
ASOCIA IA DE P RIN I A COLEGIULUI ECONOMIC AL 

BANATULUI MONTAN RE A 

Plan de activitate 

An colar 2011-2012 

 
Activit i Obiective/ ac iuni Termen Responsabili 

 
Întâlnirea Consiliului 
reprezentativ al 

rin ilor cu membrii 
ASPCEBM 

- prezentarea activit ilor 
ASPCEBM din anul colar 
precedent 

- planificarea activit ii 
pentru anul colar în 
curs 

- informare privind situa ia 
financiar  a ASPCEBM 

- alegeri Consiliul 
Reprezentativ al 

rin ilor 

Octombrie 
2011 

Coordonatorul 
educativ 
Membrii ASPCEBM 
Membrii Consiliului 
Reprezentativ 
 

Publicarea 
documentelor 
Asocia iei p rin ilor 

- actualizarea site-ului 
colii cu informa ii 

privind activitatea 
Asocia iei p rin ilor 

 

Permanent  Membrii ASPCEBM 
Informatician 

Continuarea activit ii 
de constituire a 
fondului Asocia iei 

rin ilor 

- informare privind 
modalit ile de 
constituire a fondului 
ASPCEBM (formulare 
tipizate 2%) 

Ianuarie 
2012 

Membrii ASPCEBM 
Membrii Consiliului 
Reprezentativ 
Direc iunea 
Dirigin ii 
Cadre didactice 

Accesare de proiecte 
europene 

- realizarea propunerilor 
de proiecte europene 
destinate elevilor din 
cadrul CEBM 

Februarie 
2012 

Asocia ia P rin ilor 
E 

Participarea la 
activit ile extra colare 
derulate în cadrul 
programului „ coala 
altfel” 

- desf urarea de activit i 
comune p rin i/elevi 

- implicarea p rin ilor în 
activit ile extra colare 
organizate de elevi 

Aprilie 
2012 

Coordonatorul 
educativ 

rin ii 
Dirigin ii 
 

edin e de lucru - analiza activit ii 
- stabilirea priorit ilor de 

ac iune 

Permanent 
Minim 1 
edin / 

Consiliul 
Reprezentativ  
Membrii ASPCEBM 



- întocmirea 
documenta iei specifice 

semestru 

Colaborarea cu 
conducerea colii i cu 
cadrele didactice 

- participarea la edin ele 
Consiliului de 
administra ie i la 
activit ile i întâlnirile 
CEAC 

- sprijinirea activit ii 
cadrelor didactice în 
prevenirea i 
combaterea violen ei în 
mediul colar 

- sprijinirea organiz rii 
festivit ilor colare i a 
activit ilor 
comemorative 

Periodic Membrii ASPCEBM 
Direc iunea 
Consiliul de 
administra ie 
CEAC 
Cadrele didactice 
Comisia de 
prevenire i 
combatere a 
violen ei în mediul 
colar 

 

Sprijinirea efectiv  a 
elevilor 

- acordarea de sprijin 
financiar elevilor cu 
rezultate deosebite la 
înv tur  sau în 
activit i extra colare 

- sprijinirea elevilor în 
organizarea i 
participarea la cursuri de 
perfec ionare sau 
concursuri colare 

- identificarea cazurilor 
sociale în vederea 
acord rii de sprijin 
financiar elevilor 
proveni i din familii f  
venituri sau cu probleme 
de s tate deosebite  

Semestrul al 
II-lea 

Conducerea 
ASPCEBM 

Publicarea rezultatelor 
ob inute de elevi la 
diferite concursuri 
colare i extra colare 

- publicarea rezultatelor 
importante ob inute de 
elevii colii 

- raportarea lunar  a  
frecven ei elevilor la 
cursuri 

Lunar 
Final de 
semestru 

Comisii de lucru 
Membrii ASPCEBM 
Informatician 

 
 

Pre edinte ASPCEBM Re a, 
Lumini a Ilie 


