
INFORMARE 

PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT DE TIP „ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ” PENTRU 

ELEVII PÂNĂ LA CLASA A VIII-A INCLUSIV 

(OME 3300/19.02.2021) 

Pentru participarea la Programul naţional pilot de tip „Şcoală după şcoală“, 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. 

- accesul în program se face pe baza solicitării scrise a 

părintelui/reprezentantului legal al elevului, care include o 

declaraţie pe propria răspundere în acest sens; 

-  Solicitările scrise se depun sau se transmit prin fax sau e-mail la 

unitatea de învăţământ în care este şcolarizat elevul, până în data de 3 

martie 2021 

În organizarea activităţilor de educaţie remedială, unităţile de învăţământ vor avea în vedere 

următoarele recomandări: 

- constituirea grupelor cu o medie de 12 elevi/grupă; 

- organizarea a 20 de ore de activităţi remediale/lună/elev, cu prezenţă fizică în clasă; 

- se au în vedere activităţi remediale care să vizeze achiziţiile care contribuie la formarea 

competenţelor de literaţie şi a competenţelor STEM, incluzând şi activităţi pentru formarea 

comportamentelor specifice competenţei „a învăţa să înveţi“. 

CALENDARUL 

25.02-2.03 - Informarea de către unităţile de învăţământ a potenţialilor beneficiari şi a părinţilor 

acestora cu privire la prevederile legale specifice Programului naţional pilot de tip „Şcoala după 

şcoală“, prin afişarea acestora la loc vizibil şi postarea pe site-ul unităţii de învăţământ  

25.02–2.03 - Depunerea de către părinţi a solicitărilor scrise de înscriere a elevului în program  

4.03.2021 - Transmiterea de către unităţile de învăţământ în care există elevi eligibili pentru a 

participa la Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ către inspectoratele şcolare a 

datelor cu privire la numărul de elevi eligibili şi a opţiunii cu privire la organizarea activităţilor 

remediale la nivelul  

unităţii de învăţământ│ 

5.03.2021 - Stabilirea de către inspectoratele şcolare a unităţilor de învăţământ care vor 

organiza activităţi remediale în cadrul Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, 

dintre cele care au optat pentru organizarea acestor activităţi  

Începând cu 8.03.2021 - Derularea activităţilor  


