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INFORMATII UTILE PENTRU INSCRIEREA IN                                                             
CLASA PREGATITOARE  

AN SCOLAR 2020/2021 

 La clasa pregătitoare se fac înscrieri pentru 1 clasă, cu învăţător titular.   

Număr de locuri:  19 pentru copiii recenzați din propria circumscripţie;                                                          

Număr de locuri libere  pentru copiii ce provin din alte circumscripţii şcolare:  1; 

Sala de clasă, situată în clădirea Grădiniței cu Program Normal “Prichindel”, Comuna Cuza Vodă, este 

spaţioasă, ferestre mari şi luminoase.  

Program de funcţionare:  08.00 – 11.30 

 Conform art. 5. alin. 1 Părinții/tutorii legali/reprezentanții legali,ai căror copii împlinesc vârsta de 6 

ani până la data de 31 august 2020 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în 

clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii. 

 Conform art. 6. alin. 1 Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 

31 decembrie 2020 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă 

dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. 

 Conform art. 6. alin. 2  În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea 

în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali, 

în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar . Solicitarea de eliberare a 

recomandării poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace 

electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite 

recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice. 

 Conform art. 6. alin. 3  Părinții/Tutorii legal instituiți/Împuterniciții legali, ai căror copii împlinesc vârsta 

de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor 

în clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021, sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este 

corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, vor fi consiliați în vederea înscrierii 

copiilor la grădiniță, în grupa mare. 

 

 Calendarul înscrierilor, pe etape, conform OMEC nr. 4244/12.05.2020 pentru modificarea și 

completarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul 

școlar 2020-2021 aprobate prin OMEC nr. 3277/2020:  

 

-   Etapa I: in perioada 04 martie - 07 iulie 2020 are loc completarea şi validarea cererilor-tip de 

înscriere în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2020 - 2021, online sau la unitatea şcolară la care 

solicit solicit înscrierea copiilor. 

  20 iulie 2020 - afisarea listelor copiilor inmatriculati, a numărului de locuri rămase libere. 

Nota: locurile ramase libere dupa inscrierea copiilor din circumscriptie se ocupa de catre cei din afara 

circumscriptiei. In cazul in care numarul de locuri este mai mic decat numarul de solicitari departajarea 

se face prin aplicarea criteriilor generale (detaliate mai jos). 
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-  Etapa a II-a: in perioada 22 – 28 iulie 2020 are loc depunerea/transmiterea 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   

 31 iulie 2020 - afisarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare. 

 Criterii generale de departajare (conform Metodologiei de înscriere în învăţământul primar pentru 

anul şcolar 2019 – 2020 – art. 10, alin. (2)   

a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; 

b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care 

provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului 

orfan de ambii părinţi; 

c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; 

d) existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă. 

În cazul în care numărul cererilor de înscriere de la părinți din afara circumscripției școlare este 

mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a 

numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început 

copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile mai sus mentionate, apoi copiii care îndeplinesc două dintre 

criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile generale de departajare. 

 Inscrierile se vor face prin completarea unei cereri tip la sediul unitatii de invatamant dupa 

urmatorul program:  

 zilnic, în intervalul orar 08,00-16,00 (luni-vineri). 

 Parintii pot obtine informalii legate de inscrierea copiilor in clasa pregatitoare la numerele de 

telefon: 0800 816 236 - Telverde al Inspectoratului Şcolar  Judeţean Galaţi (luni – joi, 8.00 – 16.30; 

vineri: 08.00 – 14.30),   0236 823860 – secretariatul Scolii Gimnaziale “Elena Doamna”, Comuna Cuza 

Voda (luni – vineri, 8.00 – 16.00) sau accesand site-ul unitatii noastre scolare: 

www.scoalaelenadoamna.ro 

 

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 și 

eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar 

Pentru copiii care au frecventat grădinița 

● Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea 

recomandării de înscriere în clasa pregătitoare 

● Eliberarea/Transmiterea de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de 

înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz; 

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate 

● Înregistrarea de către CJRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care 

îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordin; 

http://www.scoalaelenadoamna.ro/
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● Planificarea de către CJRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru 

participarea la evaluare 

● Desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE 

● Eliberarea/transmiterea de către CJRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa 

mare, după caz 

 

 conform art. 13, alin. 8 din Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul 

scolar 2020-2021: ordinea in care se programeaza telefonic pentru completarea si /sau validarea 

cererilor tip de inscriere sau în care se prezinta parintii pentru completarea si validarea cererilor tip de 

inscriere nu presupune crearea unei liste de  preinscriere și/sau acordarea unei prioritati la inscriere. 

 conform art. 14, alin.1, din Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul 

scolar 2019/2020, în situația în care cererea tip de înscriere se completează la sediul unității de 

învățământ la care se dorește înmatricularea copilului, completarea datelor in aplicatia informatica se 

face in prezenta parintelui, de catre un membru al comisiei de inscriere din scoala. În acest caz, imediat 

dupa completarea cererii - tip de inscriere se realizeaza validarea acesteia. ... în situatia in care 

completarea nu se poate face direct in aplicatia informatica, din motive obiective, cum ar fi intreruperea 

alimentarii cu energie electrica, imposibilitatea temporara a conectarii la internet și alte asemenea, 

comisiile de înscriere vor informa parintii despre situatia aparuta si vor solicita acestora sa completeze 

manual cererea-tip de inscriere, sa o semneze si sa revina la unitatea de invatamant pentru a valida 

inscrierea. 

 

 Acte necesare înscrierii: 

 cerere-tip de înscriere (cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin 

poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele/tutorele legal 

instituit/reprezentantul legal dorește înscrierea copilului.  În situația completării online a cererii de 

înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal 

va transmite unității de învățământ declarația-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3, cu 

privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa 

pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. 1);  

 carte de identitate parinti (original si copie); 

 certificat de naştere copil  (original si copie); 

 documente doveditoare pentru criterii generale (unde este cazul);   

 dovada de vaccinari (in original);  

 o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare/o copie a documentului prin care 

CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului – în cazul în care 

cererea-tip este completată pentru un copil care împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie 

– 31 decembrie 2020 inclusiv.     

    

    Conform art. 15,  alin. 1,  din Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul 

scolar 2019/2020: aplicatia informatica nu permite inscrierea copilului la mai multe unitati de invatamant. 

Director,                                                                                                                                                      

prof. ALINA GRIGORE 


