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LICEUL "ŞTEFAN PROCOPIU" VASLUI 
STR. CASTANILOR, NR 3 
TELEFON:  0235318122 /FAX:  0235318614 
Email : lspvaslui@yahoo.com 
 
 

 
 

 
COMITETUL REPREZENTATIV AL 

PĂRINŢILOR  
RAPORT DE ACTIVITATE  

PENTRU  ANUL ŞCOLAR 2019-2020 
 
 

În anul școlar 2019-2020 au fost realizate următoarele activităţi: 
 organizarea unei şedinţe generale cu părinţii la începutul fiecǎrui semestru; 
 organizarea a cel puţin două şedinţe cu părinţii pe parcursul anului şcolar, la fiecare clasă, câte 

una pe semestru; 
 participarea părinţilor la orele de suport educaţional şi consiliere organizate săptămânal de 

către diriginţi; 
 participarea părinţilor la activităţile extraşcolare desfăşurate de profesorii clasei;  
 alegerea reprezentanţilor părinţilor în Consiliul de Administraţie al Şcolii, Comisia pentru 

Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, Comisia pentru combaterea şi prevenirea violenţei în mediul 
şcolar;  

 implicarea activă a părinţilor în stabilirea tipurilor de activităţi şi a modalităţilor de desfăşurare 
a activităţilor specifice programului „Săptămâna Şcoala Altfel” derulat în perioada 18-22 mai 
2020;  

 organizarea unor activităţi de consiliere a părinţilor de către cei doi consilieri ai şcolii;  
 informarea părinţilor în legătură cu noutăţile din domeniul educaţional; 
 colaborarea cu Liceul ”Ștefan Procopiu” pentru organizarea Zilelor Liceului, “Ştefan 

Procopiu, savantul de valoare mondială” – 16-17 ianuarie 2020. 
 
           În cadrul şedinţelor cu părinţii, atât cele de la nivelul fiecărei clase, cât şi cele ale Consiliului 
Reprezentativ al Părinţilor, au fost abordate următoarele aspecte principale: 
 Situaţia şcolară pentru fiecare semestru, anul şcolar 2019-2020;  
 Bursa socială „Bani de liceu" şi bursele de merit, de studiu şi sociale (orfani, bolnavi etc); 
 Alegerea Comitetului de Părinţi al clasei; 
 Regulamentul de Ordine Interioară; 
 Legea 132/2010 referitoare la colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile statului; 
 Legea 61/1991 (republicată în anul 2011) Legea 61/1991 (republicată 2011) pentru 

sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 
publice.  

 Programul „Şcoala Altfel"; 
 Metodologia examenului de bacalaureat şi pregătirea suplimentară pentru examenul de 

bacalaureat 2020; 
 Prezentarea celor mai reprezentative activităţi extraşcolare în care s-au implicat elevii pe 

parcursul fiecǎrui semestru; 
 Diseminarea proiectelor europene derulate de unitatea de învăţământ. 
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          În anul şcolar 2019-2020, au fost organizate douǎ şedinţe a Comitetului Reprezentativ al 
Părinţilor: 25 septembrie 2019 și 05 februarie 2020. În aceste şedinţe au fost aleşi reprezentanţii 
părinţilor în Consiliul de Administraţie al Şcolii ( d-na Năstruţ Lenuţa), în Comisia pentru Evaluarea 
şi Asigurarea Calităţii (d-na Cracea Angela) şi în Comisia pentru combaterea şi prevenirea violenţei în 
mediul şcolar (d-nul Alistar Cristian).  
În cadrul acestor şedinţe, părinţii au ridicat o serie de probleme, precum: 
 lipsa manualelor şcolare la unele clase a IX-a;  
 faptul că unii elevi nu au obţinut cazare în căminele şcolii; 
 probleme legate de documentele necesare pentru dosarul „Bani de liceu"; 
 dificultăţi în efectuarea navetei de către unii elevi. 

  
                 Cabinetul de Consiliere Psihopedagogică din unitatea de învăţământ a oferit, pe parcursul 
anului şcolar 2019-2020, programe de consiliere a familiei. Cei doi psihologi au organizat un număr 
mare de activităţi de consiliere individuală şi de grup cu părinţii elevilor, în cadrul cărora au fost 
abordate teme precum combaterea abandonului şcolar, comunicarea pãrinţi-adolescenţi şi optimizarea 
relaţiilor părinţi-adolescenţi, funcţia educativă a familiei, consilierea familiei în situaţii de criză 
(tulburări grave de comportament, tulburări psihice), caracteristicile perioadei de adolescenţă etc. În 
şedinţa Comitetului Reprezentativ al Părinţilor, părinţii au fost informaţi că, în fiecare zi de joi, între 
orele 17.00-18.00, unul dintre cei doi psihologi ai şcolii este disponibil pentru a oferi programe de 
consiliere a familiilor.  
 

 
Analiză SWOT relaţia şcoală-părinţi: 

 
Puncte tari: 

■ interesul constant manifestat de unii părinţii pentru situaţia şcolară a copiilor lor. 
 

Puncte slabe: 
■ numărul mic de părinţi care participă la şedinţele cu părinţii (mulţi sunt din mediul rural, 

sunt săraci şi nu îşi permit să plătească mijlocul de transport, alţii sunt dezinteresaţi şi 
consideră că şcoala trebuie să joace rolul principal în educaţia copiilor lor). Prinşi de grijile 
traiului de zi cu zi mulţi dintre părinţi nu sunt interesaţi dacă copiii lor învaţă sau dacă se 
integrează în colectivul de copii din clasă şi din şcoală. Atunci când copiii lor se află în risc 
de eşec şcolar sau manifestă devieri comportamentale au tendinţa de a evita contactul cu 
cadrul didactic ca o reacţie de apărare. Invitaţi la şcoală când copiii lor intră în conflict cu 
regulamentul şcolar au tendinţa să se simtă culpabilizaţi odată cu aceştia identificându-se cu 
ei, şi, uneori, acuză şcoala de eşecul sau conduita deviantă. 

■ mulţi părinţi au considerat interesant programul „Şcoala Altfel", dar au propus foarte puţine 
activităţi; 

■ lipsa de implicare a părinţilor în activitatea educativă a şcolii şi limitarea relaţiilor dintre 
părinţi şi personalul didactic la ocazii speciale (de exemplu la şedinţele cu părinţii) şi nu de 
puţine ori, numai în caz de eşec şcolar sau încălcarea regulamentului şcolar. 

 
Măsuri de îmbunătăţire a punctelor slabe: 

■ Transformarea şedinţelor în întâlniri formative şi nu informative. Întâlnirile săptămânale 
„între patru ochi" cu părinţii, în cadrul orelor programate, ar trebui sa fie suficiente pentru 
informarea cu privire la situaţia şcolara a elevului. Informarea în cadrul şedinţelor comune 
ar trebui să se axeze parţial pe transmiterea de hotărâri şi sarcini, note, absenţe şi mai mult 
pe comunicare personală, interrelaţionare, intercunoaştere, îmbunătăţirea relaţiei dintre 
părinţi şi copii etc. 

■ Identificarea unor strategii optime  care să apropie părinţii de şcoală, implicarea lor 
activă în viaţa adolescentului şi a scolii în care învaţă. 
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■ Consilierea părinţilor, activităţi de sprijin socio-educativ/consilierea părinţilor în vederea 

îmbunătăţirii  relaţiei  părinte-copil  şi  şcoala-familie,  precum  şi  în  vederea prevenirii 
situaţiilor de criză educaţională. 

 
 
 

Reprezentantul părinţilor de la Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui 
Prof. Mandrea Teodora 

 
 
 

Consilier educativ, 
Prof. Busuioc Ionela 


