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REGULAMENTUL   INTERN  DE  ORGANIZARE  A  PROGRAMULUI 

 ,,ŞCOALA  DUPA  ŞCOALĂ” 

 

Cap. 1 Dispoziţii generale 

Art.1.  Prezentul regulament intern de organizare a programului ,,Şcoala după Şcoală”,  ( RI – 

SDS) este elaborat în conformitate cu Legea Educaţiei nr.1 / 2011  art. 58 şi OMECTS nr.5349 / 

2011 de aprobare a  Metodologiei  de organizare a Programului ,,Şcoala după Şcoală”, publicată 

în Monitorul oficial, partea I, nr. 738 din 20 /10 / 2011. 

Art.2.  Respectarea RI – SDS este obligatorie pentru toate cadrele didactice, personalul didactic 

auxiliar, personalul nedidactic, experţi ai partenerilor, elevi şi părinţii acestora. 

Art.3. RI – SDS reglementează  modul de organizare şi funcţionare a programului SDS, 

comportamentul şi ţinuta elevilor şi a întregului personal implicat în programul SDS. 

Cap. 2 Organizarea programului SDS 

Art.4.  Programul SDS se organizează prin decizie a Consiliului de administraţie al şcolii, cu 

avizul ISMB si in baza Contractului de parteneriat educational incheiat cu Asociatia „Parintii 

Aproape” a Scolii Nr. 1 „Sfintii Voievozi” (ONG cu personalitate juridica, ordonator de credite). 

Art.5.  Programul SDS este elaborat pe baza unei analize de nevoi, prin consultarea elevilor, a 

părinţilor, a cadrelor didactice, a comunităţii locale şi a organizaţiilor partenere, in perioada 

ianuarie – februarie a fiecarui an scolar in curs pentru anul scolar urmator. 

Art.6.  Comisia SDS împreună cu psihologul şcolar elaborează un program de promovare a 

ofertei educaţionale prin pachete de activităţi pentru părinţi şi elevi 

Art.7.  (1) Activităţile din cadrul programului SDS se vor desfăşura pe grupe de  maximum 12 

elevi, constituite pe nivel de vârstă şi pe baza opţiunilor elevilor, consiliaţi de reprezentanţii lor 

legali, la propunerea şi recomandarea cadrelor didactice din unitatea noastră şcolară.  

 (2) Activitatilor artistice sau sportive  se pot desfasura si cu un numar mai mare de elevi, 

la decizia cadrului didactic. 
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Art.8.  Programul ,,Şcoala după Şcoală” se desfăşoară în continuarea programului şcolar şi va fi 

organizat de luni până vineri în următoarele intervale orare: 

 12,00 – 18,00 pentru învăţământul primar  şi 

 13,00 – 18,00 pentru învăţământul gimnazial  

Art.9.  Activităţile programului SDS se  vor derula în spaţii special amenajate care corespund 

unui mediu propice dezvoltării armonioase a copilului şi a realizării tuturor activităţilor cu 

caracter specific. 

Cap. 3  Grupul ţintă 

Art.10.  Elevii participanţi la program vor fi cu vârste între: 

 ( 1)   6 – 11 ani pentru elevii din învăţământul primar 

  ( 2 ) 11 – 15 ani pentru elevii din învăţământul gimnazial 

Cap. 4  Înscrierea în programul SDS 

Art.11.  Inscrierea elevilor în Programul SDS se face pe baza cererii scrise a părinţilor / tutorilor 

legali ai elevilor, adresată şcolii, conform  cu modelul propus, prezentat în anexa nr. 1. 

Art.12.  La înscriere părintele / tutorele legal semnează cu directorul şcolii un contract de 

parteneriat ( Anexa nr. 2) în care sunt stipulate rolurile şi responsabilităţile atât ale părinţilor, cât 

şi ale şcolii, conform modelului propus de MECTS. 

Art.13.( 1) Inscrierea în Programul SDS se face la începutul anului şcolar. 

 (2 )  Inscrierile pot fi făcute pe tot parcursul anului şcolar în funcţie de interesele 

elevilor. 

 

Art.14. Grupurile de lucru  pot fi constituite pe clase, pe ani de studiu şi în grupe mixte. 

 

Art.15. Prezenţa elevilor la Programul SDS se face zilnic de către cadrele didactice si didactic 

auxiliare care înştiinţează familia în momentul în care elevul înregistrează absenţe. 

Art.16. Retragerea  din programul SDS se face la cererea părintelui / tutorelui legal, prin 

înştiinţarea scrisă înaintată şcolii. 

Cap. 5  Resursele necesare derulării programului SDS 

Art.17.  Resurse umane 

- Elevii inscrisi in program  

- cadre didactice ale şcolii sau profesori asociati 

- consilierul psihopedagog 

- profesorul de sprijin 



- profesorul documentarist 

- personal didactic auxiliar (pedagog, secretar, administrator de 

patrimoniu,administrator financiar 

- personal nedidactic ( casier, muncitor de intretinere, ingrijitoare, paznici) 

- medicul şcolii 

- părinţi 

- alţi reprezentanţi de la diferite ONG-uri sau membri ai comunităţii locale. 

 

Art.18.  Implicarea cadrelor didactice se realizează conform OMECTS nr. 5349 / 2011  

 

a) ca activitate cuprinsă în norma de 40 de ore pe săptămână ( 2 ore), după care  este 

incadrat în sistem de plata cu ora, prin contract de munca incheiat cu Asociatia 

“Parintii Aproape” a scolii. 

 

Art.19.  Resurse materiale – asigurate in regim de cofinantare de catre Consiliul Local al 

sectorului 1 si prin fondurile constituite in acest sens in bugetul Asociatiei “Parintii Aproape”, 

respective : 

 

- spaţiul special amenajat şi dotat cu bază materială  necesară servirii mesei de prânz, 

(sală de mese şi oficiu ) din corpul C- Centrul educaţional 

- săli  de curs dotate cu materiale didactice- din corpul A ( şcoala ) şi corpul C ( centrul 

educaţional ) 

- sală de sport ( corp B ) 

- centrul de documentare şi informare ( corpul C ) 

- materiale didactice specifice particularitatilor de vârstă, reviste şcolare, teste de 

autocunoaştere etc. 

- consumabile, hârtie A4, coli de flipchart, creioane colorate, markere, carioca, foarfeci 

etc. 

 

Art.20.  Activitatea personalului implicat în derularea programului SDS este retribuită în regim 

de plata cu ora, prin contract cu Asociatia “Parintii Aproape”, pe baza pontajului lunar confirmat 

de conducerea scolii. 

 

Art.21. Masa de prânz va fi asigurată astfel : 

 

a) prin contribuţia părinţilor ce va fi evidentiata din punct de vedere financiar contabil 

prin Asociatia “Parintii Aproape” a Scolii nr. 1 “Sfintii Voievozi” (ONG cu 

personalitate juridica) 

 

Art.22.  Finanţarea programului SDS se face, cu respectarea legislaţiei în vigoare, în următoarele 

moduri: 

 

a) din donaţii şi sponsorizări dedicate 

b) prin suportul financiar al părinţilor elevilor inscrisi in program, prin Asociatia 

“Parintii Aproape” . 

 



 

Cap. 6  Parteneriate 

 

Art.23 . Pentru buna derulare a Programului SDS, şcoala sau Asociatia “Parintii Aproape” pot 

încheia parteneriate cu ONG – uri, contracte de sponsorizare cu operatori economici, personae 

fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Acestea vor fi 

evidentiate ca parti anexate prezentului regulament. 

 

Cap. 7 Dispoziţii finale 

 

Art.24. În derularea programului SDS sunt respectate toate prevederile legale, ale 

Regulamentului Intern al Şcolii Gimnaziale ,,Sfinţii Voievozi” si Statutul Asociatiei “parintii 

Aproape” a Scolii Nr. 1 “Sfintii Voievozi”. 

 

Art. 25.  Conducerea scolii va face anual demersuri la autoritatile locale si centrale pentru a 

obtine finantarea adecvata pentru includerea in program a elevilor cu cerinte educationale 

speciale, proveniti din medii defavorizate 

 

Art. 26. Programul “Scoala dupa Scoala” este aplicabil dupa avizarea acestuia de catre 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

 

Art. 27. Modul de finantare a proiectului poate fi modificat si pe parcursul anului scolar in 

functie de aprobarile care vor fi date, in ordine, de catre : 

  - Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti; 

  - Consiliul Local al sectorului 1 

 

Art.  28. (1) Prezentul regulament intră în vigoare pentru derularea programului SDS începand cu 

anul şcolar 2012 – 2013 . 

   (2)  Toate documentele ce vor fi elaborate pe parcursul derularii proiectului se vor 

constitui in anexe ce vor fi atasate la portofoliul proiectului ( instrumente de evidenta, modele de 

cereri, anunturi, pachete educationale etc.) 

   (2) Prezentul regulament poate fi revizuit anual sau la propunerea uneia dintre părţile 

implicate în programul SDS. 
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