ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13
STR. GAVRIL MUSICESCU NR.14
TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777
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REGULAMENTUL DE DESFASURARE SI FUNCTIONARE AL
PROGRAMULUI ,,SCOALA DUPA SCOALA,,
CAPITOLUL I DISPOZIŢI GENERALE
Art 1. Programul „Şcoala după şcoală", numit şi semiinternat, este un
program complementar programului şcolar obligatoriu, care oferă
supraveghere şi sprijin la realizarea temelor de casă, precum şi activităţi
recreative, cu supraveghere, în aer liber sau în sală de clasă (în caz de
vreme nefavorabilă).
Art 2. Programul „Şcoala după şcoală" se adresează elevilor din
învăţământul primar.
Art 3. Programul „Şcoala după şcoală" se organizează în şcoală sub
îndrumarea cadrelor didactice din Scoala Gimnaziala Nr.13 Timisoara.
Art 4. Activităţile legate de semiinternat sunt stabilite de către Comisia
de organizare a semiinternatului din care fac parte reprezentaţi ai dascălilor
şi ai părinţilor.
CAPITOLUL II
ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAM, PARCURGEREA ŞI RETRAGEREA DIN
„ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ"
Art 5. Programul „Şcoala după şcoală" este complementar programului
şcolar obligatoriu şi are un caracter opţional pentru elev.
Art 6. Înscrierea elevilor în program se face pe baza cererii scrise a
părinţilor/tutorilor legali ai elevilor, adresată conducerii Scolii Gimnaziale
Nr.13 Timisoara (prezentată la Anexa 1 a prezentului regulament).Elevii pot
fi înscrişi pentru frecventarea programului pe întreaga săptămână sau
pentru frecventarea doar în anumite zile. În ambele cazuri se va face
înscrierea copilului în program prin completarea fişei.
Art 7. Prezenţa elevilor la „Şcoala după şcoală" va fi monitorizată zilnic
de către cadrele didactice care vor înştiinţa familia în momentul în care
elevul înregistrează absenţe.
Art 8. În caz de boală, părintele este obligat să anunţe absenţa copilului la
numărul de telefon 0256218777 pentru a nu mai comanda masa de prânz.
Art 9. Retragerea din program se va face la cererea părintelui/ tutorilor
legali, prin înştiinţare scrisă înaintată conducerii Scolii Gimnaziale Nr.13
Timisoara.

CAPITOLUL III
ORGANIZAREA PROGRAMULUI
Art 10. Organizarea programului se desfăşoară în intervalul orar 12 - 16 pe
grupe după următorul program orientativ:
12.00-13.00 servirea mesei de pranz si recreere in curtea scolii –daca timpul
permite sau sala de activitati –daca timpul nu permite.
13.00- 16.00 realizarea temelor pentru acasa sub supravegherea cadrelor
didactice.
Programul final va fi afişat la afişierul şcolii până în prima zi de şcoală
Art 11. Copiii vor fi preluati de către părinţi de la profesorul de semiinternat
cel târziu la ora 16.15. În cazul în care copilul este preluat de o altă persoană
acest lucru se va anunţa telefonic de către părinte direct profesorului.
Art 12. În anumite cazuri (spre exemplu fraţi care termină cursurile mai
târziu), se poate înscrie copilul la semiinternat pentru perioada orară 12-15,
acesta plătind 1 leu/oră.
Art 13. Grupele constituite în anul şcolar 2014/2015 vor fi afişată la afişier
până în a treia zi de şcoală. În funcţie de mobilitatea copiilor de-a lungul
anului şcolar, Scoala Gimnaziala Nr.13 Timisoara îşi rezervă dreptul de a
înfiinţa noi grupe sau de a regrupa copiii în mai puţine grupe. Gruparea
copiilor se va face în funcţie de vârstă.
Art 14. In cazul in care parintii opteaza pentru studierea unei limbi straine
se va avea in vedere contactarea unui profesor contra cost.
CAPITOLUL IV
RESURSE NECESARE DERULĂRII PROGRAMULUI „ŞCOALA DUPĂ
ŞCOALĂ"
Art 15. Pentru buna desfăşurare a programului, la începutul anului şcolar, şi de
câte ori este necesar, vor fi achiziţionate materialele necesare. Aceste
materiale se vor cumpăra cu ajutorul părinţilor printr-o taxă de înscriere ce se
va stabili la începutul anului de către comisia de organizare a programului.
Art 16. Resursele financiare pentru susţinerea programului „Şcoala după
şcoala" provin din donaţii ale părinţilor, sume din care se vor acoperi costuri
salariale, cu utilităţi şi materiale didactice necesare desfăşurării programului.
Costul pe copil pentru masa de prânz este stabilit la inceputul anului scolar,
dupa negocierea cu firma de catering. În cazul în care copilul lipseşte
(indiferent de motiv), acest lucru trebuie anunţat cel târziu până la ora 8,15
în dimineaţa respectivă, personal sau prin telefon la numărul 0256218777. În
cazul în care nu se anunţă, costul prânzului trebuie achitat.
Art 17. Suma pentru masa de prânz se achită la începutul lunii, pentru luna
în curs. Pentru zilele absentate suma se reporteaza în luna
următoare.Tabelele cu sumele aferente fiecărui copil se afişează pe avizierul

semiinternatului. Zilele de plată sunt primele două zile lucrătoare din lună.
Art 18. Pentru ca programul „Şcoala după şcoală" să poată funcţiona este
necesar să se acopere din donaţiile părinţilor suma minimă de 5 lei pe zi
pentru fiecare copil. Aceste sume vor fi încasate la plata mesei.
Art 19. Personalul care se ocupă de îndrumarea copiilor la program vor
semna o „Fişă a postului" conform cu Anexa 2.Veniturile cadrelor didactice
implicate in program vor fi declarate de acestea organelor financiare
individual, prin PFA in care este organizat cadrul didactic.
CAPITOLUL V
REGLEMENTĂRI PRIVITOARE LA COMPORTAMENTUL COPIILOR
Art 20. Copiii sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile
prezentului regulament precum şi a regulamentului Scolii Gimnaziale
Nr.13 Timisoara pe toată perioada cât stau în şcoală. Pentru aceasta, în
prima şedinţă cu părinţii, acestora li se va aduce la cunoştinţă, sub
semnătură, „Regulamentul elevului de la semiinternat" prevăzut la Anexa 4.
Acest regulament va fi afişat la afişierul şcolii.
Art 21. În cazul în care copiii deteriorează mobilierul sau produc alte
pagube, remedierea acestora va fi suportată de către părinţi. În cazul în care
aceste deteriorări sunt intenţionate sau în mod repetat, atunci părinţii vor
plăti dublul contravalorii stricăciunilor.
Art 22. La abateri care sfidează bunul simţ, cadrul didactic îndrumător va
anunţa părintele telefonic, iar acesta va lua măsurile cuvenite.
Art 23. În cazul în care profesorul care se ocupă de semiinternat consideră că
un anumit elev creează probleme repetate, poate cere părintelui să nu mai
aduca elevul la program pe o anumită perioadă de timp.
Art 24. Pentru abateri grave, sau neintegrarea copilului în program, scoala îşi
rezervă dreptul de a exclude copilul de la programul de semiinternat. Aceasta
se va face prin decizia Consiliului profesoral la care trebuie să participe în
mod obligatoriu şi profesorul de la semiinternat precum şi învăţătorul
elevului. Hotărârea se va nota în registrul de procese verbale al Consiliului
profesoral.

