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Către inspectoratele şcolare judeţene/ ISMB

- ln atenţia inspectorului şcolar general şi a inspectorului pentru învăţământul preşcolar -
Cadrul nolrmativ pentru desfăşurarea procesului insrructiv-educativ în anul şcolar 2018-2019, în
învăţământul preşcolar, este asigurat de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.

În acest sens, facem următoarele precizări:

o Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani în învăţământul preşcolar
se derulează, succesiv, următoarele etape:
- reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învăţământ preşcolar în acest anşcolar şi urmează să o frecventeze şi în anul şcolar care urmează; ,
- înscrierea copiilor nou veniţi.

o Reînscrierile vor începe pe 7 mai 2018, iar înscrierile se vor derula începând cu 21 mai
V

2018.
a Orarul reînscrierilor şi, respectiv, al înscrierile:* vor ti stabilite de conducerea unităţii de

învăţământ şi vor ti afişate, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor
şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi, eventual, pe site-ul
inspectoratului şcolar.

o Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în
ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupamijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). In baza HG nr.1252/2012 şi în
limita locurilor disponibile, pot ñ înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 îşi 3 ani.

a În situaţia în care într~o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în
învăţământul preşcolar, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul de locuri
libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare
specifice, după cum urmează:
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Criteriile generale de departajare sunt următoarele:
-

eiristenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (situaţia
c pilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial
s asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinti);

- evtistenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
- existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/inmatriculate în unitatea de învăţământreppectivã;

- exiistenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.
l

În cazul in c lre numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi este mai mare decât numãrul ,o

de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii
generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizeaza la început copiii care

"

îndeplinesc trei dintre criteriile menţionate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre
criterii şi, în jmal, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menţionate.

Criteriile spticiñce de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar sau
cu grupe de ţijreşcolari, sunt aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de către
consilierul jurlidic al Inspectoratului Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 18
mai 2018. Criteriile specifice de departajare sunt aplicate după epuizarea departajării pe baza
criteriilor generale menţionate anterior. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învăţământ
va indica d cumentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul
completarii/validării cererii-tip de înscriere. Aceste criterii nu pot fi discriminatorii şi nu potinclude existenţa

unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului procesului de
„ . „ „ 1. _ -inscriere in inivaţamantul preşcolar.

-
Pentrui

asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile Lmitãţilor
de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele

jinfomtaţii: i

- ca acitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectata);
- nu ărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-20l9 (pe

gr pe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
- cri eriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
- nu ătul de copii reinscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.
Totod tă, unităţile de învăţământ preşcolar particular vor afişa şi informaţii privind
statutu gradinitei, respectiv: autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată ARACLP.

o Pentru soluţionarea diferitelor situaţii legate de reînscriere/înscriere în unităţile de
învăţă ânt preşcolar, ISJ/ISMB vor consilia şi sprijini părinţii, ţinând cont, cu precădere,
de inte esul educaţional al copilului.

o Etapele de reînscriere şi înscriere vor fi realizate conform Procedurii informatice
specifii e (transmise ISJ/ISMB de către MEN), Modul SIIIR A Înscrierea la grădiniţă
20] 8~2 19.



To-DAMBOV ITP. 02/05/2013 10:10 #643 P.D03/D03SEITPV -

'

DIRECŢIAG ENERALĂ EDUCAŢIE
TIMPURIE, ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMARMINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ş; GIMNAZIAL

DIRECŢIA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
S] CONlUNlCAŢlEl

lnspectoratel: şcolare se vor asigura că sunt îndeplinite, în fiecare unitate de învăţământ
preşcolar sa cu grupe de preşcolari, condiţiile organizatorice şi logistice necesare pentruutilizarea fac lã a aplicaţiei informatice SIIIR.

Inspectorii şdolari generali şi inspectorii de specialitate vor urmări modul în care sunt respectateşi aplicate prevederile prezentei note.i
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