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 De notat că întrucât numărul de reprezentanți a fost de 20, iar pentru votarea hotărârilor este necesar un 

numar de minim 25 de reprezentanți, la această sedință nu s-a supus la vot nici o hotărâre. La o ședință ulterioară, 

hotărârile se vor vota de către cei prezenți, indiferent de numărul lor. 

S-a propus ca votul să se facă electronic pe grupul Yahoo. Vom analiza aceasta posibilitate și dacă se 

dovedește suficient de simplă și clară o vom aplica. 

La deschiderea ședinței dl. Prof. Chețeanu a dorit să mulțumească pentru achiziționarea televizorului în 

cabinetul de fizică. 

 Deschiderea ședinței de către dl. președinte Lăzurean: 

- Nu primim doar laude, avem și probleme dar încercăm să le rezolvăm în mod cât mai transparent. 

- Fiind o școală mare și cheltuielile sunt mari 

- Au fost sugestii de genul „Hai să cheltuim că asociația are bani”. Nici un membru al asociației nu a primit 

sub nici o formă bani sau alte beneficii. 

- Sunt necesari bani însă pentru partea de contabilitate și cenzor. Pe viitor dorim să apelăm la părinți care 

să ne ajute gratuit sau foarte ieftin. 

- Sunt clase care nu doresc să colaboreze cu asociația susținând că se descurcă mai bine singuri. Sperăm ca 

pe viitor asta să se schimbe deoarece sunt cazuri de lucrări, de exemplu jaluzele, care ar costa mai puțin 

la un volum mai mare de lucrări. 

- Ca și până acum, dorim să susținem toți copii din școală și să-i încurajăm să obțină performanță. 

Din partea conducerii școlii a vorbit dna. director Zamfir: 

- Mulțumiri pentru proiectele desfășurate de asociație: televizorul din cabinetul de fizică, amenajarea sălii 

de mese, amenajarea de la cabinetul stomatologic 

- S-au obținut rezultate foarte bune la olimpiadele școlare 

- Pentru clasele terminale, a 8-a și a 12-a, se speră și se așteaptă la o promovabilitate de 100% 

- În acest an vor termina 5 clase de a 8-a, dar pentru clasa a 9-a sunt prevăzute doar 4 clase. 

- Deoarece clasele a 8-a și a 12-a termină cursurile mai repede, se solicită asociației adoptarea de fonduri 

pentru premierea elevilor. Ideal ar fi să se asigure premii pentru locurile 1, 2, 3 și 2 mențiuni. 

- De asemenea pentru elevii olimpici, împreună cu profesorii îndrumători, se solicită o excursie. 

- De la toamnă vor veni 5 clase pregătitoare. 

- Mansardarea încă nu se realizează, dar primăria face studiul de fezabilitate și proiectul și se speră ca 

peste 2 ani să se efectueze mansardarea. 

- Se dorește ca toate cursurile să rămână de dimineață. 

- Deși asociația a făcut și lucrări în școală, dorința ar fi să se pună copiii în față. 

- Inspectoratul a lansat un „telefon verde” – 0800-800 364 - unde se pot raporta diversele probleme. 

Problemele are trebui înainte semnalate la secretariatul școlii. 

- Toți copii sunt buni, dar atât părinții cât și profesorii trebuie să-i impulsioneze pentru obținerea de 

rezultate. 

- Întrebări din partea părinților: 

o Este uniforma la liceu obligatorie? Răspuns: Da, regulamentul impune purtarea uniformei. Nu a 

fost aplicat din cauza problemelor apărute la livrarea uniformelor, dar din toamnă regulamentul 



va fi aplicat, elevii nu vor fi primiți la ore, vor fi puși absenți, iar la un nr. de absențe se scade 

nota la purtare. 

o Părinții solicită impunerea uniformei, dacă tot este specificată obligativitatea în regulament. 

S-au prezentat proiectele realizate de asociație: 

- Catalogul școlar. Se dorește continuarea și pe viitor cu cât mai mulți părinți. 

- Televizorul din cabinatul de fizică. Cost 3000 RON. Sperăm să nu ramână nefolosit. 

- Serviciul de catering în școală. 

o Aici s-a realizat extinderea spațiului de luare a mesei. Cea mai mare parte a lucrărilor au fost 

realizate de părinți de la clasele mici fară a solicita fonduri de la asociație. Pentru alte cheltuieli 

costul a fost de 1300 RON 

o Mesele au fost asigurate de către firma de catering. 

o Asociația a cumpărat scaunele. Cost 1600 RON 

De remarcat că nu doar elevii mici mănâncă la catering ci și unii elevi mari, înainte de diverse activități. 

Vă rugăm să ne semnalați toate probleme pentru a le rezolva. Dorim să avem și o statistică cu nr. de 

mulțumiți/nemulțumiți pentru a decide cum vom continua din toamnă. 

- Dorim ca sălile de clase să fie amenajate cât mai bine. Dorim de asemenea ca la părăsirea sălilor, acestea 

să ramână într-o stare la fel de bună, sau mai bună decât la primirea lor în așa fel încât următoarea clasă 

sa aibă cât mai puțin de investit. Acest lucru ar trebui să ducă pe viitor la cheltuieli mai mici cu 

amenajările. 

- Uniformele școlare pentru liceu. Asociația a făcut contractul cu firma de textile. Au apărut diverse 

probleme: 

o Pe de o parte este faptul că firma nu are punct de lucru în Cluj-Napoca face ca activitatea să 

meargă mai greu. Din toamnă e posibil să-și facă un punct de lucru ceea ce ar simplifica 

achiziționarea uniformelor. 

o Pe de altă parte este atitudinea elevilor care nu doresc uniforme. Destul de mulți nu s-au 

prezentat în timp util la măsurători și retușuri, fapt care a dus la întârzieri. 

o Solicitarea banilor înapoi trebuie să aibă motive obiective. De exemplu, dacă după măsurători și 

retușuri uniforma nu stă bine pe elev/elevă atunci se poate cere returnarea banilor. 

o Nu se vor accepta ca motive „neobligativitatea uniformei” (care de altfel este obligatorie 

conform regulamentului) sau „calitatea materialului” (care a fost prezentat pe modelul 0 la 

începutul anului) 

o În acest an școlar vor mai fi aduse retușuri, dar pentru cei care nu s-au prezentat, doar la toamnă 

se vor mai putea face alte retușuri 

- S-a amenajat un spațiu la cabinetul stomatologic pentru primirea avizului de la Direcția de sănătate 

publică. Cost 2800 RON. 

- S-au acoperit cheltuielile de transport și de înscriere a unei eleve la un concurs de fizică din Turcia. 

Concursul a avut loc la sfârșitul lunii aprilia și s-a luat medalia de bronz. Cost  380 EURO (1650 RON) 

- S-au acoperit cheltuieli pentru pregătirea a 2 eleve pentru olimpiada de biologie de la Tg. Mureș. Cost 

400 RON 

Lista cu proiectele care le propunem: 

- Surpriză pentru copii din pregătitoare și până la clasa a 4-a de 1 iunie. D-na de la catering a promis că ne 

va ajuta. Anul trecut costul a fost de aproximativ 1700 RON 

- Participarea la premierea elevilor de primar. Anul trecut suma a fost de 150 RON/clasă. 

- Premierea elevilor șefi de an la clasele a 8-a și a 12-a. Anul trecut suma a fost de 200 RON/elev. 

- Excursie pentru elevii olimpici și cu premiul întâi. 



o Dintre părinți s-a propus ca excursia să fie doar pentru olimpici iar pentru premianți să se dea 

bani ca și la ciclul primar. Vom afla numarul elevilor olimpici și al profesorilor îndrumători pentru 

realizarea acestei excursii. 

o Întrucât aceasta pare să fie părerea unanimă a părinților trebuie hotărât cuantumul pentru 

fiecare clasă. Anul trecut suma a fost de 100 RON/clasă. 

o Va trebui să se decidă dacă se vor aloca bani și pentru clasele care nu au cotizat deloc. (DA sau 

NU) 

o Dacă se vor aloca bani și pentru aceste clase, va trebui să se decidă cuantumul. (procentual, 

jumătate, la fel cu celelalte clase) 

- Apă și pahare de unică folosință pentru elevii care susțin examene. 

- Realizarea de dulăpioare la demisolul clădirii mari pentru clasele din sălile cu suprafață mică. La demisol 

se vor renova niște săli iar într-una sau două ar fi loc pentru asemenea dulăpioare. 

o Părinții au semnalat că există și clase fară o sală a lor. Și de acestea ar trebui ținut cont pentru 

dulăpioare. 

o Opțiunea pentru dulăpioare de lemn, pal sau metal. Noi credem ca cele metalice ar fi mai 

potrivite deoarece hidroizolația clădirii nu este foarte bună. 

- Solicităm declarațiile 230 pentru 2% din impozitul pe anul 2014. Acestea vor fi depuse săptămâna 

viitoare. 


