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REGULAMENT INTERN  

DE ORGANIZARE A  PROGRAMULUI ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ  

LA   

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CANTACUZINO TÂRGOVIŞTE 

An școlar 2021 - 2022 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 Art.1. Prezenta metodologie reglementează modul de implementare a 

programului Şcoala după şcoală care se derulează în CNCC. 

  

Programul Şcoala după şcoală oferă sprijin şi asistenţă educaţională pentru 

copiii ai căror părinti  optează pentru aceasta forma de învăţare nonformală. 

Programul asigură pregătirea temelor pentru elevii înscrişi  din ciclurile primar 

şi gimnazial. 

            Programul  este implementat la solicitarea comitetelor de părinţi. 

 

CAPITOLUL II 

Organizarea şi funcţionarea programului Şcoala după şcoală 

 Art.1. În unitatea   de învăţământ C.N.C.C. se organizează programul Şcoala 

după şcoală la nivelul ciclului primar şi gimnazial. Se vor forma grupe de 10 - 12 elevi 

la nivelul fiecărei clase. 

La fiecare grupă de elevi  vor lucra 1- 2 învăţători.  

Dacă solicită mai multi invatători particparea la program se face selecţie pe baza 

de CV. 

Art.2. Programul se va derula 5 zile pe săptămână, de luni până vineri, în 

intervalul orar 12–16.30.  

Art.3. Programul este structurat după cum urmează:  

 activităţi de servire a mesei;  

 activitate în aer liber când timpul este favorabil; 

 activitate de relaxare/odihnă; 

 activităţi pentru sprijin în efectuarea temelor;  

 activităţi remediale, de aprofundare, de dezvoltare;  

 activităţi optionale.  

http://www.colegiul-cantacuzino.ro/


 

Art.4. Vor fi subcontractate servicii de masă la cantină unde se vor deplasa copiii 

cu un mijloc de transport. 

Art.5. Perioada de implementare a programului va respecta structura anului 

şcolar.  

Art.6. Beneficiarii programului Şcoala după şcoală sunt: 

a. elevii din clasele primare şi gimnaziale  

b. elevii ai căror părinţi au unprogram de activitate prelungit  

c. elevii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate  

Toţi elevii cuprinşi în program vor beneficia de  servicii educaţionale constând 

în suport pentru efectuarea temelor şi pentru dezvoltarea personală .  

Art.7. La nivelul unităţii şcolare se stabileşte o comisie cu atribuţii specifice cu 

privire la  înscrierea elevilor şi organizarea funcţională a spaţiului, alcătuită din 

următorii membri: 

 a. directorul şcolii care este coordonatorul Programului Şcoala după şcoală la 

nivelul unităţii scolare; 

 b. un  învăţător de la fiecare clasă;  

 e. un membru al comitetului de părinţi; 

 d. contabil;  

7.1. Înscrierea elevilor în cadrul programului Şcoala după şcoală implică 

respectarea principiului egalităţii de şanse având acces egal toti copiii din scoală. 

  Etapele înscrierii elevilor în programul Şcoala după şcoală vizează:  

 b. informarea comunităţii în legătură cu începerea programului, condiţiile de 

organizare a programului în şcoală, numărul de locuri disponibile, orarul activităţilor ; 

 c. completarea fişei de înscriere;  

 d. centralizarea cererilor de înscriere; 

 e. alcătuirea grupelor; 

            Dacă sunt mai multi părinti care solicită participarea la program, elevii sunt 

înscrişi   în ordinea depunerii cererlor. 

7.2. În organizarea programului vor fi îndeplinite următoarele cerinţe ale 

managementului fizic  :   

a. mediul oferit copiilor va fi curat, sănătos şi orientat către nevoile lor; 

b. spaţiul destinat programului Şcoala după şcoală este clasa învăţătorului care 

participă la program. 

Art.8. Activităţile  desfăşurate învăţătorii şi profesorii în cadrul programului 

Şcoala după şcoală constau în: 

a.  Activităţi de sprijin în învăţare,  intervenţii inividualizate;  

b.  Individualizarea învăţării se face după o bună cunoaştere a copilului 

cuprins în program; 

c.  Furnizarea unor informaţii  părintelui/reprezentantului  legal; 

d.  Monitorizarea frecvenţei şi a rezultatelor şcolare. 



 

Art.9. Învăţătorii din programul Şcoala după şcoală vor colabora cu învăţătorii  

care predau la  clasele din care provin elevii   şi vor avea acces la documentele de 

planificare şi evaluare realizate de aceştia pentru a cunoaşte foarte bine activităţile ce 

se desfăşoară sub îndrumarea lor, nevoile elevilor şi pentru a-i  sprijini pe copii  în acord 

cu acestea.  

Art.10. Atribuţiile cadrului didactic în cadrul programului Şcoala după şcoală 

            a.  Organizarea zilnică a programului Şcoala după şcoală, timp de 4 ore; 

b. Asigurarea frecvenţei zilnice a efectivului de copii înscrişi în program,; 

c.    Oferirea de sprijin în învăţare elevilor pentru a-şi îmbunătăţi performanţele 

şcolare ; 

d. Sprijinirea elevilor pentru a-şi efectua temele; 

e. Colaborarea cu învăţătorii şi de la care provin elevii pentru a le  cunoaşte 

nevoile şi pentru a urmări evoluţia lor; 

f. Monitorizarea serviciilor de masă a copiilor participanţi în program; 

g. Monitorizarea prezenţei zilnice a elevilor. 

Art.11. Codul etic al cadrului didactic implicat în programul Şcoala după şcoală  

a. Manifestă receptivitate faţă de nevoile copiilor; 

b. Tratează pe toţi copiii în mod egal; 

c. Comunică permanent şi deschis cu toţi copiii; 

d. Oferă ajutor şi sfaturi la solicitarea copiilor; 

e. Informează  familia şi persoanele care îngrijesc copiii despre situaţia 

acestora; 

Art.12 Directorul şcolii va desemna prin decizie internă persoana care monitorizează 

programul. 

 

 

CAPITOLUL III 

Implementarea programului 

 

Art. 13 Programul ȘDȘ cuprinde activități de educație, complementare 

activității didactice, care se corelează cu activități de susținere și de dezvoltare 

personală a elevilor. 

I. Activitățile de educație, complementare activității didactice, cuprind următoarele 

tipuri de intervenții: 

 Supravegherea și îndrumare în efectuarea temelor 

 Recuperare pentru elevii cu dificultăți cognitive 

II. Activitățile de susținere și de dezvoltare personală a elevilor, cuprind 

următoarele tipuri de intervenții: 

 Recuperare pentru elevii cu tulburări emoționale, tulburăride limbaj, prin 

activități remediale, consiliere 



 

 Activități de dezvoltare pentru elevii capabili de performanță 

 Activități de încurajare a alecturii independente 

 Autocunoaștere, intercunoaștere prin activități de dezvoltare emoțională și 

socială 

 Activități practic-aplicative pe diferite domenii (arte, științe, tehnologii, sport) 

 Proiecte tematice propuse de către elevi, părinți, cadre didactice 

 Activități fizice și mișcare 

 Drumeții, excursii, vizionări de spectacole 

Alte activități: 

 activităţi de servire a mesei;  

 activitate în aer liber când timpul este favorabil; 

 activitate de relaxare/odihnă; 

 activităţi optionale.  

 

CAPITOLUL IV 

Evaluarea  elevilor din programul Şcoala după şcoală 

            Art. 14 a. Cadrele didactice vor responsabiliza elevii în legătură cu felul în care 

învaţă, le vor preciza cu claritate ceea ce trebuie să înveţe şi cum anume trebuie să 

înveţe. Elevii vor fi sprijiniţi să perceapă realizările lor, dar să conştientizeze şi nevoile 

personale ulterioare de dezvoltare. 

  b. Cadrele didactice le vor explica elevilor care sunt criteriile lucrului bine făcut, 

cât mai explicit. Se vor stabili împreună cu elevii, condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un produs sau un proces pentru a fi considerat foarte bun, bun sau slab.  

  c. Cadrele didactice vor crea un climat de încredere elevi-elevi, elev-profesor, 

pentru ca ei să aibă curajul de a cere lămuriri când au nevoie. 

d.  Cadrele didactice vor da elevilor posibilitatea ca , la finalul sau după 

încheierea unei activităţi, să reflecteze asupra experienţelor de învăţare pe care le-au 

avut pe parcursul zilei. Reflecţia ar putea include gândurile elevului despre cum a 

învăţat lecţiile, cele mai eficiente strategii de învăţare din punctul de vedere al elevului 

utilizate de cadrul de didactic pe parcursul zilei, cele mai puţin eficiente strategii de 

învăţare, cele mai valoroase idei reţinute de elev, (cele mai convingătoare idei cu care, 

personal, nu este de acord, idei noi etc). Pentru realizarea reflecţiei, la finalul activităţii 

profesorul va aloca 5 minute pentru a adresa 2-3 întrebări relevante referitoare la cele 

menţionate mai sus, întrebări la care elevul răspunde individual, în scris. Cadrul 

didactic obţine prin intermediul acestor răspunsuri feedback (ce va fi utilizat în 

proiectarea activităţii) iar elevii îşi formează şi dezvoltă competenţa de a învăţa. 

 

 

 



 

CAPITOLUL V 

Monitorizarea 

 

Art.15 Coordonatorul programului va verifica modul în care se derulează  

activităţile planificate şi dacă au au impactul aşteptat.  

            Art.16 Cadrele didactice vor înregistra frecvenţa elevilor, folosind 

instrumentele specifice programului: graficul de prezenţă lunară, panoul de frecvenţă 

al grupului. 

            Art.17 Evidenţa activităţii cadrelor didactice care desfăşoară activităţi cu elevii 

se va face utilizând instrumente specifice a căror completare este obligatorie.  

           Art.18 Cadrele didactice care implementează programul Şcoala după şcoală, vor 

participa la întâlniri de analiză şi  reflecţie privind derulării acestuia.  

 

CAPITOLUL VI 

   Dispoziţii finale 

Art.19 Prezentul regulament intern se aplică începând cu 14.09.2021, pentru 

grupele  din programul Şcoala după şcoală. 

 

PROGRAM SĂPTĂMÂNAL 

 
Nr. 

crt 
Tipul de activitate  LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI 

1 
Masa de prânz  

Activități fizice și mișcare  
12.00 - 13.30 12.00 - 13.30 12.00 - 13.30 12.00 - 13.30 12.00 - 13.30 

2 

Activități de supraveghere 

și îndrumare în efectuarea 

temelor  

13.30 - 14.15 13.30 - 14.15 13.30 - 14.15 13.30 - 14.15 13.30 - 14.15 

3 Activități fizice și mișcare 14.15 - 14.45 14.15 - 14.45 14.15 - 14.45 14.15 - 14.45 14.15 - 14.45 

4 

Activități de supraveghere 

și îndrumare în efectuarea 

temelor  

14.45 - 15.30 14.45 - 15.30 14.45 - 15.30 14.45 - 15.30 14.45 - 15.30 

5 Activități fizice și mișcare 15.30 - 15.45 15.30 - 15.45 15.30 - 15.45 15.30 - 15.45 15.30 - 15.45 

6 

 Activități de susținere și de 

dezvoltare personală a 

elevilor   

15.45- 16.30 

Încurajarea 

lecturii 

 

15.45- 16.30 

Dezvoltare 

emoțională și 

socială 

15.45- 16.30 

Recuperare/ 

dezvoltare 

 

15.45- 16.30 

Opţionale 

 

 

15.45- 16.30 

Practic-

aplicative 

 

 Total  4,5 ore 4,5 ore 4,5 ore 4,5 ore 4,5 ore 

 

Desfăşurarea activităţilor zilnice în cadrul programului ,,Şcoala după şcoală’’: 

 Activităţi de servire a mesei 

 Activități de educație, complementare activității didactice: 

a. supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor; 

b. recuperare pentru elevii cu dificultăți cognitive; 

 Activități de susținere și de dezvoltare personală a elevilor: 



 

a. activități de dezvoltare pentru elevii capabili de performanță; 

b. activități de încurajare a lecturii independente; 

c. autocunoaștere, intercunoaștere prin activități de dezvolare emoțională și 

socială; 

d. activități practic-aplicative pe diferite domenii; 

e. proiecte tematice propuse de către elevi sau părinți, cadre didactice; 

f. activități fizice și mișcare; 

g. drumeții/ excursii/ vizionări de spectacole etc. 

            1.   Masa de prânz  se va servi (opțional) la cantina Liceului Tehnologic 

,,Nicolae Mihăescu”, în baza unui protocol de colaborare. 

            2.  Activități de educație, complementare activității didactice: 

a. supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor – efectuarea temelor cu 

sprijin; activități opționale (cursuri cu orar si program aprobat de C.A. cu profesori din 

Colegiul Național Constantin Cantacuzino sau externi:  şah/ limbi moderne: engleză, 

germană, franceză/ instrument muzical/ dans/ utilizare computer/ multimedia/ 

pictură/ canto/cor/ volei/fotbal, atelier de lectură) 

b. recuperare pentru elevii cu dificultăți cognitiv 

3. Activități de susținere și de dezvoltare personală a elevilor:  

a. activități de dezvoltare pentru elevii capabili de performanță - ateliere de 

scriere creativă, de lectură, concursuri de matematică; 

b. activități de încurajare a lecturii independente - jocuri pentru dezvoltarea 

creativităţii şi imaginaţiei; jocuri pentru îmbunătăţirea exprimării, pentru 

dezvoltarea vocabularului, exerciţii de dicţie; 

c. autocunoaștere, intercunoaștere prin activități de dezvolare emoțională și 

socială - de valorizare a aptitudinilor elevilor,  de recunoaştere şi apreciere a 

înclinaţiilor acestora, de afirmare a elevilor pentru educarea unei stime de 

sine în acord cu potenţialul propriu; activităţi de grup şi/sau individuale şi 

activităţi de responsabilizare a tuturor elevilor prin crearea unor reţele de 

suport pe principiul peer learning; 

d. activități practic-aplicative pe diferite domenii - activităţi practice, activităţi 

manuale; 

e. proiecte tematice propuse de către elevi sau părinți, cadre didactice - 

organizare de evenimente de tip  Seara talentelor, a bunicilor, colecte , 

proiecte de binefacere, întâlniri cu personalităţi; 

f. activități fizice și mișcare - cu sau fără instrumente  coardă, minge, cerc, cutii 

de carton, ambalaje de plastic,plimbări pe alei, în curte, în cartier; activităţi 

şi jocuri sportive, jocuri pentru dezvoltarea sensibilităţii, jocuri de 

îndemânare;  

g. drumeții/ excursii/ vizionări de spectacole etc. 

 

Implementarea programului vizează activități de educație, complementare 

activității didactice; activități de susținere și de dezvoltare personală a elevilor. 

 



 

 

Director, 

Prof. Silvia MAREȘ 


