
RAPORT  PROSCHOLA PE AN ŞCOLAR 2009-2010 

 

Ţin să mulţumesc, în numele tuturor părinţilor a căror Asociaţie o reprezint în calitate 

de preşedinte, pentru  interesul pe care îl manifestaţi pentru  şcoala  noastră care este şi a 

copiilor  dumneavoastră pentru o mare parte din timp. 

Tot  cu  sprijinul dumneavoastră, şi în acest an şcolar  2009-2010 ,din cotizaţia lunară 

sau  anuală, care a însemnat pentru fondurile Asociaţiei foarte mult , am reuşit să ne 

rezolvăm şi anul acesta unele probleme financiare la momentul  potrivit. Chiar dacă unii 

părinţi au fost mai receptivi, noi mulţumim în egală măsură tuturor pentru înţelegere  şi 

înclinăm să credem că,deşi  ne este mai greu în acest an, ne vom uni forţele şi ne veţi sprijini 

în continuare. 

Au  intrat  în acest an şcolar  în contul Asociaţiei  suma de 12  221 ron din  care 5600 

au fost de la Grădiniţa ,,FLOARE-DE COLŢ” care i-au folosit în unitatea lor, 500 ron de la 

Grădiniţa ,,Daniela Cuciuc”  (pentru  achiziţionarea unui  calculator la grupă),   1 005 ron de 

la cursurile de lb.engleză , 673 ron de la programul After school, 200 ron de la revista şcolii, 

iar  restul de la cotizaţiile părinţilor. Ţin să mulţumim în mod special d-lui diriginte Muraru 

Gheorghe şi părinţilor de la clasa dumnealui pentru contribuţia însemnată de 520 ron, în 

afara cheltuielilor însemnate pentru achiziţionarea mobilierului nou la clasă.Tot  dumnealui a 

contribuit cu suma de 801 ron de al concursul de matematică CANGURUL. 

Ca şi cheltuieli , în acest an şcolar, deşi noi facem bilanţuri pe ani calendaristici, 

amintim următoarele: 

-amenajarea cabinetului metodic al şcolii cu materiale de 500 ron; 

-realizarea pupitrului muzical cu aparatură de 684 ron; 

-achiziţionarea unor materiale sanitare de maximă urgenţă împotriva virului gripal în 

valoare de 200 ron; 

-premierea elevilor participanţi la sărbătoarea de HALLOWEN; 

 -achiziţionarea materialelor pentru CONCURSUL DE CREAŢIE  din noiembrie 

2009( plastilina si logistica)- 250 ron; 

 -materiale pentru dotarea sălii de mese (boiler, lămpi)+500 ron; 

 -plata taxei de acreditare pentru cursul de OPERATOR INTRODUCERE, VALI-

DARE ŞI PRELUCRARE DATE PE CALCULATOR  -1200 ron; 

 -plata chiriei către şcoală în valoare de 200 ron; 

 -consumabile pentru cursul sus-amintit; 

 -plata unor restanţe  către S.C.URBAN de la proiectul,, Oază între blocuri” de 580 ron 

, apoi 325 ron; 

 -plata unor taxe poştale pentru expedierea unor proiecte; 

 -plata  combustibilului pentru anumite transporturi realizate în interesul elevilor pentru 

anumite activităţi; 

 -plata unor materiale de curăţenie  şi reparaţii în şcoală; 

 -reactivarea  site-ului  şcolii- 100 ron; 

 -achitarea unor cărţi pentru premierea de la sfârşitul anului şcolar-340 ron; 

 - achiziţionarea  unei combine muzicale pentru cabinetul de limba engleza din 

colectarea unor bani de al participantii la HALLOWEN-200 ron. 
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