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Informații cu privire la aplicarea normelor metodologice
privitoare la Programul național pilot de tip „Școală după Școală”

Baza legală: Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Programului pilot de tip „Școală după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv,
nr.3.330/19 februarie 2021

Criterii de eligibilitate pentru participarea elevilor la Program:
a. elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate

prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente
informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;

b. elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar
2020-2021 sau are situația neîncheiată la cel puțin o disciplină;

c. 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.

Documentele justificative care stau la baza încadrării elevilor în criteriile de
eligibilitate menționate sunt:

a. pentru elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile
educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului: listă prezentată
de către unitatea de învățământ, pe baza solicitării scrise a
părintelui/reprezentantului legal al elevului, care include o declarație pe propria
răspundere în acest sens;

b. pentru elevii care se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului
școlar 2020-2021 sau au situația neîncheiată la cel puțin o disciplină: lista elevilor
corigenți sau cu situația neîncheiată la sfârșitul semestrului precedent prezentată de
către unitatea de învățământ;

c. pentru elevii care din alte motive au nevoie de activitate remedială: rezultate
școlare/rezultate la evaluarea inițială de la începutul semestrului prezentate de unitatea
de învățământ.



Înscrierea elevului pentru a participa la activitățile de educație remedială:
● se face pe baza solicitării scrise a părintelui/reprezentantului legal/tutorelui;

Solicitările scrise se pot depune astfel:
a. la secretariatul unității din strada Ștefan cel Mare, nr.21, în intervalul orar 14:15 -

15:15;
b. la sediul unității, în cutia poștală din strada Ștefan cel Mare, nr.21;
c. prin email: toplita@scoalasfilie.ro;
d. prin completarea unui formular online cu accesarea linkului

https://forms.gle/RVR9b2H47VvBbVaR6 .

!!! Depunerea de către părinți a solicitărilor scrise de înscriere a elevului în
program se face în perioada 25 februarie - 03 martie 2021 !!!

Informații puteți găsi pe site-ul școlii: www.scoalasfilie.ro

Director,
Prof. Tun Daniel-Liviu
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