ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Iniţiator: primarul comunei
Dudeştii Noi Alin Nica

HOTĂRÂREA
Nr. 3 din 14 feb 2011
privind reglementarea Programului „Şcoala după şcoală” la Şcoala cu
clasele I-VIII din Comuna Dudeştii Noi
Ţinând cont de H.C.L. nr. 18/2008 privind Programul de „Meditaţii după
ore”,
Având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. a), alin. (6)
lit.a şi în temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă prezenta

HOTĂRÂRE
Art.1.- Se aprobă Regulamentul Programului „Şcoala după şcoală”
conform Anexei.Art.2.- (1) Anual se alocă din bugetul local suma necesară cofinanţării
plăţii cadrelor didactice implicate în program.
(2) Pentru anul 2011 se aprobă cofinanţarea din partea Comunei Dudeştii
Noi în cuantum de 25 de lei/elev/lună.
(3) Pentru fracţiuni de lună cuantumul cofinanţării se calculează
proporţional cu numărul de zile în care s-au ţinut cursuri.Art.3.- Prezenta se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Timiş - Direcţia de Control a legalităţii actelor şi
Contencios Administrativ;
b) primarului comunei Dudeştii Noi;
c) Şcolii cu Clasele I-VIII Dudeştii Noi;
d) spre afişare avizier ori publicare ziar local.PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.S.
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Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

GHEORGHE CHIRVĂSITU

 …………………………….…………………………
Nr. 3 din 14 februarie 2011

NICOLAE GEHL

Anexă
la HCL nr. 3 din 14 feb 2011

Regulamentul Programului „Şcoala după şcoală”
de la Şcoala cu clasele I-VIII din comuna Dudeştii Noi
Art.1.- Obiectivele urmărite de acest Program sunt următoarele:
a) îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură a elevilor din ciclul primar de la
şcoala generale din localitatea noastră;
b) eficientizarea învăţământului din localitate prin îmbunătăţirea calităţii
actului educaţional;
c) oferirea de şanse pentru progrese la învăţătură a elevilor dezavantajaţi
social sau din punct de vedere al sănătăţii;
d) implicarea mai activă a familiei în procesul educaţional.
Art.2.- (1) În fiecare an Programul se va desfăşura pe perioada anului
şcolar după încheierea cursurilor.
(2) La cererea părinţilor, Programul se va putea desfăşura şi în perioadele
de vacanţă şcolară.Art.3.- Cursurile din cadrul programului se vor desfăşura zilnic în cadrul
şcolii din localitate după încheierea orelor de curs şi după o pauză de masă şi de
recuperare de minim o oră.Art.4.- Tematica de studiu se va stabili de către cadrul didactic
responsabil individual, pentru fiecare copil în parte, în funcţie de necesităţile
acestuia.Art.5.- Cadrul didactic este răspunzător de siguranţa copiilor în cadrul
şcolii pe durata cursurilor din cadrul programului.Art.6.- (1) Programul se bazează pe cofinanţarea serviciilor de către
Comuna Dudeştii Noi şi de către părinţi.
(2) Cuantumul cofinanţării Comunei Dudeştii Noi se stabileşte anual prin
hotărâre de consiliu local.
(3) Cuantumul cofinanţării părinţilor se stabileşte anual împreună cu
cadrele în cadrul unei şedinţe cu părinţii implicaţi.Art.7.- Şcoala cu clasele I-VIII va transmite Primăriei cuantumul
cofinanţării părinţilor pentru a putea fi prevăzută în bugetul comunei.Art.8.- Anual, Şcoala cu clasele I-VIII va încheia contracte individuale de
prestări servicii cu părinţii copiilor implicaţi în Program.Art.9.- (1) Părinţii vor achita în avans, în baza contractului, partea lor de
cofinanţare la casieria Primăriei până în ultima zi lucrătoare a lunii ce precede
luna pentru care se plăteşte.
(2) Primăria va plăti sumele aferente Programului către cadrele didactice
implicate la data de salariu.
(3) Primăria va achita partea de cofinanţare din partea Comunei Dudeştii
Noi doar dacă părintele a achitat cota sa de cofinanţare pentru serviciile
prestate.-

