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CALENDAR ÎNSCRIERE
 1 martie – 23 martie 2018
Realizarea evaluarii nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor care
implinesc 6 ani intre 1 septembrie si 31 decemtrie 2018 inclusiv.
IMPORTANT! Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat
*Daca parintele nu opteaza pentru evaluarea psihosomatica sau in cazul
in care copilul nu a fost declarat pregatit pentru scoala, in urma evaluarii,
atunci acesta va fi inscris in invatamantul prescolar, la grupa mare
 1 martie – 26 martie 2018
Comunicarea rezultatului evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului,
in scris, parintelui care a solicitat evaluarea.
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 8 martie – 26 martie 2018
Completarea de catre parinti, online sau la unitatea de invatamant la
care solicita inscrierea copiilor, a cererilor-tip de inscriere.
Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care se
solicită inscrierea copiilor, zilnic, in intervalul orar 8,00-18,00 ( luni-vineri ).

Prima etapa de inscriere
 27 – 28 martie 2018
Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din
cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti, a cererilor
parintilor care solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat
scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere.
Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de
inscriere din unitatile de invatamant, prin aplicarea criteriilor generale si
specifice de departajare si validarea de catre consiliul de administratie al
unitatii de invatamant a listei candidatilor admisi in aceasta faza.
Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor – tip de inscriere pentru
candidatii admisi in aceasta faza.
 30 martie 2018
Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul Inspectoratului Școlar si
al unitatilor de invatamant a candidatilor inmatriculati, a numarului de locuri
ramase libere si a listei copiilor neinscrisi dupa prima etapa.
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A doua etapa de inscriere
 11 aprilie 2018
Comunicarea, prin afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul
inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile
disponibile, elaborate de inspectoratul scolar.
Informarea Ministerului Educatiei Nationale de catre comisia judeteana/a
municipiului Bucuresti, cu privire la procedura specifica de repartizare a
copiilor pe locurile disponibile, in etapa a doua.
 12 aprilie – 18 aprilie 2018
Depunerea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de invatamant
aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a
doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de
invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa.
Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant aflata pe
prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor.
 18 aprilie – 20 aprilie 2018
Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, a cererilor-tip de inscriere
depuse de parinti, aplicand procedura specifica elaborata de Inspectoratul
Școlar, pe baza criteriilor generale si a celor specifice de departajare, in
limita locurilor disponibile.
Completarea, in aplicatia informatica, a datelor din cererile – tip de
inscriere pentru candidatii admisi in aceasta etapa.
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 23 aprilie 2018
Afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor finale ale copiilor
inscrisi in clasa pregatitoare.
 24 aprilie – 4 mai 2018
Centralizarea si solutionarea de catre inspectoratul scolar a cererilor
parintilor copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate de invatamant.
Solutionarea de catre inspectoratul scolar a oricarei alte situatii
referitoare la inscrierea in invatamantul primar, avand in vedere, cu
prioritate, interesul educational al copilului.

Criteriile generale de departajare sunt:


a). existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a
copilului



b). existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti
(este asimilat acestei situatii cazul copilului care provine de la o casa de
copii/centru de plasament/plasament familial)



c). existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur
parinte



d). existenta unui frate/a unei surori inmatriculate in scoala respectiva
Repartizarea copiilor se face in ordine descrescatoare a numarului de
criterii generale cumulate de catre fiecare copil: se repartizeaza la inceput
copiii care indeplinesc 3 criterii, apoi 2 si, in final, copiii care indeplinesc un
criteriu. In cazul in care mai multi copii indeplinesc un criteriu, ordinea de
prioritate a criteriilor este de la a) la d).
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Criteriile specifice de departajare sunt:

 Copilul a frecventat gradinita din structura școlii sau din proximitatea unitatii
scolare
 Bunicii/rudele care se ocupa de educarea copilului locuiesc in
circumscriptia scolara
 Locul de munca al unui parinte/ parintilor este in circumscriptia scolara
 Copilul are frati/veri la una din gradinitele care functioneaza in
circumscriptia scolara
 Copilul desfasoara activitati cu caracter artistic sau sportive intr-un club sau
institutie din circumscriptia scolara

Acte necesare
-cererea-tip care se completeaza online sau la secretariatul scolii la care
parintele doreste sa-si inscrie copilul.
– copie a buletinului de identitate
– copie a certificatului de nastere a copilului
– evaluarea dezvoltarii psihosomatice (dupa caz)
– dovada indeplinirii criteriilor de departajare (pentru inscrierea la alta
scoala decat cea de circumscriptie).
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