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RAPORT PRIVIND  

ACTIVITATEA CU PĂRINŢII ÎN CADRUL  

CONSILIULUI REPREZENTATIV Al PĂRINŢILOR 

An scolar 2018-2019 

Semestrul I 

 

 
         Conform Planului de activităţi al Consiliului reprezentativ al părinților”  s-au realizat  toate 

activităţile propuse :  

 

1 Septembrie Alegerea Consiliului reprezentativ al  Consilier 
 2018 părinţilor, desemnarea reprezentanţilor  educativ 
  părinţilor în CA şi CEAC  invatatori 
    diriginti 
     

2 Octombrie Prezentarea raportului de activitate pentru  Consilier 
 2018 anul scolar anterior si a Planului de  educativ 
  activitate pentru anul scolar 2017-2018   

  

Alegerea presedintelui si a reprezentantilor 
în Consiliul de administrație și   

  in Comisia pentru evaluarea si asigurarea   

  calitatii   

     
     

3 ocazional Sprijinirea invatatorilor si a dirigintilor în  Consilier 
  organizarea serbărilor cu ocazia diferitelor  educativ 
  evenimente  Comitete de 
    parinti 
     

4 Decembrie ,,Calculatorul –avantaje şi dezavantaje”  Consilier 
 2018   educativ 
    Comitete de 
    parinti 
     

5 Octombrie Sprijinirea desfăşurării activităţilor  Consilier 
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2018– 
Ianuarie extracurriculare: voluntariat, excursii, vizite,  educativ 

 2019 concursuri, parteneriate  Comitete de 
    parinti 

 

1. Şedinţele cu părinţii la toate clasele  s-au tinut  conform proceselor verbale inregistrate si 

anexate la dosarele comitetelor de părinți. 

 S-a discutat: 

 Prezentarea situației școlare și comportamentale a elevilor 

 Prezentarea notelor obținute de elevi la testele inițiale 

 Prezentarea metodologiei  în vederea desfășurării examenelor naționale 

 Informarea părinților cu prezența elevilor la orele de meditații  

 In conformitate cu metodologiile şi regulamentele şcolare, cu legea educaţiei naţionale în 

vigoare, se interzice cu desăvârşire colectarea de către elevi, părinţi sau cadre didactice 

de fonduri pentru examenele  organizate de unitatea şcolară sau pentru a condiționa 

promovarea elevilor la anumite discipline şcolare. 

     Şcoala nu solicită elevilor sau părinţilor bani pentru organizarea examenelor şi nu 

condiţionează accesul elevilor la examen de colectarea de sume de bani. 

 Persoanele care încalcă aceste prevederi vor fi sancționate conform legilor in vigoare. 

 
PUNCTE  TARI : 

 

Implicarea diriginţilor şi a părinţilor care vor contribui la scăderea absenteismului şcolar. 

       
PUNCTE   SLABE : 

 

Participarea unui număr redus de părinţi sau chiar deloc , de la unele clase , la activităţile    

desfăşurate. 

         ● Lipsa de implicare a părinţilor în activitatea educativă şi lipsa de interes  prin 

neprezentarea regulată la şcoală . 

         ● Situaţia materială foarte precară a multor  elevi din şcoală. 

                    

 

                                                                      Întocmit, prof.relația cu CRP, 

 

  

 


