
 ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MARIN PREDA,,  

MUNICIPIUL PITEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ 

 

 

 

Str. Nicolae Grigorescu, Nr.37, Cod poştal: 110154, Telefon: (+40248) 610.880 

Fax:(+40248)610.880 CUI: 29374186, E-mail: scoala.marinpreda@yahoo.com 

Site: http://www.marinpredapitesti.ro/ 

REGULAMENT INTERN 
de funcţionare a PROGRAMULUI SDS în cadrul ŞCOLII GIMNAZIALE 

„MARIN PREDA“ PITEŞTI 

 
fundamentat pe Ordinul 5349/7 septembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 

Programului SDS. 

  

 

Prezentele prevederi completează R.O.I. al Școlii Gimnaziale Marin Preda Pitești precum 

şi R.O.F.U.I.P.  

 Prezentul regulament conţine prevederi referitoare la organizarea, funcţionarea, controlul 

şi monitorizarea programului ”Şcoala după şcoală –Mă joc, învăț, cresc de nota 10”, denumit în 

continuare SDS, din cadrul Școlii Gimnaziale ”Marin Preda” Pitești. 

 

CAPITOLUL I. Dispoziții 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 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. 

Art.4. Programul SDS este complementar programului şcolar obligatoriu şi are pentru elevi un 

caracter opţional. 

Art.5. Anual, C.A. al Școlii Gimnaziale ”Marin Preda” Pitești, organizează prin intermediul unei 

Comisii, analiza de nevoi pentru organizarea programului SDS din anul şcolar următor. Analiza de 

nevoi va ține cont de solicitările beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei. Pe baza rezultatelor 

analizei de nevoi şi a resurselor existente, se stabileşte până la data de 01 martie,oferta pentru SDS, sub 

formă de pachete educaţionale.  

Art.6. Proiectul programului SDS, elaborat de comisia stabilită conform articolului 3 (4) din 

Ordinul 5349 / 07.09.2011, cuprinde pachete educaţionale propuse pentru fiecare nivel de învățământ, 

rânduri de clase sau clasă în parte, în conformitate cu prevederile art. 6, 7 si 8 ale aceluiaşi ordin.  

 

Art.7. În învăţământul primar programul SDS cuprinde activităţi realizate cu sprijin specializat, 

ateliere/activităţi tematice şi alte activităţi de tip recreativ. În funcţie de grupul ţintă şi de nevoile 

identificate, cadrele didactice propun/oferă pachete educaţionale sau module de pachete de activităţi.  

Art. 8. Înscrierea în program se face pe tot parcursul anului şcolar. Grupele pot fi  

constituite pe clase, pe an de studiu şi mixt.  

 Art.9. Resursele umane implicate în derularea programului SDS sunt recrutate cu precădere din 

rândul cadrelor didactice calificate  ale şcolii, în funcţie de nevoile identificate şi de solicitările 

beneficiarilor. După caz, în program pot fi implicate şi alte cadre didactice: profesor psiholog, profesor 

logoped, profesor de sprijin, sau personal didactic auxiliar: bibliotecar, informatician, antrenor, 

instructor, din şcoală sau din afara ei.  
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 Art. 10. Înscrierea elevilor în program se face pe baza cererii scrise a părinţilor/tutorilor legali ai 

elevilor, adresate unităţii de învăţământ. În cerere, părintele/tutorele va preciza pachetul educaţional 

pentru care optează, după consultarea specialiştilor implicaţi în program şi respectând opţiunile elevului.  

 Art. 11. Programul SDS în învăţământul primar se desfăşoară pe grupe de maxim 12 elevi; 

funcţionarea peste numărul maxim de elevi la grupă se va face prin aprobarea C.A. al Școlii Gimnaziale 

”Marin Preda” Pitești, în cazuri bine justificate şi fără a depăşi numărul de 15 elevi în grupă. 

 Art 12. Retragerea din program se va face la cererea părintelui/tutorilor legali, prin înştiinţare 

scrisă înaintată unităţii şcolare sau la iniţiativa unităţii şcolare în cazurile prevăzute la cap. II, art. 22.  

 Art.13. Programul SDS în învăţământul primar se desfăşoară în continuarea programului şcolar 

obligatoriu, alocându-se un interval de timp de aproximativ 1,5 ore pentru servirea mesei şi activităţilor 

recreative în aer liber.  

 Art 14. Asigurarea hranei se face prin suportul financiar al părinților, în sistem  

contractual cu firme de catering sau diferiţi agenţi economici.  

 Art.15. Utilizarea resurselor electronice (TV, calculatoare etc.) se va face numai pentru atingerea 

obiectivelor educaţionale ale programului şi nu în scop recreativ.  

 Art.16. Comisia SDS numită prin decizia directorului monitorizează implementarea 

programului.  

 Art.17 Finanţarea programului se poate face: de la bugetul de stat, pentru copiii proveniţi din 

grupuri dezavantajate, potrivit legii; de la autorităţi locale din finanţarea complementară, din bugetele 

locale; din programe finanţate din fonduri europene sau naţionale; din activităţi şcolare şi extraşcolare, 

donaţii, sponsorizări dedicate, prin suportul financiar al părinţilor cu respectarea legislaţiei în vigoare.  

 

 

 

CAPITOLUL II.  Obligațiile  Școlii Gimnaziale ”Marin Preda” Pitești  

 

 Art.18.  Personalul angajat respectă programa aprobata de MEN;  

 Art.19.  Programul se derulează în intervalul orar: 12.00 - 17.00; 

 Art.20.  Unitatea şcolară se obligă să ofere copiilor un meniu corelat vârstei lor;  

 Art.21.  Unitatea şcolară îşi rezervă dreptul de a selecta copiii la înscriere.  

 Art.22. Unitatea şcolară îşi rezervă dreptul de a scoate copilul din evidenţa programului SDS în 

următoarele situaţii:  

 (1)  Caz de boală infecţioasă cronică (la recomandarea şi/sau cu avizul medicului)  

 (2)  Neplata taxei în termen de 10 zile de la scadenţă;  

 (3) În cazul unui comportament inadecvat al copilului, în mod repetat şi după discuţii prealabile 

cu părinţii; 

 Art.23. Personalul angajat respectă drepturile copilului şi integritatea acestora; 

 Art.24.  Se asigură control medical în cazul semnalării unor situaţii problematice; 

 Art.25.  Unitatea şcolară îşi rezervă dreptul de a refuza primirea copilului, în caz de îmbolnăvire, 

până la prezentarea avizului medical; 

 Art.26.  În cazul în care copilul nu se simte bine in timpul programului, personalul angajat are 

obligaţia de a anunţa părinţii sau persoanele de contact indicate în fişa de înscriere; 

 Art.27.  

 (1) Unitatea şcolară, prin intermediul asociaţiei de părinţi, percepe o taxă lunară fixată în lei, 

reprezentând contravaloarea mesei în sistem catering, a serviciilor educative asigurate de unitatea 

şcolară în cadrul Programului „Şcoala după şcoală” şi a cursurilor opţionale alese de părinte din 
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pachetele educaţionale oferite de şcoală, conform contractului de parteneriat “Şcoală-familie”, semnat 

de reprezentantul şcolii şi părinte/reprezentantul legal la înscrierea copilului în program.  

 (2) Plata taxei se face lunar între zilele de 1-5 ale lunii, în avans pentru luna în curs, scăzându-se 

contribuţia pentru hrană corespunzătoare zilelor absentate de copil în luna precedentă din numărul total 

de zile lucrătoare ale lunii în curs.  

 Art.28.  Programul SDS funcţionează pe tot parcursul anului  şcolar, la cererea părinţilor şi în 

vacanţe.  

 Art.29.  Unitatea şcolară se obligă să asigure copiilor şi personalului angajat un cadru securizat 

pentru desfăşurarea activităţii precum şi totalitatea consumabilelor necesare igienei personale şi 

desfăşurării activităţilor educative şi recreative prevăzute prin contract.  

 Art.30.  Unitatea şcolară are obligaţia de a anunţa cu o săptămână înainte perioadele când 

programul SDS se întrerupe din motive obiective (igienizare, reparaţii, etc.). 

  

 

 

 

CAPITOLUL III.  Obligațiile beneficiarului indirect (PĂRINTE)  

 

 Art.31.  Părintele are obligaţia de a respecta orele de sosire şi plecare, în intervalul orar 12.00-

17.00.  

 Art.32.  Părintele are obligaţia de a prezenta conducerii şcolii analizele medicale şi actele 

solicitate încă din prima zi de prezenţă la  activităţile din programul SDS.  

 Art.33.  Părintele are obligaţia de a plăti taxa lunară în primele 5 zile lucrătoare ale lunii, pentru 

luna în curs, în vederea asigurării unei bune funcţionări a întregii activităţi. În cazul în care elevul 

absentează, contravaloarea aferentă zilelor în care a lipsit va fi scăzută din totalul de plată al lunii 

următoare. 

 Art.34.  Părintele are obligaţia de a anunţa reprezentantul  şcolii dacă elevul absentează, până la 

ora 8.30 a zilei respective.  

 Art.35.  Părintele are obligaţia de a anunţa conducerea unităţii şcolare în cazul în care elevul 

urmează un tratament medical sau un regim alimentar special.  

 Art.36.  Părintele are obligaţia de a anunţa imediat, în urma diagnosticării, cazurile de boli 

infecțio-contagioase pentru a putea fi luate măsurile necesare de protejare a colectivităţii; copilul va ieşi 

din programul SDS până la aducerea avizului medical care îi permite reintrarea în colectivitate.  

 Art.37.  La recomandarea cadrului medical sau a personalului angajat, părintele are obligaţia să 

preia elevul din programul SDS în cel  mai scurt timp, dacă acesta nu se simte bine şi prezintă semne de 

îmbolnăvire.  

 Art.38.  Părintele are obligaţia de a-şi supraveghea copilul din momentul preluării de la 

programul SDS până la părăsirea incintei Școlii Gimnaziale ”Marin Preda” Pitești.  

 Art.39.  Părintele are obligaţia de a anunţa în scris conducerea Școlii Gimnaziale ”Marin Preda” 

Pitești în cazul în care copilul este preluat de o altă persoană. Aceasta trebuie să se regăsească în fişa de 

înscriere ca persoană de contact şi trebuie să se poată legitima.  

 Art.40.  Copiii nu pot pleca de la activităţile din programul SDS sub niciun motiv fără acordul 

părinţilor sau al reprezentantului legal.  

 

CAPITOLUL IV.  Obligațiile personalului angajat:  

 

 Art.41.  Personalul angajat se obligă:  
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(1)  să respecte integritatea fizică şi psihică a tuturor copiilor înscrişi în programul SDS;  

(2)  să desfăşoare activităţi educative în conformitate  că prevederile M.E.N., cu vârsta şi cu dezvoltarea 

fizică şi psihică a copiilor; 

(3)  să creeze un cadru plăcut, relaxant, de stimulare a aptitudinilor şi abilităţilor copiilor;  

(4)  să respecte atribuţiile ce îi revin prin contractul individual de muncă şi prin fişa postului;  

(5)  să aibă cu beneficiarii direcţi şi indirecţi (părinţi-copii) o relaţie de comunicare sinceră, deschisă, o 

atitudine amiabilă  în rezolvarea conflictelor şi să solicite intervenţia conducerii  unităţii şcolare în cazul 

unor conflicte majore.  

(6)  să respecte toate prevederile prevăzute în fişa postului.  

 

CAPITOLUL V. Dispoziţii finale 

 Art.42. În derularea programului SDS sunt respectate toate prevederile Regulamentului Intern al 

Școlii Gimnaziale ”Marin Preda” Pitești. 

 Art.43. Programul SDS este înaintat spre avizare la Inspectoratul Școlar Județean Argeș. 

 Art.44. Prezentul regulament intră în vigoare pentru derularea programului SDS în anul şcolar 

2013 -2014, semestrul al II-lea. 

 Art.45. Prezentul regulament poate fi revizuit anual sau la propunerea uneia dintre părţile 

implicate în programul SDS. 

 Art.46. Modul de finanțare a proiectului poate fi modificat și pe parcursul anului școlar în 

funcție de aprobările care vor fi date, în ordine, de către : 

 - Inspectoratul   Școlar Județean Argeș. 

 - Consiliul Local al Municipiului Pitești. 

 

Dispozițiile prezentului regulament se aduc la cunoșțința tuturor părților implicate. 

 

 

 

 

 

Director,              Părinte/reprezentant legal al copilului, 

prof. Constantin Romulus SIMION 
 


