INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
BISTRIŢA – NĂSĂUD

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
INSCRIERE IN CICLUL PRIMAR
Ediţia: IV
Actualizat:
Nr. pagini: 3
Aprobat: - Consiliul de Administraţie al IŞJ BN din 28.03.2016
Intră în vigoare începând cu: 30.03.2016
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Întocmit în conformitate cu:
 ANEXA nr. 1 la ordinul MENCS nr. 3158/15.02.2016 privind aprobarea
Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar
pentru anul școlar 2016-2017
 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/05.01.2011;
 Se respecta sectorizarea scolilor, criteriile generale si specifice, optiunea
parintilor exprimata in cerere ( acolo unde nu exista departajare pe baza de criterii
se inscriu copiii in ordinea depunerii cererilor pina la completarea numarului de
locuri)
Scop: - inscrierea copiilor in clasa pregatitoare la unitaţile şcolare la care există
locuri libere ramase după prima etapa ( art. 19, aliniat (1))

PROCEDURA PROPRIU-ZISĂ

Nr
Activitatea
crt
1. Afișarea în unitățile de
învățământ și pe site-ul
inspectoratului școlar și al
unităților de învățământ a
candidaților înmatriculați,
a numărului de locuri
rămase libere și a listei
copiilor neînscriși după
prima etapă.

Responsabilitatea
Directorul scolii

Termen
25– 26 martie
2016

Observaţii
La avizier / siteul scolii
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

Afisarea programului de
inscriere pentru etapa a II-a
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
cuprinși în nicio unitate de
învățământ în etapa
anterioară sau care nu au
participat la prima etapă
Validarea cererilor-tip de
înscriere la unitatea de
învățământ aflată pe prima
poziție în opțiunile privind
înscrierea copiilor.
Cererile copiilor care nu
sunt din sectorul arondat
scolii se depun cu bifarea a
trei optiuni

Comisia de
inscriere
Comisia de
inscriere

29 martie
2016
30 martie – 08
aprilie 2016

Comisia de
inscriere

30 martie – 08 Se inmatriculeaza
aprilie 2016
copiii din sector

Secretariatul şcolii

30 martie – 08 Parintele prin
aprilie 2016
cele trei optiuni
prioritizeaza
scolile pentru
care opteaza
11 -15 aprilie Toti elevii sunt
2016
inmatriculati

Procesarea, la nivelul
Comisia de
unităților de învățământ, a inscriere
cererilor-tip de înscriere
depuse de părinți, aplicând
procedura specifică
elaborată de inspectoratul
școlar, pe baza criteriilor
generale și a celor
specifice de departajare, în
limita locurilor disponibile.
Completarea, în aplicația
informatică, a datelor din
cererile – tip de înscriere
pentru candidații admiși în
această etapă.
Afișarea la fiecare unitate Comisia de

15 aprilie

La avizier / siteul scolii
Se valideaza
cererea

Toti elevii sunt
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8.

inscriere
de învățământ a listelor
finale ale copiilor înscriși
în clasa pregătitoare.
Comisia de
Centralizarea și
inscriere
soluționarea de către
inspectoratul școlar a
cererilor părinților copiilor
care nu au fost încă înscriși
la vreo unitate de
învățământ. Soluționarea
de către inspectoratul
școlar a oricărei alte
situații referitoare la
înscrierea în învățământul
primar, având în vedere, cu
prioritate, interesul
educațional al copilului.

2016

inmatriculati

19 – 22 aprilie Se aplica
2016
criteriile generale
din metodologie/
Se aplica
criteriile specifice
propuse de C.A.
al scolii si
validate de I.S.J.
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