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INFORMARE PĂRINȚI 

         Începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, Ministerul Educației organizează 

si asigura desfășurarea Programului național pilot de tip „Scoală după scoală”, pentru elevii până 

la clasa a VIII-a inclusiv, conform Ordinului 3300/2021. Scopul principal al Programului național 

pilot de tip „Scoala dupa scoala” este organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar și 

gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea 

competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de 

educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii. 

        Sunt eligibili pentru a participa la Programul national pilot de tip „Scoala dupa 
scoala“, elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv, aflati in risc de parasire timpurie a scolii si/sau 
in risc ori in situatie de esec scolar, in special elevii care nu au avut acces sau au avut acces 
deficitar la activitatile educationale desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului, 
precum si elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, 
elevi cu dizabilitati si elevi din comunitatile dezavantajate economic, care indeplinesc cel putin 
unul dintre urmatoarele criterii de eligibilitate:  

a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitatile educationale desfasurate prin 
intermediul tehnologiei si al internetului, intrucat nu dispune de echipamente informatice proprii 
sau nu beneficiaza de conexiune/conexiune fiabila la internet;  

b) elevul se afla in situatie de corigenta la sfarsitul semestrului I al anului scolar 2020-2021 sau 
are situatia scolara neincheiata la cel putin o disciplina;  

c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedita de rezultatele scolare obtinute in 
semestrul anterior sau la evaluarea initiala de la inceputul semestrului in derulare. 

”(3) Unitățile de învățământ care nu organizează activități remediale și care înregistrează cereri ale 

părinților elevilor transmit aceste solicitări către inspectoratele școlare județene, care vor repartiza 

elevii în unități de învățământ organizatoare ale programului.” 

   Astfel în situația în care vă doriți implicarea copilului 

dumneavoastră în activitățile desfășurate în acest program  , vă 

rugăm să depuneți solictările scrise la secretariat  sau să trimiteți 

pe e-mail scoala_cotnari@yahoo.com , perioada 01-03.03.2021, 

interval orar 9.00-15.30. Cererea se găsește la secretariat sau se 

descarcă de pe site.  

X Pentru structura Școala Gimnazială „Cezar Petrescu„ Hodora 

cererile se completează/depun la sediul școlii  în aceeași perioadă și 

interval orar     
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