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INSCRIERI CLASA PREGĂTITOARE
ANUL ŞCOLAR 2018 - 2019
ZIUA PORTILOR DESCHISE 2 MARTIE 2018 ÎNCEPÂND CU ORA 16,00
I.

Completarea şi validarea cererilor tip 8 martie 2018 – 26 martie 2018
Luni-Vineri între orele 8,00 – 18,00

Părinţii se pot programa pentru înscriere la unitatea de învăţământ tel. 0264592950 conf art.13, alin 3și 7
II.

III.

Prima etapă de înscriere 27 – 30 martie 2018
27 martie 2018 –procesarea cererilor pentru copiii din circumscripţia şcolară
27 - 28 martie 2018 – procesarea cererilor pentru copii care au optat la alta unitate decât
cea de circumscripţie
29 martie 2018 – procesarea cererilor pentru cei care au fost declarati respinsi
30 martie 2018 – afișarea listei candidaților admisi și a numărului de locuri libere
A două etapă de înscriere 11 aprilie 2018 – 23 aprilie 2018
12 – 18 aprilie 2018 – depunerea cererilor pentru copii care nu au participat la prima etapă
18 – 20 aprilie 2018 – procesarea cererilor in unitate şcolară
23 aprilie 2018 - afișarea listelor finale ale copiilor admisi

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018, inclusiv. (art. 5)
La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31
decembrie 2018, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru
parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. (art.6)
Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului
și în conformitate cu cadrul legal.

UNDE ȘI CUM SE FACE EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE A COPILULUI
Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea CJRAE CLUJ
LA CE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT POT SĂ ÎNSCRIU COPILUL?
Părintele poate opta:
a. pentru înscrierea la școala de circumscripție – în această situație, copilul este automat înscris.
b. pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție – în această situație, copilul este
înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de
departajare.



Art. 15, alin. 1 APLICAŢIA INFORMATICĂ NU PERMITE ÎNSCRIEREA COPILULUI LA
MAI MULTE UNITATI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?
La unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.
Cererile-tip de înscriere pot fi completate și validate direct la unitatea de învățământ la care
părintele dorește înscrierea copilului.
Cererile-tip de înscriere pot fi completate și online, pe un formular disponibil la adresa
www.edu.ro, accesând căsuța de pe prima pagină, intitulată Înscriere în învățământul primar.
În cazul completării online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învățământ la care dorește
înscrierea copilului, pentru validarea cererii.

CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII?
 Cerere-tip de înscriere


Copie și original după actul de identitate al părinţilor



Copie și original al certificatului de naștere al copilului



Copie și original, în cazul divorțui părinților, a hotărârii judecătorești definitive



Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea
clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).



Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde
este cazul).

CARE SUNT CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE PE CARE UNITĂȚILE DE
ÎNVĂȚĂMÂNT LE APLICĂ ATUNCI CÂND SUNT MAI MULȚI COPII PE LOC?
Criterii generale ART. 10, ALIN. 2:
Existenţa unui certificat medical de încadrare într-un grad de handicap a copilului
Existenţa unui document care să ateste că este orfan de unul sau de ambii părinți
Provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial
Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită

Criterii specifice

Sunt avizate de ISJ CLUJ si se aplica după criteriile generale și numai dacă acestea nu reușesc
să facă departajarea între copii, cu excepția situațiilor prevăzute de Metodologie.
TELVERDE ISJ Cluj 0 800 816 264

DIRECTOR,
Prof. dr. Alina Monica Bărăian

