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Beneficiari direcți:
- elevii școlii noastre.
Beneficiari indirecți:
- părinții elevilor;
- cadrele didactice;
- comunitatea locală.

Beneficiari direcți:
- elevii școlii noastre.
Beneficiari indirecți:
- părinții elevilor;
- cadrele didactice;
- comunitatea locală.

Beneficiari direcți:
- elevii școlii noastre.
Beneficiari indirecți:
- părinții elevilor;
- cadrele didactice;
- comunitatea locală.

DATE DE CONTACT:
Telefon: 0758230830
(presedintele Asociatiei - Popescu Cornel)
Fax: (+40248) 610.880
E-mail: popescu.cornel@yahoo.com
Site: http://www.marinpredapitesti.ro/
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Asociația de Părinți a Ș colii Nr.
10 ,,Marin Preda” Piteș ti sprijină proiectul Ș colii
Gimnaziale ”Marin Preda” în demersurile pentru
amenajarea unui spațiu funcțional, modern, o
BIBLIOTECĂ/ SALĂ DE LECTURĂ, la etajul
doi al clădirii ș colii, pentru atragerea copiilor
către lectură, informare ș i studiu individual.
Pentru a putea desfăș ura activitățile
propuse avem nevoie de fonduri pentru
completarea celor existente(DA) cu cele
necesare(NU):
DA scară mobilă
DA vopsea lavabilă, glet, amorsă
DA fond carte (necesar de înnoit în timp)
DA perete despărțitor sală de lectură
DA panouri afiș aj
DA 5 laptopuri
DA router internet
DA televizor
DA gresie hol
DA material igienizant
NU rafturi pentru cărți
NU
suport expoziție
carte
Biblioteca
NU video-proiector
NU imprimantă
NU 5 mese de lectură ș i 20 scaune
NU geamuri termopan
NU raș chetat parchet sala lectură sau palux
NU jaluzele
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Tuturor celor care doresc să ne ajute le
mulțumim anticipat ș i precizăm că donațiile se
pot face direct către Asociația de părinți—PJ,
sau prin Comitetul de părinți al clasei. Se vor
elibera chitanțe pentru sumele colectate la
nivelul clasei, sau individual.
CONT:
RO 32 INGB 0000 9999 0301 8684, Banca ING BANK
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