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Organizare  

  

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor: 

 - Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ şi este format din preşedinţii comitetelor de 

părinţi ai fiecărei clase. 

 - Este coordonat de un comitet format din 3-4 membri, aleşi, de regulă, pentru o perioadă de 4 

ani: 

     <> Preşedinte - părintele unui elev ; 

     <> 1-2 Vicepreşedinţi - dintre care unul obligatoriu părintele unui elev din învăţământul 

gimnazial; 

     <> Casier (după caz; la decizia Consiliului, atribuţiile specifice pot fi preluate de un 

vicepreşedinte). 

 - Consiliul Reprezentativ al Părinţilor îşi desemnează reprezentanţii în Consiliul de 

Administraţie şi alte structuri interne ale liceului 

 - Se întruneşte la convocarea directorului sau a preşedintelui, cel puţin de două ori în fiecare 

an şcolar.  

  

Atribuţii 

  

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor: 

 - susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consilere şi orientare şcolară şi profesională a 

elevilor; 

 - propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi continuarea 

studiilor absolvenţilor; 

 - propune discipline/activităţi pentru curriculumul la decizia şcolii şi în general pentru 

realizarea ofertei educaţionale anuale; 

 - identifică şi asigură surse de finanţare extrabugetare şi propune Consiliului de Administraţie 

modul de utilizare a acestora; 

 - sprijină parteneriatele educaţionale cu instituţiile cu rol educativ, cultural, artistic etc. în plan 

local, naţional şi european; 

 - susţine unitatea de învăţământ în programele de prevenire şi combatere a abandonului şcolar 

şi de îmbunătăţire a frecvenţei; 

 - susţine unitatea de învăţământ în programele de prevenire şi combatere a violenţei şcolare şi 

a comportamentelor nesănătoase; 

http://www.cngl.eu/consiliul-de-administra%C5%A3ie-26/
http://www.cngl.eu/consiliul-de-administra%C5%A3ie-26/


 - se preocupă de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural în plan local; 

 - susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor şi a altor activităţi 

ştiinţifice, culturale, artistice şi sportive; 

 - conlucrează cu organele abilitate în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de 

ocrotire; 

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

 - are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi activităţii elevilor în unitatea de 

învăţământ; 

 - aprobă raportul financiar anual prezentat de preşedinte şi de casier. 

  

Directorul Liceului Teoretic „Brâncoveanu Vodă” prezintă în faţa Consiliului Reprezentativ al 

Părinţilor cele mai importante documente manageriale anuale: proiectul de dezvoltare 

instituţională, planurile manageriale anuale şi rapoartele de activitate anuale. 

  

Componenţă 

  

În anul şcolar 2021/2022, Consiliul Reprezentativ al Părinţilor din Liceul Teoretic 

„Brâncoveanu Vodă”  este format din 54 de membri, şi este coordonat de: 

 - Dna. Predescu Luminița, preşedinte 

 - D-na Boștină Mirele, vicepreşedinte şi casier 
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