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 În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare, învățământul
primar cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV.
 Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar

2016 – 2017 se face în conformitate cu METODOLOGIA DE
ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru

anul școlar 2016-2017, aprobată prin Ordinul MENCS nr.
3158/15.02.2016.

.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2016
inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa
pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și a Metodologiei de înscriere
a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017
• părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31
decembrie 2016 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa
pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
• părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31
decembrie 2016 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa
pregătitoare în anul școlar 2016 – 2017, sau ai celor pentru care evaluarea
arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a
clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare.
•

EVALUAREA DEZVOLTARII PSIHOSOMATICE A
COPIILOR
 Evaluarea dezvoltării psihosomatice se desfășoară în perioada 23
februarie -16 martie, în intervalul orarul 10,00 – 18,00.
 Rezultatul va fi comunicat în scris părintelui care a solicitat evaluarea,
în perioada 23 februarie – 17 martie 2016. Rezultatul nu poate fi
contestat.
 Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub

coordonarea Centrului județean de resurse și asistență educațională,
(CJRAE). Aceasta se realizează de către personalul de specialitate al
CJRAE, personal de specialitate din alte instituții/unități, precum și
medici școlari sau medici de familie, acolo unde este necesar.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE
A)

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa
pregătitoare:



22 februarie 2016 – afișarea, la sediul unității de învățământ și al
inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului de completare a
cererilor tip de înscriere în învățământul primar



29 februarie – 18 martie – completarea de către părinți, online sau la
unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor tip de
înscriere. Validarea cererilor tip de înscriere la unitatea de învățământ la care
solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-20,00 (luni –
vineri), respectiv 9,00-13,00 (sâmbăta).

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:
 cerere-tip de înscriere;
 copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui

legal;
 copie și original al certificatului de naștere al copilului;
 documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică
corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo
unde este cazul);
 alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale
și/sau specifice (acolo unde este cazul).

B) Prima etapă de înscriere:
 21 martie 2016 – procesarea, de către comisia națională de înscriere a
copiilor în învățământul primar, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul
aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai
căror părinți au solicitat acest lucru în cererea tip de înscriere.
 22 – 24 martie 2016
a) procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip
de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită
înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe
locurile rămase libere.
b) Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din
unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de
departajare
c) validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei
candidaților admiși în această fază

 25 martie 2016 - Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere,

cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai
căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de
circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această
fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
 25 – 26 martie 2016 - Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul

inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a
numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

C) A doua etapă de înscriere:
 29 martie 2016
- Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii
specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.
- Informarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de către comisia
județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor
pe locurile disponibile, în etapa a doua.
 30 martie – 08 aprilie 2016
- Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima

poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care
nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat
la prima etapă.
- Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în
opțiunile privind înscrierea copiilor.

 11 – 15 aprilie 2016
-



-

Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de
părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza
criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
Completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru
candidații admiși în această etapă.
15 aprilie 2016 - Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale
copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
18 – 22 aprilie 2016
Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor
care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.
Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea
în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al
copilului.

Procedură privind înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la
data de 31 august 2016, inclusiv








Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016
inclusiv, care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2015-2016
și ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I, pot fi înmatriculați, doar
pentru anul școlar 2016-2017, în clasele I deja existente, pe locurile
disponibile.
Perioada de înregistrare a solicitărilor de înscriere în clasa I a copiilor care
îndeplinesc condițiile menționate mai sus se face în perioada 22
februarie – 28 februarie 2016.
Depunerea solicitărilor de înscriere în clasa I se face direct la unitatea de
învățământ, neexistând posibilitatea completării online.
În solicitările părinților/ tutorilor/ reprezentanților legali se va menționa cauza
amânării înscrierii în învățământul primar.
Părintele poate depune o singură solicitare, fie la școala de circumscripție, fie la
o altă școală din lista unităților de învățământ cu locuri disponibile.

 În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor

este mai mare decât numărul locurilor disponibile, înscrierea în
clasa I se va face în perioada 11 martie – 16 martie 2016,
conform unei proceduri specifice elaborate de
inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și
a celor specifice de departajare, în limita locurilor
disponibile, având prioritate criteriul apartenenței la
circumscripția școlară.

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
PARTICULAR
 Înscrierea copiilor în unitățile de învățământ particular se face în
prima etapa de înscriere.
 Înscrierea se face direct la școală sau pe formularul online, dacă unitatea
de învățământ autorizată/acreditată și-a introdus toate datele în
aplicația informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca
unitățile de învățământ de stat. Dacă nu, înscrierea se face doar la
unitatea de învățământ. În cazul înscrierii online, validarea cererii-tip se
face la sediul unității de învățământ dorite.
 Dacă, dupa finalizarea primei etape, copilul nu este înmatriculat la
unitatea de învățământ dorită de părinte, copilul poate fi înscris la școala
de circumscriptie, numai dacă părintele a solicitat și această opțiune în
cererea-tip de înscriere. În caz contrar, participă la a doua etapa de
înscriere .

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂMTUL SPECIAL
 Copiii cu cerințe educaționale speciale pot fi înscrisi în școlile de masă, conform









prevederilor metodologiei de înscriere în învățământul primar.
În situațiile în care orientarea școlara impune înscrierea în învățământul
special, părinții se adresează școlii de circumscripție sau CJRAE, de la care vor
primi informațiile necesare pentru înscrierea în învățământul special.
Înscrierea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul special se
face direct la școala specială, cu documentele menționate anterior, la care se
adaugă documentul care atestă orientarea către școala specială.
Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ special
completează cererile-tip de înscriere direct în aplicația informatică.
Toți copiii care au orientarea școlară pentru învățământul special vor fi
înmatriculați conform solicitării.

ÎNSCRIEREA ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE AU ÎN OFERTĂ CLASE
ORGANIZATE CONFORM REGLEMENTĂRILOR SPECIFICE
ALTERNATIVELOR EDUCAŢIONALE
Unitățile de învățământ alternativ de stat vor fi incluse în aplicația informatică pentru
înscrierea în clasa pregătitoare. În cazul unităților de învățământ alternativ de stat care
au constituită circumscripție școlară, se vor parcurge etapele de înscriere prevăzute mai
sus.
 În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de
învățământ alternativ solicitată de părinte, acesta poate fi înscris la școala de
circumscripție dacă părintele a bifat opțiunea de întoarcere la școala de circumscripție;
dacă nu a bifat această opțiune, participă la a doua etapă de înscriere.


 Părinții pot obține informații referitor la înscrierea copiilor în clasa

pregătitoare și clasa I apelând gratuit la TELVERDE 0800816232,
ISJ IAŞI
 La secretariatul şcolii se pot obţine informaţii cu privire la înscrierea
copiilor în învăţământul primar.
 Pentru a cunoaşte circumscripţiile şcolare puteţi accesa site-urile
www.edu.ro sau www.isjiasi.ro
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