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Consiliul reprezentativ al părinţilor 
 

 La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al 
părinţilor.  

Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din 
preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase. 

Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează reprezentanţii săi în organismele de 
conducere ale şcolii.  
 Consiliul reprezentativ al părinţilor poate decide constituirea sa în asociaţie cu 
personalitate juridică, conform reglementărilor în vigoare.  
 Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu 
propriul regulament de ordine interioară. 
 
Componenţa consiliului reprezentativ al părinţilor  
O. A. Preşedinte: Gáll Ildikó 
               Membru: Deák Katalin 
    Membru: Konrád Ilona 
 
O. B. Preşedinte: Hatos Zsuzsa 
    Membru: Kozán Kinga 
    Membru: Gábor Hajnal 
 
I. A. Preşedinte: Márton Izabella 
               Membru: Dániel Éva 
    Membru: Sebestyén Angella 
 
I. B.  Preşedinte: Lőrincz Rita 
               Membru: Fehér Éva 
               Membru: Kozán Mária 
 
II. A. Preşedinte: Tankó Júlia 
               Membru: Tamás Magdolna 
    Membru: Simó Izabella 
 
II. B. Preşedinte: Lőrincz Ildikó 
               Membru: Farkas Ilona 
    Membru: Balázs Erzsébet 
 
III. A. Preşedinte: Gábos Emese 
               Membru: Konrád Enikő 
    Membru: Elekes Izabella 
 
III. B. Preşedinte: Lőrincz Krisztina 
               Membru: Lőrincz Szende 
    Membru: Gábor Emilia 
 

V. A. Preşedinte: Kozán Zsuzsa 
               Membru: Ambrus Erika 
               Membru: Szélyes Matild 
 
VI. A. Preşedinte: Márton Mónika 
               Membru: Lőrincz Cristina 
    Membru: Gergely Mária 
 
VI. B. Preşedinte: Gábor Hajnal 
               Membru: Lőrincz Erika 
    Membru: Márton Márta 
 
VII. A. Preşedinte: György Melinda 
               Membru: Dániel Réka 
    Membru: Simó Mónika 
 
VII. B. Preşedinte: Tamás Mária Magdolna 
               Membru: Konrád Enikő 
    Membru: Bedő Réka 
 
VIII. A. Preşedinte: Lőrincz Erika 
               Membru: Balázs Ilona 
    Membru: Simó Piroska 
 
VIII. B. Preşedinte: Konrád Magdolna 
               Membru: Ambrus Emma 
    Membru: Hatos Erika 
 
Grupa Százszorszép: Preşedinte: Simó 
Erzsébet 
               Membru: Márton Katalin 
    Membru: Simó Erzsébet 
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IV. A. Preşedinte: Gábos Emese 
               Membru: Konrád Enikő 
    Membru: Elekes Izabella 
 
IV. B. Preşedinte: Vitus Anna 
               Membru: Simó Erzsébet 
    Membru: Simó Erzsébet Mária 

 
Grupa Hóvirág: Preşedinte: Barabás Rita 
               Membru: Tutó Izabella 
    Membru: Bisioc Éva 
 
Grupa Boglárka: Preşedinte: Péter Beáta 
               Membru: Márton Vera 

 
 
Atribuţiile consiliului reprezentativ al părinţilor:  
 

a) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-
profesională sau de integrare socială a absolvenţilor; 

b) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi 
încadrarea în muncă a absolvenţilor; 

c) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin 
curriculumul la decizia şcolii; 

d) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de 
administraţie al unităţii, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a 
acestora; 

e) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile 
cu rol educativ în plan local; 

f) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de 
combatere a abandonului şcolar; 

g) se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale 
specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a 
dialogului cultural; 

h) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor 
anuale; 

i) susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi în desfăşurarea 
consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale; 

j) conlucrează cu comisiile de ocrotirea a minorilor, cu organele de autoritate 
tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în 
vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire; 

k) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei 
materiale; 

l) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii elevilor, 
în internate şi în cantine. 

Comitetele de părinţi ale claselor/ Consiliul reprezentativ al părinţilor pot atrage 
resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din 
partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru: 

 modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale 
şi sportive; 

 acordarea de premii şi de burse elevilor; 
 sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 
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 acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu 

situaţie materială precară; 
 alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt 

aprobate de adunarea generală a părinţilor. 
  Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri. 
  Fondurile colectate se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor, din 
proprie iniţiativă, sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

Colectarea şi administrarea sumelor destinate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării 
bazei materiale a unităţii de învăţământ, reprezentând o cotă-parte din contribuţia prevăzută la 
art.48 se face numai de către consiliul reprezentativ al părinţilor. 

Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri. 
Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al părinţilor se cheltuiesc numai prin 

decizia acestuia, din propria iniţiativă sau în urma consultării consiliului de administraţie al 
unităţii de învăţământ. 
 Adunarea generală a asociaţiei părinţilor din unitatea de învăţământ stabileşte suma de 
bani care poate să se afle permanent la dispoziţia consiliului reprezentativ al părinţilor şi care 
să fie folosită pentru situaţii urgente, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţii de 
învăţământ. 
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