013-2014, s-au colectat
2.670 lei;
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Suma totală de 9.290 lei, donată în ultimii 3 ani şcolari de
către părinţi, se află integral la dispoziţia Asociaţiei. Adică din
aceşti bani donaţi nu s-a efectuat nici o cheltuială în ultimii 3 ani
şcolari. La această sumă se adaugă şi cei 778 lei care reprezintă
patrimoniul iniţial al Asociaţiei de Părinţi.
Necheltuirea banilor a fost o propunere decisă de Consiliul
Director al Asociaţiei, urmând ca aceşti bani să fie folosiţi pentru
instalarea în şcoală a unui sistem de supraveghere cu camere
video, investiţie pentru care avem câteva oferte de preţ; cea mai
ieftină de 12.640 lei şi una mai scumpă de 15.064 lei.
În legătură cu sumele de bani donate de părinţi în ultimii 3
ani şcolari subliniem că nu toate clasele de elevi, respectiv nu
toate comitetele de părinţi au făcut donaţii. În fiecare din cei 3 ani,
câte 4 clase de elevi, respectiv 4 comitete de părinţi, nu au
contribuit la fondul pe şcoală.
Şi încă două precizări, pentru anul şcolar trecut. Părinţii
elevilor clasei a III-a (în prezent clasa a IV-a) au adunat 850 de lei
cu care au plătit tapiţarea scaunelor din sala de clasă; iar părinţii
elevilor clasei a V-a A (în prezent clasa a VI-a A) au adunat 95 de
lei cu care au reparat şi văruit pereţii în sala de clasă.

În concluzie, apreciem că activitatea Asociaţiei de Părinţi a Şcolii
Petru Poni Iaşi a fost una eficientă, efectivă şi benefică pentru scopul pentru
care a fost creată – participarea alături de cadrele didactice la procesul
complex de formare şi educare a copiilor noştri.
Preşedintele APSPPI,
Eugen Nedelcu
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