ASOCIATIA PĂRINȚI – PROFESORI DIN COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL
BUCURESTI
DATE DE IDENTIFICARE:
Sediul in Șos. Mihai Bravu nr.139, Bloc D10, sc. A, et. 5, ap.17, cam.5,
cod postal: 021315, CIF 35071535 / 01.10.2015,
înregistrată în Registrul Special al Asociatiilor cu și Fundațiilor, Partea A, cu nr.116 / 29.09.2015,
cont RO80RNCB0482147607930001 deschis la B.C.R., SWIFT RNCBROBU
CONTACT:
e-mail app_cnmv@yahoo.com
CONDUCERE:
Conducerea operativă este asigurată de Consiliul Director, format din:
Președinte – Doamna Adina Coca, absolventă a Colegiului Național Mihai Viteazul și părinte a 2
absolvente C.N.M.V.
Vicepreședinte – Doamna Prof. Codina Săvulescu, profesor de limba română în Colegiul Național
Mihai Viteazul
Director – Doamna Francesca Rainof – părinte elev în Colegiul Național Mihai Viteazul
SCOP ȘI MISIUNE:
A.P.P.C.N.V.M.B. s-a infiintat in data de 1.10.2015 avand ca scop sustinerea intereselor elevilor din
COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL BUCURESTI, in activitatea de educare, instruire,
formare, indrumare si supraveghere a acestora, precum si prin implicarea in activitatile de
imbunatatire, modernizare si intretinere a bazei materiale a colegiului, dar si prin implicarea in
activitati complementare si conexe ariei curriculare de invatamant.
Sustinerea, modernizarea, eficientizarea, cresterea calitatii, precum si imbunatatirea continua a
actului educational se vor realiza in concordanta cu standardele Uniunii Europene si ale specificului
societatii romanesti, in interesul elevilor din colegiul menționat. Sustinerea si promovarea
intereselor elevilor din COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL BUCURESTI in relatiile cu
profesorii si conducerea colegiului se vor realiza in conformitate cu normele legale primare si
secundare emise in aplicarea acestora in materia invatamantului preuniversitar, inclusiv
Regulamentul de Ordine Interioara al colegiului, Regulamentul de Organizare si Functionare al
colegiului si Regulamentul de Organizare si Functionare al Unitatilor de Invatamant Preuniversitar,
toate in vigoare la data aplicarii acestora.
Astfel, activitatea asociatiei va avea un puternic caracter umanitar de natura sa cultive spiritul civic
si isi va propune sa acorde sprijin real pentru elevii COLEGIULUI NATIONAL MIHAI
VITEAZUL BUCURESTI .
OBIECTIVE:
Pentru realizarea scopului propus, “ASOCIATIA PARINTI – PROFESORI DIN COLEGIUL
NATIONAL MIHAI VITEAZUL BUCURESTI” isi propune urmatoarele obiective:

- Implicarea in procesul de invatamant, sprijinind material colegiul in adoptarea a noi discipline
care sa se studieze prin curriculum la decizia conducerii colegiului;
- Sprijinirea financiara a unor activitati extracurriculare, inclusiv angajarea unor furnizori de servicii
profesionale/ educative pentru studierea/aprofundarea unor discipline in cadrul / in afara programei
scolare, la cererea parintilor din COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL BUCURESTI ;
- Realizarea unei pagini web personalizate a ASOCIATIEI PARINTI – PROFESORI DIN
COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL BUCURESTI, prin intermediul careia sa se
realizeze comunicarea cu elevii, parintii si profesorii colegiului
- Identificarea de surse de finantare extrabugetare si implicarea directa in imbunatatirea,
modernizarea si intretinerea bazei materiale a colegiului;
- Sprijinirea parteneriatelor educationale dintre unitatile de invatamant si institutiile cu rol educativ
pe plan intern si international;
- Sustinerea conducerii colegiului in organizarea si desfasurarea consultatiilor cu parinti pe teme
instructiv - educative;
- Sprijinirea colegiului in organizarea si desfasurarea unor evenimente importante pentru colegiu si
elevii sai;
- Conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelara sau cu
organizatiile nonguvernamentale cu atributii in acest sens, in vederea solutionarii situatiei elevilor
care au nevoie de ocrotire;
- Implicarea in imbunatirea calitatii vietii si a activitatii elevilor;
- Acordarea de premii/burse/sponsorizari elevilor cu rezultate deosebite la invatatura;
- Sprijinirea initiativelor si a proiectelor elevilor, inclusiv cele care au un caracter practic/aplicativ si
sunt de natura sa valorifice pregatirea si inteligenta lor, prin promovarea si sustinerea tinerelor
valori;
- Sustinerea unor activitati ale elevilor cu caracter social, profesional, economic, sportiv, artistic,
cultural, din domeniul informaticii, al roboticii si din cel al dezbaterii publice şi sociale (debate);
- Atragerea si gestionarea fondurilor provenite din cotizatii, donatii si din alte surse prevazute de
legislatia nationala si europeana in vigoare, prevăzute nelimitativ la cele de la pct. 9;
- Acordarea de sprijin financiar sau material elevilor care provin din familii cu o situatie materiala
precara;
- Sprijiirea colegiului in orice alte activitati, la solicitarea acestuia si cu aprobarea prealabila
obtinuta din partea Colegiului Director al Asociatiei Parinti – Profesori din Colegiul National Mihai
Viteazul Bucuresti, prin hotararile adopate de acest organ statutar cu majoritatea voturilor
exprimate;
- Încurajarea prezenţei elevilor la toate orele din colegiu prin derularea unor programe de stimulare
a participării realizate in acest scop;
- Derularea unor programe educative avand teme actuale, de natura celor care sa combata utilizarea
alcoolului si a substantelor interzise prin lege in randul elevilor, violenta in familie, si care să
sustina ocrotirea intereselor si a sanatatii mentale si fizice a minorilor;
- Promovarea si cunoasterea traditiilor culturare specifice poporului roman, dezvoltarea
multiculturalismului si a dialogului public social de tip ”debate”;

- Consolidarea programului de protectie si securitate a elevilor in toată incinta colegiului;
- Organizarea si sustinerea unor concursuri la nivelul colegiului, la nivel sectorial, national si
international;
- Orice alte activităţi menite să deservească scopului propus.

