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l. Lista RESPONSABILILORcu elaborarea, verificarea si
aprobareaEDITIEI sau a REVIZIEI IN CADRUL EDITIEI

Nr. Elemente privind Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura
crt. resţ onsabilii /

operaţiunea
l. 2. 3. 4. 5.

1.1. Elabo at Răcăşanu Maria Referent 08.03.2017
1.2. Verifi :at Istrate Gabriela Inspector şcolar %"general adjunct 10.03.2017 ƒ

'
Mihăescu Mirela Inspector şcolar ,71 1

._
,5/1Ăqg`3„„

1.3. Aviza Homeghiu Cătălina Secretar 21.03.2017» ' 4 A

SCMI
1.4. Aprobat Ion Sorin Inspector şcolar 22.03.2017

general

i. Situaţia EDIŢIILOR şi a REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR
procedurii operaţionale

Nr. Ediţia revizia în Componenta Modalitatea de Data de la care se aplicăcrt. cadrul ediţiei revizuită revizuire prevederile ediţiei / revizuirii
ediţiei

l. 2. 4.
2.1. Eîiţial - - 23.03.2017
2.2. Revizia 1.2.
2.3 Edi 'a a II-a
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3. Lista PERSOANELOR la care se difuzează editia / revizia în cadrul ediţiei
procedurii operaţionale

'\
S!

Nr. Sco :iul Ex. Compartiment Funcţia Nume şi prenume Data Semn.
crt. diñu ării Nr. primirii

1 2. 3. 4. 5. 6. 7.
3.1. aprobare 1 Conducere Inspector Ion Sorin 22.03.2017 - *

şcolar t??general
3.2. veriñ :are 2 Conducere Inspector Istrate Gabriela 10.03.2017 ,. ,

şcolar
general `ñ ”d
adjunct

3.3. veriñ are 2 Comisia Inspector Mihăescu Mirela 10.03.2017 l
`

C

Judeţeană şcolar “if/â”
3.4. avizate 3 Comisia SCMI Secretar Homeghiu 21.03.2017

CCătălina
3.5. aplicare 3 Comisiile de Inspectori Unităţile şcolare 23.03.2017 Difuzare_

înscriere în şcolari şi Comisia elmmmlcă
învăţământul Directori Judeţeană de
primar pentru înscriere în
anul şcolar învăţământul
20 l 7-20 l 8 primar pentru anul

şcolar 2017-2018

4. DISPOZITII GENERALE

Art.1. Prez nta 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. Proc dura specifică este realizată în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei
Naţionale nr 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu ordinul MEN nr.3247/14.02& 017 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în
învăţământu primar pentru anul şcolar 2017-2018, art. 26.

Art.3. Dispoziţiile procedurii vor ñ 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
înscriere a c

unităţile de învăţământ, constituite conform Art.48 alin. (l) din Metodologia de
piilor în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2017-2018.
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i
Art.4. Pro edură specifică va fi comunicată prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ulInspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, conform Calendarului înscrierii în învăţământul
primar, pen

Art.5. Corr

Art.6. În pe
unitate de îr
cererile de î
opţiuni expi

ru anul şcolar 20l7~20l8.

isia judeţeană are obligaţia de a informa MEN cu privire la prezenta procedură.

5. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN ETAPAA II-a

rioada 24 martie - 30 martie 2017, părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în niciovăţământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la prima etapă, depun
nscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei
imate pentru a doua etapă.

Art.7. Validarea cererilor-tip de înscriere se face la unitatea de învăţământ aflată pe prima
poziţie în oţ

Art.8. (1) î
învăţământ
şi/sau a ce

ţiunile privind înscrierea copiilor, în perioada 24 martie - 30 martie 2017.

1 data de 3l martie 2017, Comisiile de înscriere de la nivelul fiecărei unităţi de
or analiza, pe baza documentelor depuse la dosar, îndeplinirea criteriilor generale
or specifice, aprobate de Consiliul de administraţie al şcolii şi avizate de

lnspectoratuil Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi vor soluţiona solicitările de înscriere pentru primaopţiune.
(2) Ocupare
înscriere se
generale şi a

a locurilor disponibile la unitatea de învăţământ la care a fost depusă cererea derealizează în ordinea stabilită prin aplicarea criteriilor de departajare, a criteriilorcriteriilor specifice, conform articolului 10 dinMetodologia de înscriere a copiilorîn învăţămâ tulprimar pentru anul şcolar 201 7-20]8.
(3) În data e 3 aprilie 2017, ora 8.30, fiecare unitate de învăţământ va depune la Comisia
judeţeană t te cererile nesoluţionate, sortate conform celei de a doua opţiuni, împreună cudocumentel care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare pentru fiecare opţiune,
precum şi si

Art.9. (l) Îr

soluţionare
împreună cu
opţiune.
(2) În data d

analiza, pe l:

generale şi/s

(3) Ocupare
realizează în

aţia locurilor disponibile după soluţionarea primei opţiuni.

data de 3 aprilie 2017, ora 10.30, Comisia judeţeană de înscriere va transmite spreinităţilor de învăţământ cererile de înscriere conform celei de a doua opţiuni,
documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare pentru a doua

e 3 aprilie 2017, Comisiile de înscriere de la nivelul unităţilor de învăţământ vor
aza documentelor depuse la dosar pentru a doua opţiune, îndeplinirea criteriilor
u a celor specifice şi vor soluţiona solicitările de înscriere pentru a doua opţiune.

a locurilor disponibile la unitatea de învăţământ, pentru a doua opţiune seordinea stabilită prin aplicarea criteriilor de departajare, a criteriilor generale şi a
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criteriilor sp
învăţământul
(4) În data
judeţeană dr
împreună C

opţiune, pre

Art.l0. (l)
spre soluţic
împreună cu
opţiune.
(2) În data
analiza, pe
generale şi/s
(3) Ocupare
realizează îr
criteriilor s
învăţământul

ecifice, conform articolului 10 din Metodologia de înscriere a copiilor în
primar pentru anul şcolar 2017-2018.

:le 4 aprilie 2017, ora 8.30, fiecare unitate de învăţământ va depune la Comisia
înscriere toate cererile nesoluţionate, sortate conform celei de a treia opţiuni,
documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare pentru a treia

:um şi situaţia locurilor disponibile după soluţionarea celei de a doua opţiuni.

În data de 4 aprilie 2017, ora 10.30, Comisia judeţeană de înscriere va transmite
nare unităţilor de învăţământ cererile de înscriere conform celei de a treia opţiuni,documentele care dovedesc indeplinirea criteriilor de departajare pentru a treia

e 4 aprilie 2017, Comisiile de înscriere de la nivelul unităţilor de învăţământ vor
›aza documentelor depuse la dosar pentru a treia opţiune, îndeplinirea criteriilor
au a celor specifice şi vor soluţiona solicitările de înscriere pentru a treia opţiune.
a locurilor disponibile la unitatea de învăţământ, pentru a treia opţiune, seordinea stabilită prin aplicarea criteriilor de departajare, a criteriilor generale şi aecifice, conform articolului 10 din Metodologia de înscriere a copiilor în
primarpentru anul şcolar 2017-201&

Art.1l. În dJtta de 5 aprilie 2017 se va finaliza admiterea, în aplicaţia informatică, a cererilor deînscriere pe

Art.12. În d.
admişi/înma

Art.13. În p
şi soluţiona
va face având

Comisia
prevederile pre

Procedur
în conformitat

ru copiii înscrişi în etapa a doua.

ta de 6 aprilie 2017, fiecare unitate de învăţământ va afişa listele finale ale copiilorriculaţi în clasa pregatitoare.

rioada 7 - 13 aprilie 2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa va centralizaererile părinţilor copiilor care nu au fost înscrişi în a doua etapă. Soluţionarea seîn vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.

6. RESPONSABILITĂŢIîn derularea procedurii operationale

udeţeană şi Comisiile de înscriere de la nivelul unităţilor de învăţământ aplică
zentei proceduri, elaborate în conformitate cu Ordinul MEN nr. 3247/14.02.2017.

7. ÎNREGISTRĂRI,ARHIVĂRI

a operaţională se înregistrează în Registrul special pentru proceduri şi se arhivează
cu prevederile PO privind activitatea de arhivare a documentelor.


