Pasul 5
Dezvoltarea unui plan de acțiune:
- solicitarea sprijinului din partea autorităților: Primăria Țibănești, Consiliul Local Țibănești,
Consiliul Județean Iași, Poliția Comunei Țibănești, Isj Iași, Biserica Adventistă Glodenii
Gîndului, Biserica Creștină Glodenii Gîndului, pentru crearea unui post de paznic permanent
care să ofere elevilor siguranță în școală precum și în vecinătatea ei
- solicitarea sprijinului unor membri ai comunității
- solicitarea sprijinului unor părinți (să stea la scoala printe elevi, în special la sfârșitul
programului)
- organizarea de activități civice în școală și în comunitate
- apelul la diferite ONG-uri, Fundații, etc.

Către Primăria Comunei Țibănești,
Consiliului Local al Comunei Țibănești, Județul Iași.
Subsemnații, elevii clasei a VII-a A de la Școala Gimnazială Glodenii Gindului, Comuna Țibănești, Județul Iași, în baza
dreptului de petiționare, precizat la art. 51 din Constituția României și avaând în vedere că, în conformitate cu prevederile
OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă adresăm o
propunere de rezolvare a problemei: lipsa siguranței pentru elevi si profesori în școală și în vecintătatea ei.
Prezenta propunere este rezultatul dezbaterilor din cadrul orelor de cultură civică și istorie și al documentației
realizate de noi, prin consultarea mass-mediei, reprezentanților instituțiilor publice, etc. Această problemă este una de
actualitate în localitatea Glodenii Gîndului, deoarece Școala Gimnazială Glodenii Gîndului nu are paznic, programul la ciclul
gimnazial începe la ora 12:30 și se termină la ora 17:30 sau uneori la 18:30. Seara este destul de întuneric și uneori
persoane străine reușesc să intre în școală sau în curtea școlii și îi deranjează pe elevii și chiar pe profesori. Elevii nu se
simt în siguranță, de multe ori sunt agresați de diferite persoane care intră în curtea școlii. Pe baza elementelor identificate,
clasa a VII-a A a redactat un plan de acțiune:
- solicitarea sprijinului din partea autoritaților pentru crearea unui post de paznic permanent care să ofere elevilor
siguranșă în școală precum și în vecinătatea ei;
- solicitarea sprijinului unor membri ai comunității;
- solicitarea sprijinului unor părinți;
- organizarea de activități civice în școală și în comunitate
- apelul la diferite ONG-uri, Fundații, etc.
Vă
rugăm
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ne
comunicați
secretariat@scoalaglodeniigindului.ro.
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1. Nume și prenume elevi:
Apetrei Georgiana
Baer Alexandru Iulian
Barbă-Roşie Beatrice Georgiana
Brumă Maria Corina
Busuioc Georgiana
Buzdugan Costel Laurenţiu
Cioroiu George-Laurenţiu
Codău Elena
Corciu Marian
Cristescu Iasmina Florina
Iuraşcu Şerban David
Lungu Marius Gheorghiţă
Lupu Florin
Movilă Fabiana Florentina
Movilă Andreea Maria
Movilă Ionuţ Petru
Olaru Andrei Mihai
Rusu Andrei Cristobal
Sima Ştefan
Tinău Patricia Maria
Tinău Sorin
Tonu Ionela Ramona
Ungureanu Alexandru Gabriel
Zorilă Lăcrămioara
Stavarache Gruia

2. Nume și prenume profesori:
Simion Cristina-Mihaela
Ungureanu Laura-Mihaela

