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Regulament de organizare și funcționare a Semiinternatului

Prezentul Regulament de organizare și funcționare a Semiinternatului face parte din
Regulamentul Intern al Școlii Gimnaziale „I. G. Duca”.
Prin „semiinternat” se înţelege ansamblul activităţilor de supraveghere şi de educare a
elevilor cuprinşi în program, inclusiv serviciile de asigurare a mesei prin intermediul cantinei şcolare.
Elevii înscrişi la semiinternat sunt beneficiarii activităţilor integrate oferite de acest program.
Nu este permisă furnizarea de servicii separate de semiinternat beneficiarilor (ex.: numai masă/ numai
activităţi de supraveghere).
Scopul revizuirii prezentului Regulament este:
•
•
•

Îmbunătățirea organizării activităților.
Actualizarea și diversificarea activităților în concordanță cu cerințele educaționale actuale.
Creșterea calității serviciilor oferite de către personalul Semiinternatului.

Programul școlar prelungit ( Semiinternatul) este destinat elevilor claselor pregătitoare, I, a
II-a, a III-a și a IV-a și se desfășoară între orele 10:00-18:00, de luni până vineri.
Programul Semiinternatului furnizează servicii educaționale, recreative, cultural-artistice și
sportive. Acesta dorește să răspundă unor necesități acute ale familiei și, de ce nu, ale societății
moderne, generate de programul încărcat, din zilele de lucru, ale părinților elevilor din Școala
Gimnazială „I. G. Duca” .
Scopul și obiectivele
•
•
•

•

Supravegherea și instruirea educațională a elevilor din ciclul primar, cu sprijinul
pedagogului școlar.
Supravegherea copiilor, într-o sală cu destinație specială, în timpul efectuării temelor.
Organizarea și supravegherea copiilor înscriși la Semiinternatul școlii în timpul
desfășurării unor activități vocaționale și de stimulare a talentelor, a unor activități
recreative, cu specific sportiv, de joc și mișcare.
Derularea unor activități extrașcolare în scopul formării unor atitudini și deprinderi
civilizate, de relaționare în cadrul grupului de elevi.

Activitățile desfășurate cu sprijin specializat
•
•
•

Supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor.
Activități de încurajare a lecturii independente.
Activități de autocunoaștere, intercunoaștere, de dezvoltare emoțională și socială.

Activități recreative
•
•

Activități practico-aplicative, de tip atelier, în diferite domenii: arte, științe, tehnologie, sport.
Proiecte tematice propuse de copii, părinți, cadre didactice.

Personalul Semiinternatului
•

pedagogul școlar

Programul Semiinternatului, de luni până vineri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10:00 – 10:10/10:55 Pregătirea condiţiilor pentru predarea de către învăţător – preluarea
de către pedagog a elevilor înscrişi la semiinternat, în funcţie de
programul acestora.
10:10
Predarea de către învățătoare și preluarea de către pedagog a elevilor
claselor pregătitoare, înscriși la Semiinternat, în zilele când programul
acestora prevede 3 ore de curs.
10:10 -10:55
Supravegherea elevilor în sala destinată Semiinternatului școlii.
10:55
Predarea de către învățătoare și preluarea de către pedagog a elevilor
claselor pregătitoare, I, a II-a și a III-a, înscriși la Semiinternat.
10:55-13:00
Program recreativ și activități de destindere
13:00-13:45
Prânzul, seria I
14:15
Predarea de către învățătoare și preluarea de către pedagog a elevilor
claselor a III-a şi a IV-a, înscriși la Semiinternat.
14:15-14:50
Prânzul, seria a II-a
14:15-15:00
Program de recreere
15:00-17:00
Supravegherea elevilor și efectuarea temelor.
17:00-18:00
Activități recreative/libere
18:00
Oră limită pentru preluarea elevilor de către părinți.
Precizări suplimentare

Copiii vor putea fi preluați de părinții acestora/susținătorii legali
respectarea Procedurii privind accesul persoanelor străine în școală.

de la Semiinternat, cu

Pedagogul școlar, în colaborare cu comisia pentru semiinternat,
săptămânal, avizat de directorul școlii, pe care îl afișează la avizier.

stabilește un program

Exemple de activități recreative:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jocuri;
Audiții;
Lecturi;
Pictură;
Dezvoltarea abilitaților practice (modelare - bricolaj);
Activități sportive;
Ateliere tematice
Educație igienico- sanitară

In situația elevilor bolnavi, părinții au obligația să anunțe pedagogul și să aducă adeverința
medicală la revenirea în colectivitate, conform legii, justificând perioada de absență. În alte situații de
absentare, părintele trebuie să le aducă la cunoștința pedagogului cu 24 de ore înainte, în caz contrar
vor suporta cheltuielile meniului pentru ziua respectivă.
Plata pentru hrană se încasează de către pedagogul școlar până la data de 5 a fiecărei
luni în curs.
În situația în care elevul nu se adaptează grupului, cerințelor educative specificate în acest
regulament sau are probleme disciplinare, școala își rezervă dreptul de a-i întrerupe participarea la
programul de Semiinternat.
În situația în care Școala Gimnazială „I. G. Duca” dispune de 1 pedagog la 60 de elevi, părinții
au posibilitatea de a se înscrie în limita locurilor disponibile.
La momentul înscrierii, se va semna un angajament între Școala Gimnazială „I. G. Duca” și
părinți/tutori legali.
Pedagogul școlar poate absenta de la program, din motive întemeiate, situație în care își va
asigura supravegherea grupului de elevi de la semiinternat.
Grupul de elevi va fi mixt, alcătuit din elevi ai claselor P, I, a II-a, a III-a, a IV-a, nu mai mare
de 60 de copii.
Retragerea din program a elevilor se poate face la cererea părinților/tutorilor legali, prin
înștiințare scrisă, adresată conducerii unității școlare.
Părinții care își preiau copiii înainte de ora de încheiere a programului din semiinternat, vor
semna în caietul pedagogului, specificându-se data, ora preluării, persoana căreia pedagogul predă
elevul.
Elevii care absentează nejustificat mai mult de o treime din numărul total al zilelor dintr-o lună
în care se desfăşoară activitate de semiinternat, se consideră retrași din programul de semiinternat,
începând cu luna următoare. În această situaţie, părintele/ tutorele legal este notificat în scris.
Condiţii de acces la programul de semiinternat
Pot fi înscrişi la semiinternat toţi copiii care au calitatea de elev al unităţii de învăţământ.
De regulă, sunt înscrişi la programul de semiinternat elevii care freventează ciclul primar. În
situaţii excepţionale, în care elevii din ciclul primar au fraţi în învăţământul gimnazial din unitate, pot
fi înscrişi la programul de semiinternat şi aceşti elevi de gimnaziu, în condiţiile în care există locuri
disponibile.

În situaţia în care numărul cererilor de înscriere depăşeşte, la începutul anului şcolar, numărul
de locuri disponibile, unitatea de învăţământ va aplica criterii de departajare. Au prioritate la înscriere:
a) elevii din familii monoparentale;
b) elevii din clasele mai mici ale ciclului primar.
Responsabilitățile pedagogului școlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supraveghează elevii în permanență, atât în sala de clasă destinată semiinternatului, cât și în
momentele de recreere, din curtea școlii.
Îi îndrumă pe elevi când aceștia își efectuează temele pentru ziua următoare.
Întocmește un program de activitate săptămânal, care va fi afișat la avizierul școlii.
Informează părinții despre evoluția și comportamentul zilnic al elevului.
Asigură securitatea și siguranța elevilor, în perioada prezenței acestora la program.
Dă dovadă de respect și considerație în relațiile cu elevii, cu părinții acestora/susținătorii
legali, într-un raport de egalitate.
Asigură accesul la educație, fără discriminare, oricărui elev.
În baza adeverinței/scutirii medicale, asigură exportarea plății pentru hrana zilnică pentru luna
următoare, în perioada când copilul a absentat din motive medicale.
Întocmește prezența elevilor și o înaintează administratorului cantinei, cu o zi înainte, până în
ora 12.00, pentru stabilirea numărului de porții.
Beneficiarul indirect - Părintele
Prezintă, la revenirea copilului în program, scutirea medicală pentru zilele în care a absentat.
Pe baza acestui document, se va recalcula suma pentru hrana zilnică în luna următoare.
Ia act de cele prevăzute în prezentul Regulament și consimte să se conformeze, semnând un
angajament, în acest sens.
Își asumă responsabilitatea promovării, în educația elevului, a principiilor și a normelor de
conduită susținute de școală.
Îsi asumă, împreună cu copilul, responsabilitatea pentru orice faptă a acestuia care ar putea
aduce prejudicii școlii și plătește sau repară daunele produse.
Asigură frecvența zilnică și ținuta decentă a copilului.
Informează cadrul didactic cu privire la orice problemă legată de starea de sănătate a copilului.
Dă curs solicitării școlii, de câte ori este necesar, de a lua măsuri cu privire la conduita
copilului.
Tratează cu respect și considerație școala și pe reprezentanții acesteia.
Își preia copilul până la ora 18:00.
Îl informează pe directorul școlii, în scris, cu privire la retragerea copilului din programul de
Semiinternat.

Beneficiarul direct - Elevul
•
•
•
•
•

Respectă școala, personalul acesteia, precum și pe colegii de grup, de la semiinternat.
Manifestă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea și libertatea
celorlaltor persoane din grup/școală.
Nu părăsește incinta școlii neînsoțit/ însoțit de persoane necunoscute.
Participă zilnic la program, conform orarului.
Păstrează bunurile școlii si materialele puse la dispoziție.

•
•
•

Are o ținută vestimentară decentă, o conduită civilizată, non-agresivă, non-ostentativă.
Este strict răspunzător de bunurile personale.
Semnalează pedagogului orice comportamente/ discuții din partea unor terți, în cazul în care
sunt afectați emoțional.

Prezentul Regulament va fi respectat de elevi, părinți, personalul Semiintematului, cadre
didactice ale școlii și asociate.
Comisia de lucru, responsabilă cu Semiintematul, va monitoriza modul în care este aplicat
prezentul Regulament.

