


DATA LIMITĂ / PERIOADA EVENIMENTUL

Pregătirea înscrierii în învățământul primar

17 martie 2021 Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de

școlarizare propus

18 martie 2021 Postarea pe site-ul CJRAE a programului de

evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor

care nu au frecventat grădinița sau care au revenit

din străinătate și care împlinesc 6 ani în perioada

1 septembrie-31 decembrie 2021.

19 martie 2021 Afișarea pe site-ul școlii a criteriilor specifice de

departajare și a listei de documente care să

dovedească îndeplinirea acestor criterii

22 martie – 27 aprilie 2021 .Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani

în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021 și

eliberarea recomandării pentru înscrierea în

învățământul primar.

Pentru copii care au frecventat grădinița

recomandarea este făcută de unitatea de învățământ

cu nivel preșcolar

Pentru copii care nu au frecventat grădinița sau

care au revenit din străinătate recomandarea este

CALENDARUL DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR





29 martie– 28 aprilie 2021 Completarea de către părinți, online sau la unitatea

de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a

cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de

înscriere la unitatea de învățământ

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

10-11 mai 2021 Repartizarea la școala de circumscripție a copiilor

ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip

de înscriere.

10 – 18 mai 2021 Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe

baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și

din documentele depuse de părinți, a cererilor

părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de

învățământ decât școala de circumscripție, pe

locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea

cererilor acestora

20 mai 2021 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.




A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

24 – 31 mai 2021 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.

04 iunie 2021 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor

finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.


