ANUNȚ
Înscriere în Programul național pilot de tip „Școală după școală”

Extras din Ordinul nr.3300/19 februarie 2021 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip „Școală după
școală”, pentru elevii până în clasa a VIII-a inclusiv

Art. 1
(1)Începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021, Ministerul
Educaţiei organizează şi asigură desfăşurarea Programului naţional pilot de tip
"Şcoala după şcoală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.
(2)Scopul principal al Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală" este
organizarea, în şcolile cu clase de învăţământ primar şi gimnazial, de activităţi remediale,
în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competenţelor specifice, sporirea
şanselor de succes şcolar şi de acces la niveluri superioare de educaţie şi diminuarea
riscului de părăsire timpurie a şcolii.
Art. 2
(1)Sunt eligibili pentru a participa la Programul naţional pilot de tip "Şcoala după
şcoală",menţionat la art. 1, elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflaţi în risc de
părăsire timpuriea şcolii şi/sau în risc ori în situaţie de eşec şcolar, în special
elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile
educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum
şi elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cum arfi elevi romi, elevi din mediul
rural, elevi cu dizabilităţi şi elevi din comunităţile dezavantajate economic, care
îndeplinesc criteriile de eligibilitate menţionate la alin. (2).(2)Pentru participarea
la Programul naţional pilot de tip "Şcoală după şcoală", prevăzut la art. 1, elevii
trebuie să îndeplinească cel puţin unul dintre următoarele criterii de
eligibilitate:
a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activităţile educaţionale
desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, întrucât nu dispune
de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune
fiabilă la internet;
b) elevul se află în situaţie de corigenţă la sfârşitul semestrului I al anului şcolar
2020- 2021 sau are situaţia şcolară neîncheiată la cel puţin o disciplină;
c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele şcolare
obţinute în semestrul anterior sau la evaluarea iniţială de la începutul
semestrului în derulare.
Art. 3
(1) Documentele justificative care stau la baza încadrării elevilor în criteriile de
eligibilitate menţionate la art. 2 sunt:
a) pentru elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile
educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului: listă
prezentată de către unitatea de învăţământ, pe baza solicitării scrise a
părintelui/reprezentantului legal al elevului, care include o declaraţie
pe propria răspundere în acest sens;
b) pentru elevii care se află în situaţie de corigenţă la sfârşitul semestrului I al
anului şcolar 2020-2021 sau au situaţia neîncheiată la cel puţin o disciplină:
lista elevilor corigenţi sau cu situaţia neîncheiată la sfârşitul semestrului

precedent prezentată de către unitatea de învăţământ;
(2) pentru elevii care din alte motive au nevoie de activitate remedială:
rezultate şcolare/rezultate la evaluarea iniţială de la începutul semestrului
prezentate de unitateade învăţământ.
Art. 5
(1) Înscrierea elevului pentru a participa la activităţile de educaţie remedială
organizateîn cadrul Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală" se
realizează în urma informării acestuia şi se face pe baza solicitării scrise a
părintelui, a reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei care a
fost desemnată de părinte pentru întreţinerea unui copil, în perioada
absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare părinţi.
(2) Solicitările scrise se depun sau se transmit prin fax sau e-mail la unitatea
de învăţământ în care este şcolarizat elevul, în termenul menţionat în calendarul
Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală", prevăzut în anexa la
prezentele norme metodologice.

CALENDAR

25 februarie – 3 martie -- Depunerea de către părinți a solicitărilor scrise de
înscriere a elevului în program (vezi Anexa 1)

Notă
 Solicitările scrise se depun la secretariatul școlii în intervalul orar 8-15 sau pot fi
transmise prin fax (0232/279351) sau e-mail (hasdeu22@yahoo.com).
 Pentru elevii care nu au avut access sau au avut acces deficitar la activitățile
educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului,
părintele/reprezentantul legal al elevului va completa o declarație pe propria
răspundere în acest sens (vezi Anexa 2).

