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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERU. EDUCAȚIEI

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip
„Școala după școala", pentru elevii păna la clasa a Vlll-a inclusiv
Având In vedere prevedcrtlo art 58 dm Legco educației naționoio nr 1/2011. cu modAcârto ța oompiotânie uhenoarc aio
art V aim (1) și art. VI afin (1) și (2) din Ordonanța do urgență a Guvernului nr 171/2020 pnvind modificarea și completarea
art 58 dm _cgca educat» naționale nr 1/2011. cu modtficânio uttcnoaro. și alo art 4 dm Ordonanța do irgență a Guvernului
nr 212/2020 pnvind stablrea unor mâsun ia nivelul admirastraței publico contate și pentru moddtoaroa și completarea unor acto
normabve
In temeni provoderior ari 15 afen (3) dm Hotărârea Guvcmulu nr 24/2020 prrvmd organizarea ța funcționarea SfirsstonAa
Edurafea și Cercetăm cu modtficânio ulterioare.
ministrul educației emite prezentul orrtn

Art 1 - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a
Programul^ national plot de tp .Școala dupâ școală*. iicntni
eievn până ta data a Vlll-a inclusiv prevăzute In anexa caro
tace parte mtograntâ dm prezentul orrtn
Art 2
Orccfea generală feivâțâmânt prcunrvorsitar.
Directa generau rmncmtâȘ și rdafea cu Parlamentul. Unitatea

do management ai proiectelor cu finanțare externă
inspectoratele școlare județene și al mumapmiui Bucuros»
prccim și ccnduconle untațfeor de învățământ duc ta indepfemre
prcvcdenle prezentului ordn
Art 3 — Prezentul ordm so publică In Monitorul Ofiaal al
României Partea I.

'.bn șirul cducaței
Sorin-Mihai Clmpeanu
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NORME METODOLOGICE
de aplicare a Programului național pilot de tip „Școala dup» școalâ”, pentru elevii până la clasa a VHI-a Inclusiv
Art 1 — (1) începând cu semostnâ al ll-lca al anului școlar
2020 2021. MmistcnJ Educat» organizează și asigură
desfășurarea Programului național pilot do bp .Școala dupâ
școaiâ' pentru eleni pânâ la clasa a VIH-a mdusiv
(2) Scopul pnnopal al Programului național pilc! do tp
.Școala dupâ școalâ* este crgaruarca. In școlfc cu claso do
Învățământ pnmar și grnnaaal. do acbvitâți remedia io. In
vederea acordăm de spnpn elevilor pentru formarea
competențelor specific© sponrea șanselor do succes școlar și
de acces la rweiun superioare de educație și dmsnuareo oscului
de pârăsre bmpunc a școfei
Art 2. — (1> Suni eligibil pentru a partiopa la Programul
națonal pfot de bp .Școala dupâ școalâ*. menționat la art 1,
eievn pânâ la clasa a Vil-a mciusiv. afla» in nsc do părăsire
bmpunc a școta și<sau in nsc on in situație de eșec școlar. In
special devx care nu au avut acces sau au avut acces deficitar
la acbvrtâțfc educaționale desfășurate pnn intermediul
tehnologia și al mternetului procim ța eleve aparținând
gruptmior vulnerable. an ar ft elevi rerm elevi dm mediul nral.
elevi cu Azabiitâți și elevi dm comunitățile dezavantajate
economic caro Indegimesc entente do obgibMate mcnȘonatc la
a*n (2)
(2) Pcntni parbciparca la Programei național pilot do bp
.Școalâ dupâ școalâ*. prevăzut la art 1. eievn trebuie sâ
indcpiincascâ cd puȘn unul dintre următoarele enteni de
ckgetrtatc
a) elevul nu a avut acces sau a avui acces deficitar la
acbvitâțle cducațonalo desfășurate pnn intcrmcdnJ tehnologei
și ai rtemcbJui htucâl nu dspime de ccfipamcnte mformabcc
propm sau nu beneftciazâ de conenune/conexmne ftabiâ h
internet

b) elevul se află In situație de cohgențâ la sfârșitul
semestrului I al anului școlar 2020 2021 sau are situația
școlară neinchaată ta cel puțin o disapbnâ
c) elevul are novoto de orc remcdalc necesitate dovedită
do rezultatele școiaro obținute in semestrul antanor sau la
ovaluarca mifeaiâ do la IncopubJ scmestnâa In derulare
Art 3 — < 1) Documentele |usbficabvc care stau la baza
încadrăm elevilor In entenâo de ebgMrtatc menționate ia art 2
sunt
a) pentru elevii care nu au arul acces sau au avut acces
deficitar ia acfevttățile oducașcnalc desfâșixate pnn mtermebd
tehnologiei și al intemcbJui listă prezentata de câtre unitatea
do
invâțâmânt
pe
baza
schcitârâ
sense
a
părintelui/reprezentantului legal ai elevului care mefude o
declarate pe propna răspundere In acest sens
b) pentni cicw caro se at A in situate de congcnță la stârșdi i
semestrului I al anului școlar 2020 2021 sau au situata
nclnchcwtâ ia cei pufen o drsopfenâ festa devfier congen» sau cu
situația ne încheiată ia sfărșrtjl semcstUu precedent prezentată
de câtre unitatea de învățământ.
c) pentru eleva care dm alte motive au nevoie de acbvftate
romedialâ rezultate școlare.rezultate la evaluarea rufeală de la
începutul semestnJm prezentate de înțolea de invâțâmânt
(2) Documentele caro dovedesc efepMitatca etovrior pentru
participarea la Programul național pilot de bp .Școala dupâ
școalâ* so transmit inspectoratului școlar odată cu sototânio do
tranșă, iar copii alo acestora se păstrează la ntvdU imrtăț* de
Invâțâmânt
Art 4. — (1) Având In vedere obligația asigurăm pentru
fiecare dev dm învățământul general obligatoriu a acccsuM
ncingrâdit la educație de rafetate și situația exceptionalâ creată
do pandemia do COV1D-19. caro a condus la suspendarea

