
NORME METODOLOGICE din 19 februarie 2021 de aplicare a

Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală", 

pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

 

 Art. 1 (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
timpurie a 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 ar fi
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;

 c)  pentru  elevii  care  din  alte  motive  au  nevoie  de  activitate  remedială:  rezultate
şcolare/rezultate la evaluarea iniţială de la începutul semestrului prezentate de unitatea de
învăţământ. 


