INFORMAŢII UTILE PENTRU INSCRIEREA
IN CLS. PREGĂTITOARE 2019-2020
 In unitatea noastră vor funcţiona în anul şcolar 2019-2020 - 2 clase pregătitoare cu
31 elevi, o clasă la Şcoala Primara nr. 1 Furcenii Vechi şi o clasa la
Şcoala Gimnazială “ General Dumitru Dămăceanu” - în cadrul Grădiniţa Cu
Program Normal nr. 1 Cosmeşti,
 La nivelul Şcolii Gimnaziale “General Dumitru Dămăceanu”, Cosmeşti nu există
posibilitatea organizării programului educaţional „Şcoală după şcoală” pentru
clasa pregătitoare.
 Acţiunea intitulată „Ziua porţilor deschise” dedicată părinţilor şi viitorilor elevi
de clasă pregătitoare va avea loc după următoarea programare:

UNITATEA DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

LOC DE DESFĂŞURARE

DATA



Gradinita cu Program
27.02.2019,11:30
Normal nr. 1 Cosmesti


Şcoala Gimnazială "General

Gradinita cu Program
26.02.2019,10:30
Dumitru Dămăceanu "
Normal nr. 1 Baltareti


Gradinita cu Program
27.02.2019,

Normal nr. 1 Cosmesti Vale
11:30

Gradinita cu Program
26.02.2019,

Normal „Ion Creanga”
10:30

Şcoala Primară nr. 1

Furcenii Vechi
Gradinita cu program normal
26.02.2019,

nr. 1 Furcenii Noi
09:30


 Părinţii pot obţine informaţii legate de înscrierea copiilor în clasa
pregătitoare la numerele de telefon:
0 800 816 236 – telverde program luni-joi 08:00-16.30
Vineri 08:00-14:30
0 236863365– secretariatul Şcolii Gimnaziale “General Dumitru Dămăceanu”
program luni-joi 07:30-16.00
Vineri 07:30-14:00
 Site-ul Şcolii Gimnaziale “General Dumitru Dămăceanu”-www.sgdd.ro

 CONDIȚII DE ÎNSCRIERE
Art. 5(1) Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2019
inclusiv au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, în
conformitate cu prevederile legii şi ale prezentei metodologii.
(2) Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ au obligaţia de a asigura permanent
informarea şi consilierea părinţilor referitor la prevederile legii şi ale prezentei metodologii
în ceea ce priveşte înscrierea copiilor în învăţământul primar. Directorul unităţii de
învăţământ desemnează persoana/ persoanele, în funcţie de numărul de clase, care răspunde/
răspund la întrebările/solicitările părinţilor. Persoanele desemnate au obligaţia de a cunoaşte
aceste prevederi, precum şi opţiunile pe care le au părinţii privind alegerea unităţii de
învăţământ în care îşi pot înscrie copiii şi trebuie să poată oferi detalii referitoare la
conţinutul activităţilor educaţionale care se desfăşoară în clasa pregătitoare, la abordarea
didactică, la organizarea programului şcolar. Consilierea se face având în vedere, cu
prioritate, interesul educaţional al copilului.
Art. 6 (2)Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31
decembrie 2019 inclusiv pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare,
dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
(2) Înscrierea copiilor prevăzuţi la alin. (1) în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a
părinţilor, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialişti, atestă
pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
 Realizarea evaluarii nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor care
împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2019 se face în perioada
26.02-20.03.2019 conform anexei 1 la ordinul M.E.N. nr. 3181/18.02.2019.
(3) Părinţii copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie
2019 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar

2019 - 2020, sau ai celor pentru care evaluarea prevăzută la alin. (2) arată că dezvoltarea
psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare îşi vor înscrie
copiii la grădiniţă, în grupa mare.
(4) În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc
6 ani după data de 31 decembrie 2019, inspectoratele şcolare/unităţile de învăţământ vor
consilia părinţii privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al copilului şi îi vor
informa că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în urma evaluării dezvoltării
psihosomatice care să ateste pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei
pregătitoare. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate
asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscrişi în grupa mare din
învăţământul preşcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

 Conform art. 13, alin (8): ordinea in care se programeaza telefonic pentru completarea si
validarea cererilor tip de inscriere sau in care se prezinta pentru completare si/sau validarea
cererilor tip de inscriere nu presupune crearea unei liste de preinscriere si/sau acordarea unei
facilitate la înscriere.
 Conform art. 14 - În situaţia în care cererea - tip de înscriere se completează la sediul
unităţii de învăţământ la care se doreşte înmatricularea copilului, completarea datelor în
aplicaţia informatică se face în prezenţa părintelui, de către un membru al comisiei de
înscriere din şcoală. În acest caz, imediat după completarea cererii - tip de înscriere, se
realizează validarea acesteia. Comisiile de înscriere din fiecare unitate de învăţământ vor
asigura imprimarea unui număr de cereri - tip de înscriere, care să fie completate de mână de
către părinţi, în situaţia în care completarea cererilor - tip de înscriere nu se poate face direct
în aplicaţia informatică, din motive obiective, cum ar fi întreruperea alimentării cu energie
electrică, imposibilitatea temporară a conectării la internet şi altele asemenea. În aceste
cazuri, comisiile vor informa părinţii care se prezintă pentru înscriere despre situaţia apărută
şi vor solicita acestora să completeze manual cererea - tip de înscriere şi să o semneze.

Părinţii vor fi informaţi că, după remedierea situaţiei speciale, vor fi invitaţi din nou la
unitatea de învăţământ pentru a verifica datele introduse în aplicaţia informatică, pe baza
cererii scrise depuse anterior, prin semnarea exemplarului de cerere - tip tipărit din
calculator.
 Conform art. 15- În momentul prezentării la unitatea de învăţământ pentru completarea
cererii - tip de înscriere, părinţii vor fi informaţi că aplicaţia informatică nu permite înscrierea
copilului la mai multe unităţi de învăţământ.
La înscriere părinţii vor avea asupra lor următoarele documente în original şi copii:
- carte de identitate;
- certificat naştere copil;
- rezultatul evaluării psihosomatice (acolo unde este cazul).

CALENDARUL ÎNSCRIERII LA CLASA PREGĂTITOARE



26 februarie-20 martie 2019: Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică
a copiilor care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2019 și comunicarea
rezultatului, în scris, părintelui;



4 martie - 22 martie 2019: Completarea cererilor-tip de înscriere, online sau la sediul
unității școlare, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 8:00-18.00;

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE


25 martie 2019: Procesarea, de către comisia națională, a cererilor-tip de înscriere cu
ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție;



26-27 martie 2019: Procesarea la nivelul unității de învățământ a cererilor părinților care
solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât cea de circumscripție;



28 martie 2019: Procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere cu
ajutorul aplicației informatice a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă
unitate de învățământ decât cea de circumscripție;



29 martie 2019: Afișarea în unitatea de învățământ și pe site a candidaților înmatriculați
și a numărului de locuri rămase libere;

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE


2-8 aprilie 2019: Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ
aflate pe prima poziție între cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către
părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate; Validarea cererilor-tip de
înscriere la unitatea aflată pe prima poziție;



11 aprilie 2019: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor
înscriși în clasa pregătitoare.

Școala: ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GENERAL DUMITRU DĂMĂCEANU"

COSMEȘTI
Adresa: Comuna Cosmești
Telefon: 0236863365
e-mail: scosmesti@yahoo.com

IMAGINI DIN CLASELE PREGĂTITOARE

