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INFORMARE 

În atenția părinților/reprezentanților legali ai copiilor din ciclul primar și gimnazial de la 
Școala Gimnazială Lucian Blaga Fărcașa 

 
 

Vă anunțăm că, în conformitate cu Ordinul  Nr. 3.300 din 19 februarie 2021, privind 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Programului pilot de tip  ,,Școală după școală”, 
pentru elevii până în clasa a VIII-a inclusiv, părinții elevilor pot solicita înscrierea copiilor în 
programul remedial, în intervalul 25 februarie-3 martie 2021. 
Sunt organizate ore de recuperare în unitățile de învățământ în care există elevi care au nevoie de 
ore remediale, nevoie stabilită prin criteriile de mai jos: 

1. 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 ne beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la 
internet; 

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

3. 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. 

Înscrierea elevului pentru a participa la activitățile de educație remedială organizate în 
cadrul Programului național pilot de tip ,,Școală după școală” se realizează în urma 
informării acestuia și se face pe baza solicitării scrise a părintelui/a reprezentantului 
legal, sau, după caz, a persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea unui 
copil, în perioada absenței părinților,conform art. 104 din Legea nr.272/2004 privind 
protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, denumiți în continuare părinți. Solicitările scrise se pot depune și prin e-mail 
(scoalafarcasamm@yahoo.com) la Școala Gimnazială Lucian Blaga Fărcașa, în perioada: 25 
februarie-3 martie 2021.  

 
Veți depune următoarele documente, în funcțiile de criteriul la care vă încadrați: 
 

Criteriul a: elevi care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale 
desfășurate prin intermediul tehnologiei și internetului: 

o Cererea semnată de părintele/reprezentantul legal 
o O declarație pe propria răspundere (dată de către părinte/reprezentantul legal), în care 

se specifică că elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile 
educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului; 
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Criteriul b: elevii care se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 
2020-2021 au situația neîncheiată la cel puțin o disciplină 

o Cererea semnată de părintele/reprezentantul legal 

Criteriul c: elevii care din alte motive au nevoie de activitate remedială: rezultate școlare/ 
rezultate la evaluarea inițială de la începutul semestrului 

o Cererea semnată de părintele/reprezentantul legal 

Perioada pentru depunerea cererilor de înscriere pentru selecția copiilor dumneavoastră în 
Programul național pilot de tip ,,Școală după școală” este: 25 februarie-3 martie 2021. 
 
 
 
 

 
Director, prof. Viorelia-Maria VELE 

 
 


