ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA HÂRTOP

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării şi finanţării programului „Şcoală după Şcoală” în comuna Hârtop,
judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Hârtop, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de către primarul comunei, d-l Grădinariu
Toader înregistrată cu nr.333 din 4.02.2014,
- raportul compartimentului de specialitate financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate, înregistrat cu nr.334 din 4.02.2014,
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.1/2014 privind aprobarea bugetului local de
venituri şi cheltuieli aferent anului 2014,
- raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodărire
comunală, protecţia mediului şi turism;
- raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie
socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, tineret şi sport;
- În conformitate cu prevederile art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 17, lit. b al Metodologiei de
organizare a Programului „Şcoala după şcoală, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr.5349/2011,
- Reţinând prevederile art. 48, alin. 1, lit. f şi art 106, din Legea nr. 272/2004 privind protecţia
şi promovarea drepturilor copiilor cu modificările şi completări le ulterioare;
- Prevederile legii nr.273/2006 privind finantele publice cu modificarile si completarile
ulterioare
- in temeiul art.36 alin.(1), alin (6) litera “a”, pct. 1 şi pct.2 art.45 alin.(1) din Legea 215
/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă derularea şi finanţarea din bugetul local al comunei Hârtop a programului „Şcoală
după Şcoală” în comuna Hârtop, judeţul Suceava conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă Acordul de parteneriat conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publica prin grija secretarului prin afişare la sediul
instituţiei.
Preşedinte de şedinţa,
Vasile LEONTE
Hârtop 28.02. 2014
Nr. 10

Contrasemnează :
Secretar comună,
Elena COSTAN

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 28.02.2014
COMUNA HÂRTOP

ŞCOALA GIMNAZIALĂ HÂRTOP
Programul "Şcoală după şcoală"

Programul "Şcoală după şcoală" este un efort al comunităţii care vine în sprijinul elevilor,
dascălilor, părinţilor şi şcolii.
Programul "Şcoală după şcoală" este destinat elevilor din ciclul primar si gimnazial şi
demarează la Şcoala Gimnazială Hârtop din comuna Hârtop, judeţul Suceava.
La baza acestei forme de intervenţie a autorităţii locale, se adaugă implicarea dascălilor,
părinţilor, Şcolii Gimnaziale Hârtop şi Parohia Hârtop (conform acordului de parteneriat
aprobat prin HCL nr. 25 din 19.07.2009) care, prin parteneriat, doresc să susţină Programul
"Şcoală după şcoală".
1.Scopul
Ameliorarea performantelor şcolare ale copiilor care frecventează cursurile Şcolii Hârtop,
precum şi prevenirea abandonului şcolar a copiilor care provin din familii marginalizate şi
excluse social sau expuse riscului marginalizării şi excluziunii sociale.
2. Principiile care stau la baza furnizării serviciilor:
1. Respectarea şi promovarea interesului superior al copilului, egalitatea de şanse şi
nediscriminarea;
2. Respectarea demnităţii copilului;
3. Asistarea copilului în realizarea şi exercitarea drepturilor sale;
4. Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate, în raport cu nevoile fiecărui copil;
5. Asigurarea protecţiei împotriva abuzului, neglijenţei şi exploatării copilului;
6. Asigurarea unei intervenţii profesioniste, pluridisciplinare;
7. Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
8. Responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti,
precum şi cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului.
3. Obiectiv general
Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor alternative de educaţie prin oferta Programului "Şcoală
după şcoală" pentru elevi, după orele de curs, în vederea petrecerii în siguranţă, într-un mod
util şi plăcut, a timpului liber.

4. Obiective specifice
a) Asigurarea unui pachet alimentar zilnic copiilor cuprinşi în Programul "Şcoală după şcoală”
b) Consilierea/asistarea părinţilor copiilor cuprinşi în program, astfel încât pregătirea şcolară a
copilului să devină un obiectiv asumat al familiei;
c) Furnizarea de servicii educaţionale care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară
şi care să permită îmbunătăţirea randamentului şcolar;
d) Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;
e) Prevenirea neglijării copilului şi a problemelor de adaptare şcolară;
f) Integrarea mai rapidă în programul şcolar prin creşterea adaptabilităţii la mediul şcolar;
g) Creşterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc soluţii alternative pentru îngrijirea
şi educarea copiilor;
h) Formarea deprinderi lor de a învăţa, de a se comporta, de a se integra în grup, de a accepta
diversitatea şi cultivarea deprinderilor fundamentale de igienă, comportament civic, etc.;
i) Sensibilizarea şi schimbarea percepţiei comunităţii asupra problemelor elevului provenit din
familiile marginalizate social sau aflate în situaţii de risc de marginalizare şi excluziune socială;
j) Stimularea şi creşterea semnificativă a nivelului stimei de sine, a conştiinţei propriei identităţi,
a comunicării interpersonale şi a deprinderilor de relaţionare.
k) Sprijinirea morala a copiilor din familii defavorizate socio-economic şi a copiilor aflati in
plasament familial sau a copiilor a căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate.

l) Îmbunătăţirea performanţelor şi imaginii Şcolii Gimnaziale Hârtop.
5. Grupul ţintă:
1. Beneficiarii direcţi - Grupul ţintă al proiectului îl constituie elevii din ciclul primar şi
gimnazial de la Şcoala Gimnazială Hârtop, din comuna Hârtop, judeţul Suceava
2. Beneficiarii indirecţi - cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială Hârtop, părinţii şi
comunitatea.
6. Principalele activităţi
Pentru atingerea obiectivului principal al Programului "Şcoală după şcoală" se vor derula
următoarele activităţi generale:
a) servicii de asigurare a nevoilor bazate, de hrană şi securitate;
b) asigurarea continuităţii şi întăririi educaţiei formale (cu accent pe efectuarea temelor pentru
şcoală);
c) servicii alternative de educaţie stabilite în mod concret de către colectivul didactic prin
proiecte educaţionale avizate de Inspectoratul Şcolar în acest sens.
d) servicii de consiliere pentru copii şi părinţi.

7. Evaluarea implementării Programului '"Şcoală după şcoală" se va face pe baza
următorilor indicatori:
• Diminuarea absenteismului, eşecului şi abandonului şcolar;
• Îmbunătăţirea performanţelor şcolare individuale la materiile de bază, ale elevilor beneficiari ai
programului;
• Îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale claselor cuprinse în acest program;
• Creşterea motivaţiei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială Hârtop.
8. Perioada de implementare a Programului "Şcoală după şcoală"
Programul "Şcoală după şcoală" se va derula ca proiect pe durata anului şcolar 2013-2014,
Rezultatele proiectului vor fi evaluate şi prezentate Consiliului local al comunei Hârtop, înainte
de începerea anului şcolar 2014-2015, în vederea extinderii prezentului model de intervenţie şi
în anul şcolar 2014-2015, în funcţie de nevoile identificate şi care subscriu acestui program.

