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CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN
CLASA PREGĂTITOARE
AN ȘCOLAR 2019-2020
26 februarie – 9 martie 2019 - Ziua porților
deschise
25 februarie – 22 martie 2019 - Evaluarea
nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor
care nu împlinesc 6 ani la data începerii școlii

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE
4 martie – 22 martie 2019 - Părinții completează,
online sau la școala la care vor să își înscrie copiii,
cererile-tip de înscriere
29 martie 2019 - Afișarea în școală și pe site-ul
ISJ Buzău, a candidaților înmatriculați, a
numărului de locuri rămase libere și a listei
copiilor neînscriși după prima etapă.

ETAPA a II-a DE ÎNSCRIERE
1 aprilie 2019 - Afișarea la sediul școlilor și pe
site-ul inspectoratului școlar a procedurii specifice
de repartizare a copiilor pe locurile disponibile,
elaborată de inspectoratul școlar
2 aprilie – 8 aprilie 2019 - Depunerea 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 în prima etapă.
11 aprilie 2019 - Afișarea listelor finale ale
copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

CRITERIILE GENERALE DE
DEPARTAJARE SUNT
URMĂTOARELE
Existența unui certificat medical de
încadrare în grad de handicap a copilului;
Existența unui document care dovedește că
este orfan de ambii părinți. Situația
copilului care provine de la o casă de
copii/un centru de plasament/plasament
familial se asimilează situației copilului
orfan de ambii părinți;
Existența unui document care dovedește că
este orfan de un singur părinte;
Existența unui frate/a unei surori
înmatriculat/înmatriculate în unitatea de
învățământ respectivă.

DOCUMENTE NECESARE
PENTRU ÎNSCRIERE
Cererea-tip care se completează online sau
la secretariatul școlii la care părintele
dorește să-si înscrie copilul
Certificat de naștere copil (original și
copie)
Cărți de identitate părinți (original și copie)
Rezultatul evaluării psihosomatice (acolo
unde este cazul)
Dosar cu șină

REGULILE DE ÎNSCRIERE ÎN
CLASA PREGĂTITOARE 2019
 Părinții cu copii care împlinesc 6 ani
până la data de 31 august 2019 inclusiv sunt
obligați să își înscrie copiii în clasa
pregătitoare.
 Părinții sau împuterniciții legali ai
copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în
perioada 1 septembrie – 31 decembrie
2019 pot să-și înscrie copiii în clasa
pregătitoare, numai după ce cei mici
susțin evaluarea
psihosomatică și
dacă
dezvoltarea
lor
psihosomatică
este
corespunzătoare.
 Părinții copiilor care fac 6 ani în perioada 1
septembrie – 31 decembrie 2019, care nu
optează pentru înscrierea copiilor în clasa
pregătitoare în anul școlar 2019-2020 sau pentru
care evaluarea psihosomatică arată că nu pot
parcurge cu succes clasa pregătitoare își vor
înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare.
 Evaluarea dezvoltării psihosomatice a
copiilor se efectuează în grădinițele de stat și
în Centrele județene de resurse și asistență
educațională (CJRAE/CMBRAE).
 Toți copiii ai căror părinți cer înscrierea
în clasa pregătitoare la școala de
circumscripție sunt înmatriculați la unitatea
de învățământ solicitată.

