RAPORT DE ACTIVITATE
al Asociatiei Parintilor “Sprijiniti Scoala”
pentru anul scolar 2014-2015
-fragmente-

08 octombrie 2015
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I. Introducere
Asociația Părinților “Sprijiniți Școala” a dobândit calitatea de
persoană juridică la data de 08.07.2011 prin înscrierea în Registrul
asociațiilor și fundațiilor existent la grefa Judecătoriei Buzău.
Principiile de funcţionare ale Asociaţiei, prevazute ca atare in
documentele de infiintare si regulamentele interne, sunt:
 Non-partizanatul politic. Asociaţia nu va promova nici un fel de
ideologie politică, partid, candidat, formaţiune politică sau coaliţie
a acestora în activităţile sale;
 Voluntariatul. Activităţile din cadrul obiectivelor Asociaţiei sunt
desfăşurate în regim de voluntariat de către membrii asociaţiei sau
persoane ce se alătura acesteia pentru realizarea unui anumit
obiectiv.

II. Misiune
Conform Statutului si Actului constitutiv, scopul Asociaţiei Părinților
“Sprijiniți Școala” îl constituie dezvoltarea durabilă a bazei materiale şi
îmbunatăţirea calităţii educaţiei în cadrul Şcolii Gimnaziale “G.E.Palade”
Buzău, în vederea promovării şi implementarii unui învăţământ în
conformitate cu standardele europene. Asociaţia este o mişcare bazată pe
munca de voluntariat în sprijinul elevilor şi tinerilor din comunitatea locală.
În vederea realizării scopului ei, obiectivele Asociaţiei sunt
următoarele:
 de a sprijini Şcoala “G.E.Palade” Buzău să-şi conserve prestigiul
câştigat de-a lungul timpului, pentru a fi permanent o şcoală
model pentru comunitatea buzoiană;
 de a dezvolta şi moderniza baza materiala a şcolii;
 de a păstra şi promova legăturile între elevi, absolvenţi, cadre
didactice, părinţi şi sponsori ai şcolii;
 de a promova cunoaşterea ca mijloc de dobândire a libertăţii
individului, condiţie de asumare a responsabilităţii sociale;
 de a promova valorile de libertate, creativitate, onoare,
responsabilitate, respect faţă de semeni şi faţă de lege etc;
 de a stimula şi sprijini activităţile ştiinţifice, artistice şi culturalsportive în cadrul şcolii;
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ecosistemelor;
stimularea elevilor cu rezultate excepţionale la învăţătură;
dezvoltarea şi stimularea legăturilor cu părinţii elevilor şi cu
reprezentanţii autorităţilor publice locale din cadrul comunităţii.
atingerea obiectivelor sale, Asociaţia dezvolta următoarele
activităţi:
achiziţionarea de material didactic modern pentru promovarea
unui învăţământ performant;
sprijinirea organizării şi/sau funcţionarii în cadrul şcolii a cercurilor
ştiinţifice, culturale sau literare, a corului şi a jocurilor sportive;
înfiinţarea unor burse speciale pentru stimularea elevilor cu
rezultate excepţionale la învăţătură;
participarea la organizarea în fiecare an a “Zilei Şcolii “G.E.Palade”
Buzău şi a “Zilei părinţilor”;
sponsorizarea editurii revistei şcolii şi a monografiei acestuia;
sprijinirea conducerii şcolii în vederea atragerii de elevi din toate
localităţile jutetului;
iniţierea de cursuri, seminarii şi întâlniri cu reprezentanţi ai O.N.G.urilor, IMM-urilor, autorităţilor administraţiei publice locale,
investitori locali în vederea adaptării curriculumului şcolar la
cerinţele pieţei muncii;
organizarea unor întâlniri (mese rotunde, simpozioane, seminarii,
audienţe, etc.) cu specialişti în orice domeniu şi cu orice autoritate
publică sau privata, în vederea promovării ideilor democraţiei şi
găsirea unor idei şi solutii pentru combaterea şomajului, ridicarea
nivelului de trai, diminuarea fenomenului de sărăcie, orientare
spre o carieră profesională etc.
stabilirea de contacte, de informări reciproce în universităţi şi
colegii din ţară şi străinătate pentru a facilita accesul tinerilor din
comunitatea buzoiană la burse de studii, la găsirea unui loc de
muncă;
acţiuni în sprijinul familiilor cu mulţi copii, orfanilor şi a unor
categorii sociale defavorizate;
acţiuni de prevenire şi combatere a abandonului şcolar;
promovarea şi întreţinerea colaborării în plan ştiinţific şi practic cu
alte fundaţii şi asociaţii din ţară şi din străinătate;
3

 păstrarea legăturilor cu foştii elevi ai şcolii care locuiesc în ţară sau

străinătate în vederea colaborării pentru îndeplinirea obiectivelor
Asociaţiei;
 colaborarea cu toate tipurile de forme asociative, în vederea
stimulării spiritului comunitar;
 alte activităţi desfăşurate conform legislaţiei în vigoare care să
ducă la îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
 promovarea
de proiecte pentru obţinerea de fonduri
nerambursabile pentru atingerea obiectivelor asociaţiei.

III. Activitati desfasurate in anul scolar 2014-2015
Asociatia Parintilor “Sprijiniti Scoala” din cadrul Scolii G.E.Palade
Buzau si-a desfasurat activitatea conform prevederilor Regulamentului de
organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, precum
si in baza propriului statut.
Pe parcursul anului scolar trecut, Comitetul Asociatiei a colaborat cu
membrii Comitetelor de Parinti pe clase care s-au implicat in propunerea si
alegerea de discipline din Curriculum-ul la decizia scolii, in sustinerea scolii
in vederea organizarii si desfasurarii activitatilor extracurriculare sau a
festivitatilor anuale.
1. Proiectul “Educatie prin sport”
Proiectul “Educatie prin sport” a avut scopul de a dezvolta in randul
elevilor din ciclul primar si gimnazial dragostea pentru mişcare în vederea
fortificării organismului şi întăririi sănătăţii, dezvoltarea trăsăturilor pozitive
de caracter, a deprinderilor de comportare civilizată şi a spiritului de fairplay într-o competiţie de baschet adaptata nivelului de varsta al copiilor.
Partidele de baschet organizate in cadrul competitiei s-au desfasurat in sala
de sport si pe terenul de sport al Scolii Gimnaziale “G. E. Palade” din Mun.
Buzau in datele de 28 si 29 mai 2015.
La competitie au participat 12 echipe, astfel:
- categoria babybaschet (M): Clubul Sportiv Şcolar Buzău; C.S. Fan
baschet Bucureşti; C.S. “Cuza Sport” Brăila.
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- categoria minibaschet (M): Clubul Sportiv Şcolar Buzău; C.S.
“Cuza Sport” Brăila; C.S. Fan baschet Bucureşti.
- categoria minibaschet (F): Şcoala Gimnazială “G.E. Palade” 1
Buzău; Liceul Pedagogic “Spiru Haret” Buzău; Şcoala Gimnazială “G.E.
Palade” 2 Buzău.
- categoria U13 (M): Şcoala Gimnazială “G. E. Palade” 1 Buzău;
Liceul Pedagogic “Spiru Haret” Buzău; Şcoala Gimnazială “G. E. Palade” 2
Buzău.
Nr. de participanti: 144 elevi, 9 antrenori, spectatori, parinti.
In vederea desfasurarii in bune conditii a competitiei, a fost
achizitionat echipament sportiv (tricou + sort) double (doua fete) si veste
(maieu) de departajare pentru 24 de sportivi. A fost realizata
inscriptionarea cu numere a tricourilor si sorturilor. Au fost cumparate
mingi pentru baschet nr. 5, 6, 7 (3 categorii X 5 buc).
Valoare totala proiect: 3580 lei din care 580 contributia APSS si 3000
lei fonduri nerambursabile de la bugetul propriu al judetului Buzau, prin
Consiliul Judetean Buzau.
Promovare: a fost realizat afisului competitiei si pliante de promovare
a activitatii. Competitia a fost promovata pe site-ul Inspectoratului Scolar
Judetean Buzau si in mas-media locala, astfel:
- www.isjbuzau.ro – Competitia interjudeteana “Educatie prin sport”
- publicatia Arena buzoiana nr. 467 si nr. 468
- publicatia Viata Buzaului nr. 2125 30 mai – 5 iunie 2015 – articolul
“Turneu interjudetean la Scoala 15”;
- jurnalul de stiri de la Campus TV difuzat in data de 30 mai 2015.
- panou in incinta Scolii “G. E. Palade” cu aspecte din desfasurarea
competitiei.
Au fost premiate echipele castigatoare (diplome, cupe). Au fost
inmanate diplome de participare tuturor copiilor implicati in proiect.
În urma implementării proiectului se preconizează conştientizarea
faptului că, practicat în echipa sau în cadru orgarizat, sportul îi ajută pe
copii să fie mai sociabili, să lucreze uşor impreuna cu ceilalţi şi să înţeleagă
ce înseamnă fair-play. În plus fata de beneficiile sale sociale, sportul oferă
şi o metodă grozavă pentru copii de recreere.
Proiectul si-a propus incurajarea practicarii activitatilor fizice si
sportive de catre copii de varsta scolara cunoscut fiind faptul ca
deprinderile din copilarie vor determina un comportament corespunzator pe
tot parcursul vietii. Proiectul a reprezentat o alternativa de petrecere a
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timpului liber intr-un climat de competitie urmărindu-se promovarea
valorilor intrinseci ale sportului, prin determinarea elevilor să practice sport,
să-şi formeze o cultură sportivă.
Aspecte din derularea proiectului:

Foto 1

Foto 2
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Foto 3

Foto 4

Foto 5
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2. Proiectul educational “Scoala dupa scoala”
Aflat la al patrulea an consecutiv, proiectul educational “Scoala
dupa scoala” a fost implementat si pe parcursul anului scolar 2014-2015.
A fost mentinut obiectivul proiectului de creare in scoala a unui climat de
siguranta fizica si psihica a elevilor care provin din familii defavorizate (cu
parinti plecati la lucru in strainatate/familii monoparentale) sau parinti
suprasolicitati la locul de munca.
Proiectul se adresează elevilor din ciclul primar, urmărindu-se să se
asigure accesul tuturor elevilor la condiţiile propice învăţării, să creeze în
şcoală un climat sigur, să coopteze elevii în oferta de petrecere a timpului
liber şi a activităţilor extraşcolare, să susţină elevii mai puţin motivaţi şi mai
puţin sprijiniţi de familie în vederea deschiderii orizontului de cunoaştere şi
a îmbunătăţirii rezultatelor şcolare, a preîntâmpinării abandonului şcolar,
să dezvolte la elevi competenţe de relaţionare interpersonală şi de
comunicare socială prin iniţierea unor manifestări culturale, sportive,
artistice, să se descopere şi să se pună în valoare valenţele
pozitive ale fiecărui elev.
Elevii au desfasurat in intervalul orar 12:00 – 16:00 de luni pana
vineri, activitati practic – aplicative pe diferite domenii, proiecte tematice,
efectuarea temelor etc. sub supravegherea cadrelor didactice care au
desfasurat aceasta activitate in mod voluntar.
Activităţile programului:
- Servirea mesei de prânz într-o sală special amenajată;
- “Prietenul meu calculatorul”- sub supravegherea profesorului de
informatică şi a laborantului elevii au învăţat să utilizeze diferite programe
de calculator;
- “Mâini îndemânatice” - activitate de relaxare;
- “Şoriceii din bibliotecă” - elevii vor citi cărţi incluse în bibliografia specifică
anului de studiu din care fac parte;
- “Eu si oglinda”- activitate destinată creşterii încrederii în forţele proprii,
consiliere de grup;
- “Duelul minţii”- elevii efectueză temele pentru acasă sub directa
supraveghere a unui cadru didactic.
Rezultatele obţinute prin derularea proiectului:
- încredere de sine sporită şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor
participanţi la proiect;
8

- creşterea prestigiului cadrelor didactice implicate, deoarece efectuează o
activitate de voluntariat;
- cresterea prestigiului scolii concretizat in numarul mare de copii care s-au
inscris in clasa pregatitoare 2015–2016;
- intensificarea relaţiilor cu comunitatea, în condiţiile în care acest proiect
se implementează cu sprijinul Asociaţiei de Părinţi “Sprijiniţi Şcoala” .
APSS s-a implicat in derularea proiectului prin informarea parintilor
elevilor din ciclul primar, organizarea servirii mesei in sistem catering
(contract incheiat cu firma SC Aqua Max, firma desemnata prin consultarea
parintilor elevilor participanti, consultare consemnata prin proces verbal),
asigurarea de materiale didactice semestrial (rechizite, consumabile, etc.),
redactarea contractelor parinte-scoala, etc.
Numarul total de copii inscrisi in program: 22.
Coordonator program din partea APSS: Dragnescu Loredana.
Aspecte din derularea proiectului:

Foto 1
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Foto 2

Foto 3

Foto 4
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3. Sesiunea Judeteana de referate si comunicari stiintifice ale
elevilor de gimnaziu (cls. VII – VIII) la disciplina istorie editia a
III-a.
Proiectul a fost mentionat la pozitia nr. 31 din Calendarul activitatilor
educative la nivel judetean pentru anul scolar 2014 – 2015 aprobat de
I.S.J. Buzau si a fost incadrat in domeniul educatie civica, voluntariat,
proiecte caritabile.

Parteneri in desfasurarea proiectului: Scoala Gimnaziala “G.E. Palade”
Buzau, Asociatia Parintilor “Sprijiniti Scoala”, Casa Corpului Didactic “I. GH.
Dumitrascu”, Directia Judeteana de Tineret si Sport Buzau, Liceul
Pedagogic “Spiru Haret”.
Sesiunea Judeteana de referate si comunicari stiintifice ale elevilor de
gimnaziu (cls. VII – VIII) la disciplina istorie, editia a-III-a s-a desfasurat in
luna aprilie 2015.
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4. Proiect social: “Stiintele in slujba omului” editia I
Proiectul a fost mentionat la pozitia nr. 6 din Calendarul proiectelor
educative la nivel local pentru anul scolar 2014 – 2015 aprobat de I.S.J.
Buzau si a fost incadrat in domeniul ecologie si protectia mediului.

Parteneri in desfasurarea proiectului: Scoala Gimnaziala “G.E. Palade”
Buzau, Scoala Gimnaziala “PH Zangopol”, Liceul cu program sportiv
“Iolanda Balas Soter”, Scoala postliceala “Vasile Alecsandri” Buzau, SC Help
Center, Ocolul Silvic Parscov, Asociatia Parintilor “Sprijiniti Scoala”.
Desfasurarea proiectului: noiembrie 2014 – iunie 2015.
5. Participare la “Zilele Scolii G.E.Palade” organizate in luna
noiembrie 2014
Organizatori: Comitetul reprezentativ al părinţilor, Comisia de
promovare a imaginii scolii, Consiliul şcolar al elevilor, Comisia de evaluare
si asigurare a calităţii educatiei si Asociaţia Părintilor “Sprijiniţi Şcoala”.
Parintii scolii au fost alaturi de cadrele didactice si la reusita
organizarii traditionalei zile a scolii. APSS s-a implicat in organizarea „Zilelor
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scolii”, iar la nivelul fiecarei clase de elevi evenimentul a fost marcat prin
distribuirea de materiale si produse.
Aspecte din derularea proiectului:

Foto 1

Foto 2
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6. Proiect social:
VI-a

“Puterea cuvintelor. Scoala parintilor” editia a

Proiectul a fost mentionat la pozitia nr. 3 din Calendarul proiectelor
educative la nivel local pentru anul scolar 2014 – 2015 aprobat de I.S.J.
Buzau si a fost incadrat in domeniul cultural artistic, literatura.

Parteneri in desfasurarea proiectului: Scoala Gimnaziala “G.E. Palade”
Buzau, Asociatia Parintilor “Sprijiniti Scoala”, Casa Corpului Didactic “I. GH.
Dumitrascu”.
Desfasurarea proiectului: octombrie 2014 – iunie 2015.
Intrucat s-a constatat la nivelul elevilor diminuarea interesului pentru
lectura de calitate si pentru comunicarea asertiva cu parintii pe diverse
teme, prin acest proiect s-a intentionat promovarea si rdescoperirea
comunicarii ca un liant viu intre parinti si copii, in vederea detensionarii
anumitor situatii inevitabile in viata cotidiana. Proiectul a fost conceput in
vederea gasirii celor mai eficiente modalitati de stimulare a interesului
elevilor pentru lectura si comunicare.
Numar de elevi/parinti implicati: 50 elevi/30 parinti.
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7. Participare la “Ziua parintilor”, editia a V-a – 24 martie 2015.
Devenita deja traditie si asteptata cu interes in fiecare an, „Ziua
parintilor” editia 2015 s-a desfasurat in sala Consiliului Judetean Buzau
devenita neincapatoare.
Organizarea Zilei Parintilor a facut parte dintr-un program amplu de
promovare a imaginii şcolii, prin colaborarea scolii cu comunitatea locală, in
vederea creşterii demersului educaţional. In cadrul manifestarii au fost
expuse lucrari literare ale copiilor, postere, afise de promovare a lecturii.
Participanti: 120 de elevi, 40 de cadre didactice, parinti, invitati.
Aspecte din derularea proiectului:
Invitatia la „Ziua parintilor”
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IV. Campania 2%. Sponsorizari
O activitate foarte importanta in rezolvarea problemelor de ordin
material a realizat Asociatia Parintilor prin sprijinul acordat constant si
generos pentru intretinerea si modernizarea bazei materiale si prin
atragerea de resurse financiare extrabugetare constand in contributii,
donatii, sponsorizari. Cheltuielile au fost realizate din initiativa parintilor si
la cererea Consiliului de administratie sau a directorului scolii.
Conform Codului Fiscal, orice contribuabil, poate dispune
directionarea a 2% din impozitul pe venit, platit statului, catre orice
organizatie non-guvernamentala (asociatie, fundatie etc.) doreste. Practic
in acest fel se transmite statului modul in care fiecare doreste sa fie
cheltuita o parte din impozitul pe venit. Aceasta suma nu reprezinta o
sponsorizare sau donatie, ci este, in esenta, o parte a impozitului pe venit
deja achitat, care este directionata de catre fiecare cetatean in parte catre
entitatea dorita de acesta.
In anul scolar 2014-2015 am demarat cu sprijinul conducerii scolii o
campanie in vederea desemnarii de catre parinti/profesori/apartinatori a
APSS ca destinatar al 2% din impozitul pe venit retinut si virat catre
bugetul de stat. Au fost depuse in total 104 de Formulare 230 din care:
101 la Administratia Finantelor Publice Buzau, 1 formular la Administratia
Finantelor Publice Oras Pogoanele, 1 formular la Administratia Finantelor
Publice Rm. Sarat si 1 formular Administratia Finantelor Publice Dorohoi.
Propuneri pentru anul viitor: prezenta pe site-ul scolii a modelului de
declaratie si a explicatiilor de completare insotite de un chestionar cu
privire la investitiile sau actiunile propuse de catre semnatari pentru a fi
finantate din aceste fonduri.
De asemenea, prin intermediul APSS au fost facute sponsorizari in
vederea achizitionarii de materiale didactice si alte bunuri materiale pentru
desfasurarea activitatilor si proiectelor educative in cadrul clasei III D, inv.
Toma Mihaela-Catalina si clasei I E, inv. Gheorghe Rodica.
V. Contabilitatea APSS
Gestionarea veniturilor asociatiei s-a facut prin folosirea unui registru
de casa si a documentelor justificative, iar pentru sumele primite casierul
asociatiei a eliberat chitante. Documentele financiare au fost verificate
lunar de catre contabilul asociatiei.
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VI. Mediatizarea activitatii APSS
- prezentare power – point privind activitatile desfasurate de APSS
prezentat in Consiliul profesoral;
- prezenta pe site-ul scolii si la avizier;
- pliante si afise ale APSS;
- banner roll-up cu imaginea scolii si APSS;
- in asteptare - realizarea unui logo al APSS.

Asis APSS

Banner roll – up
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Pliantul APSS
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VII. Membrii APSS
Asociatia Parintilor “Sprijiniti Scoala” are in prezent un numar 98 membri.

Multumiri
Multumim tuturor cadrelor didactice, parintilor, sponsorilor ce ne-au
fost alaturi, precum si celor care au redirectionat 2% din impozit catre
Asociatia noastra!
Speram ca si in continuare toate initiativele Asociatiei Parintilor
“Sprijiniti Scoala” si ale Scolii Gimnaziale “G.E. Palade” sa beneficieze de
sprijinul dumneavoastra.
Va multumim pentru colaborare si va asteptam sa fiti alaturi de noi si
pe viitor.

Date de contact:
Asociatia Parintilor “Sprijiniti Scoala”
Sediu: Str. Spiru Haret nr. 8 Mun Buzau
E-mail:
asociatia_sprijiniti_scoala@yahoo.com
Cont IBAN:
RO87CECEBZ0130RON0816656
CEC Bank SA Sucursala Buzau

Elaborat: Bornaz Carmen, presedinte Asociatia Parintilor ’’Sprijiniti Scoala’’.
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