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Ultima lună de proiect la Școlile Gimnaziale din Budești, Ciceu-Mihăiești și 

Reteag  

 
 

Proiectul ALEGE ȘCOALA PENTRU UN VIITOR MAI BUN derulat în trei unități școlare 

din județul Bistrița-Năsăud (Școala Gimnazială Ion Pop Reteganul – Reteag, Școala Gimnazială Petru 

Rareș – Ciceu Mihăiești și Școala Gimnazială Budești) având ca scop diversificarea măsurilor de 

prevenție/intervenție împotriva părăsirii timpurii a școlii adresate copiilor/elevilor cu risc educațional 

crescut și cadrelor didactice din cele trei unități de învățământ, se apropie de final.  

Începând din luna mai 2019, proiectul urmărește implicarea a 3 categorii de grupuri țintă: 

1) Elevi și copii : 349 

 111 copii preșcolari 

 238 elevi din ciclul primar și gimnazial 

2) Cadre didactice și personal de sprijin: 65 persoane 

3) Părinți: minim 349 părinți ai copiilor din grupul țintă 

Una dintre activitățile de bază ale proiectului este programul educațional complementar activității la clasă 

și anume Școala după școală cu o derulare de 5 semestre în anii școlari: 2018-2019, 2019-2020 și 2020-

2021, cu un total de 25 luni de derulare. Perioada 18 septembrie – 18 octombrie 2021 este ultima lună de 

proiect. 

Noul an școlar începe, la fel ca cel anterior, în condiții speciale, generate de pandemia de Covid-19. 
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În acest context, la fel ca celelalte activități școlare, activitățile proiectului „Alege școala pentru un viitor 

mai bun”  se desfășoară ținând cont de măsurile de siguranță epidemiologică prevăzute în ordinul comun 

ME/MS nr. 5196/1756 din 3 septembrie 2021, care pun pe prim plan securitatea  și sănătatea copiilor și a 

personalului din unitățile de învățământ. În funcție de incidența cumulată în ultimele 14 zile 

a cazurilor din localitate (mai mică sau egală/mai mare de 6/1.000 de locuitori), se decide, având ca 

referință ziua de vineri, scenariul de funcționare al unităților de învățământ.  În cazul școlilor din proiect 

nu există probleme locale grave, motiv pentru care acestea funcționează în scenariul verde. 

Experții din proiect se asigură de respectarea procedurilor specifice pentru derularea tuturor 

activităților cu copiii, colaborând, în acest sens, cu părinţii copiilor/elevilor, profesorii şi cadrele 

medicale. 

Echipele de implementare ale proiectului au realizat o nouă prezentare a Ghidului elaborat la 

începutul anului școlar trecut, prin ordin comun al celor două ministere cu măsuri și sugestii atât pentru 

părinţi, cât și pentru elevi și profesori. 

Pentru că nu sunt recomandări care să restricţioneze în vreun fel posibilitatea copilului de a mânca 

la şcoală, programul se derulează conform proiectului propus prin cererea de finanțare dar regulile de 

igienă și distanțare fizică sunt respectate cu mare strictețe. 

Echipele de proiect, în colaborare cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean BN, 

monitorizează permanent evoluția stării de sănătate a copiilor din grupul țintă precum și derularea 

activităților, astfel încât toate activitățile și obiectivele asumate să poată fi atinse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014 - 2020 

POCU 108133 – Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud 


