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INFORMACION AMPA
INFORMAŢIE AMPA (Asociaţia de Mame şi Taţi)

Stimaţi/e taţi şi mame:
Prezenta scrisoare este pentru a vă saluta şi a vă încuraja a vă face membrii ai
ASOCIAŢIEI DE TAŢI ŞI MAME DE ELEVI (AMPA) a acestui centru educativ. Pentru
aceasta dorim a vă explica ce este şi pentru ce serveşte AMPA:
-

A ajuta taţii şi mamele în toate cele relaţionate cu educaţia fiilor şi fiicelor dv.
A alege reprezentanţii părinţilor în Consiliul Şcolar al acestui centru.
A participa la activitatea educativă a centrului, în mod special la activităţile
complementare şi extraşcolare ale fiilor şi fiicelor noastre.
A organiza activităţi formative, culturale, sportive, de studii,….şi de asemenea
excursii şi serbări la care participăm cu toţii şi cu toatele.
A promova relaţii de colaborare între părinţi şi profesori.
A contribui la funcţionarea diferitelor servicii din acest centru.

În orice caz, vă informăm că se află de dispoziţia dv. statutul asociaţiei, unde veţi găsi
mai multe informaţii, în afară de acelea ce vom fi încântaţi de a vă oferi personal la sediul lui
APA.
Pentru toate acestea vă încurajăm a vă face membrii, căci este spre binele tuturor şi, mai
ales, pentru fiii şi fiicele noastre.
Cota pentru prezentul curs este de ....................... € euros pe familie. (indicar cuota)
Mulţumind pentru interesul dv., primiţi un cordial salut din partea lui APA a acestui
centru.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------FIŞE DE ASOCIAT AL LUI AMPA /
FICHA DE SOCIO DEL AMPA
(scrieţi numele în spaniolă)

ELEVII / ELEVELE……………………………………………………..GRUPUL………..
.......................….........………………………..........GRUPUL………….
TATĂL………………………………………………………………….…(padre)
MAMA……………………………………………………………………(madre)
TUTORUL…………………………………………………………………… (Tutor )
DOMICILIU……………………………………………………………… (Domicilio)
LOCALITATE………………………………………………..Codul Poştal…………..
TELEFON……………MOBIL……………….E-MAIL…………………….………
-

DATELE PENTRU ÎNCASAREA CHITANŢELOR -

TITULARUL CONTULUI………………………………………( titular de la cuenta)
ENTITATEA …………………………….ADRESA…………………………………
NUMĂRUL DE CONT _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(20 de cifre)

