Programul naţional „Școala după școală” caută beneficiari!
În atenţia părinţilor, a cadrelor didactice şi a tuturor celor interesaţi!
Conform normelor metodologice din 19 februarie 2021 de aplicare a Programului național de tip „Școala
după școală”, pentru elevii până în clasa a VIII-a inclusiv, precum și a calendarului aferent, va trebui să
identificăm de urgență grupul țintă. ORDINUL nr. 3.300 din 19 februarie 2021, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 24 februarie 2021 stipulează, la Articolul 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.
Proiectul se adresează elevilor din ciclul primar și gimnazial care îndeplinesc cel puțin unul dintre
următoarele criterii:
• elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale datorită lipsei
echipamentelor informatice și/sau conexiunii la internet.
• elevul se află în situație de corigență la finalul semestrului I a.c. sau are situația școlară neîncheiată la
cel puțin o disciplină;
• elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul
anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.
Informarea potențialilor beneficiari și a părinților acestora despre programul „Școala după școală” se
realizează de către unitatea de învățământ până în 2 martie. Înscrierea elevului în grupul țintă se
realizează în urma informării acestuia și pe baza solicitării scrise a părintelui /reprezentantului legal.
Depunerea de către părinți a solicitărilor scrise de înscriere a elevului în program se face până la 3
martie 2021, la secretariat, zilnic, până la ora 15.
În 5 martie ISJ va decide unitățile de învățământ în care se vor organiza activitățile pentru grupurile
țintă.
Citiţi toate informaţiile, pe larg, în NORME METODOLOGICE.

