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Art.1. Prezenta procedură stabileşte modul în care unităţile de învăţământ analizează şi
soluţionează în etapa a doua de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare, cererile părinţilor.
Art.2. Procedura specifică este realizată în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu ordinul MENCS
nr. 3158 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în
învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017, art. 26.
Art.3. Dispoziţiile procedurii vor fi aplicate în unităţile de învăţământ preuniversitar cu clase
de nivel primar din Judeţul Dâmboviţa şi vor ñ îndeplinite de către membrii Comisiilor de
înscriere din unităţile de învăţământ, constituite conform Art.48 alin. (1) din Metodologia de
înscriere a copiilor în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2016-2017.
Art.4. Procedură specifică va ti comunicată prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe siteinspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, conform
Calendarului înscrierii în
învăţământul primar, pentru anul şcolar 2016 2017.
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Art.5. Comisia judeţeană are obligaţia de a informa MENCŞ cu privire la prezenta
procedură.
ll.
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Art.6. În perioada 30 martie ~ 08 aprilie 2016, părinţii copiilor care nu au fost cuprinsi în nicio
unitate de învăţământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la prima etapă,
depun cererile de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre
cele trei opţiuni exprimate pentru a doua etapă.
Art. 7. Validarea cererilor- tip de înscriere se face la unitatea de învăţământ aflată pe prima
poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor în perioada 30 martie - O8 aprilie 2016.
Art.8. (1) În data de 11 aprilie 2016, Comisiile de înscriere de la nivelul fiecărei unităţi de
învăţământ vor analiza, pe baza documentelor depuse la dosar, îndeplinirea criteriilor
generale şi/sau a celor speciñce, aprobate de Consiliul de Administraţie al şcolii şi avizate de

lnspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi vor soluţiona solicitările de înscriere pentru prima
opţiune.
(2) Ocuparea locurilor disponibile la unitatea de învăţământ la
care a fost depusă cererea de
înscriere se realizează în ordinea stabilită prin aplicarea criteriilor de departajare, a criteriilor
generale şi a criteriilor specifice, conform articolului 10 din Metodologia de înscriere a copiilor
în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017.
(3) În

data de 11 aprilie 2016, ora 14.30, fiecare unitate de învăţământ va depune la Comisia
judeţeană toate cererile nesoluţionate, sortate conform celei de a doua opţiuni, împreună cu
documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare pentru fiecare opţiune,
precum şi situaţia locurilor disponibile după soluţionarea primei opţiuni.

Art.9. (1) În data de 11 aprilie 2016, ora 15.30, Comisia judeţeană de înscriere va transmite
spre soluţionare unităţilor de învăţământ cererile de înscriere conform celei de a doua
opţiuni, împreună cu documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare pentru
a doua opţiune.
(2) În data de 12 aprilie 2016, Comisiile de înscriere de la nivelul unităţilor de învăţământ
vor
analiza, pe baza documentelor depuse la dosar pentru a doua opţiune, îndeplinirea criteriilor
generale şi/sau a celor specitice şi vor soluţiona solicitările de înscriere pentru a doua
opţiune.
(3) Ocuparea locurilor disponibile la unitatea de învăţământ, pentru a doua opţiune,
se
realizează în ordinea stabilită prin aplicarea criteriilor de departajare, a criteriilor generale şi a
criteriilor specifice, conform articolului 10 din Metodologia de înscriere a copii/or în
învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017.
(4) În data de 12 aprilie 2016, ora 14.00, fiecare unitate de învăţământ
va depune la
Comisia judeţeană de înscriere toate cererile nesoluţionate, sortate conform celei de a treia
opţiuni, împreună cu documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare pentru
a treia opţiune, precum si situaţia locurilor disponibile după soluţionarea celei de a doua
opţiuni.

Art.10. (1) În data de 12 aprilie 2016, ora 15.00, Comisia judeţeană de înscriere va transmite
spre soluţionare unităţilor de învăţământ cererile de înscriere conform celei de a treia opţiuni,
împreună cu documentele care dovedesc indeplinirea criteriilor de departajare pentru a treia
opţiune.
(2) În data de 13 aprilie 2016, Comisiile de înscriere de la nivelul unităţilor de învăţământ vor
analiza, pe baza documentelor depuse la dosar pentru a treia opţiune, îndeplinirea criteriilor
generale şi/sau a celor specifice şi vor soluţiona solicitările de înscriere pentru a treia
opţiune.
(3) Ocuparea locurilor disponibile la unitatea de învăţământ, pentru a treia opţiune,
se
realizează în ordinea stabilită prin aplicarea criteriilor de departajare, a criteriilor generale şi a
criteriilor specifice, conform articolului 10 din Metodologia de înscriere a copiilor în
învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017.
Art.11. În data de 13 aprilie 2016 se va finaliza completarea, în aplicaţia informatică, a
datelor din cererea-tip de înscriere pentru copiii înscrişi în etapa a doua.
Art.12. În data de 15 aprilie 2016, fiecare unitate de învăţământ va afisa listele finale ale
copiilor înscrişi in clasa pregătitoare.
Art.13. În perioada 19 - 22 aprilie 2016, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa va
centraliza şi soluţiona cererile părinţilor copiilor care nu au fost înscrişi în a doua etapă.
Soluţionarea se va face având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.

