Noul calendar de înscrieri în clasa
pregătitoare 2020
Completarea cererilor de înscriere în
clasa pregătitoare 2020
4 martie –

7 iulie 2020

Completarea cererilor-tip de înscriere la clasa pregătitoare de către
părinți/ tutori legali instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de
învățământ la care solicită înscrierea copiilor
 Depunerea/ transmiterea:
 Cerere-tip de înscriere, se poate completa online, transmite prin email, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de
învățământ

 declaraţia – acord
 declarația pe proprie răspundere – în situaţia completării cererii






de înscriere online sau prin poştă
documentele necesare în copie simplă (certificat naştere copil, actul de
identitate al solicitantului)
recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, după caz
copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care
se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința
minorului – acolo unde este cazul
documente în copie simplă care dovedesc îndeplinirea criteriilor de
departajare, stabilite în conformitate cu art. 10 – acolo unde este cazul.

 În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii
prin e-mail sau prin poștă, părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul
legal va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie
răspundere, prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul ordin, cu privire la
veridicitatea informațiilor introduse în cerere, respectiv recomandarea de
înscriere în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1).

Validarea fișei tipărită din aplicația informatică
poate fi realizată prin:
 semnătură la sediul unității de învățământ
la care se doreşte înscrierea
sau prin
 mijloace electronice, după caz.
 Validarea cererii-tip de înscriere se face în baza declaraţiei pe propria
răspundere. Părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai copiilor
au obligaţia de a prezenta în format fizic documentele care au stat la baza
înscrierii în învăţământul primar în termen de maximum două săptămâni de
la începerea cursurilor.
 Validarea cererilor constă în compararea datelor introduse în aplicația
informatică cu documentele transmise de către părinte/ tutore legal instituit/
reprezentant legal.
 Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage
pierderea locului obținut prin fraudă.

20 iulie 2020

Afișarea în școli și pe site-ul inspectoratului școlar a
copiilor înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere.

