
 

 
 Nr……………………/…………….........    

Aprobat în CA din data de 1.03/2021 

PLAN DE MĂSURI 

PENTRU PREGĂTIREA ŞI ORGANIZAREA ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

AN ŞCOLAR 2021/2022 

NNr. Crt. Aspectul urmărit din 
metodologie 

Activităţi/acţiuni Responsabilităţi Termene 

1. 
 

Cuprinderea elevilor în clasa 
pregătitoare pentru anul 

şcolar 2021/2022 

1.1. Activitate premergătoare calendarului  – Arondarea fiecărei  străzi 
unei unităţi de învăţământ  obligatoriu aflată în proximitate, 
denumită în continuare „şcoala de circumscripţie” 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean  Dolj în 

colaborare cu 
Administraţiile publice 

locale 

Actualizare 

1.2. Activitate premergătoare calendarului - efectuarea 
recensământului copiilor pentru fiecare circumscripţie şcolară 
conform arondării 

Fiecare unitate şcolară decembrie 2020 

1.3. Constituirea comisiilor de înscriere din şcolile de circumscripţie, 
realizarea instructajului, consilierea permanentă şi monitorizarea 
acestora cu privire la respectarea legislaţiei  

Comisia Judeţeană  16 martie 2021 

1.4.  Afişarea la avizierul şi pe site-ul şcolii (dacă există) şi al ISJ Dolj a 
circumscripţiilor şcolare şi a planului se şcolarizare, respectiv 
numărul de clase arondate, 

Comisia de înscriere din 
şcoala de circumscripţie 

17 martie 2021 

1.5.  Afişarea, la sediul fiecărei unităţi de învăţământ şi pe site-ul 
acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului şcolar, pentru 
unităţile de învăţământ care nu au site propriu, a informaţiilor care 

Comisia de înscriere din 
şcoala de circumscripţie 

17 martie 2021 

 

 

  

 

 
 

 



NNr. Crt. Aspectul urmărit din 
metodologie 

Activităţi/acţiuni Responsabilităţi Termene 

permit părinţilor să cunoască activitatea specifică clasei 
pregătitoare din cadrul unităţii, cum ar fi : posibilitatea organizării 
procesului de învăţământ în cadrul unei grădiniţe aflate in structura 
şcolii sau în consorţiu cu şcoala, posibilitatea organizării 
programului Şcoala după şcoală, fotografii ale spaţiului în care se 
desfăşoară activitatea la clasa pregătitoare (fără imagini ale 
cadrelor didactice şi ale elevilor) 

2. Respectarea prevederilor 
Legii Educaţiei Naţionale şi 
ale Metodologiei, privind 

evaluarea dezvoltării 
psihosomatice a copiilor care 

intră în clasa pregătitoare 

2.1. Stabilirea şi afişarea la toate unităţile de învăţământ şi pe site-
ul ISJ Dolj a programului şi unităţilor/instituţiior în care se realizează 
evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de 
părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali  

Şcolile de circumscripţie 
CJRAE 

Comisia judeţeană 

18 martie 2021 

2.2. Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a 
copiilor pentru care Metodologia prevede această evaluare  
 
2.3. Comunicarea rezultatelor evaluării psihosomatice a copilului, in 
scris, părintelui care a solicitat evaluarea. 

CJRAE Dolj 28 martie - 27 
aprilie 2021 

CJRAE Dolj  

2.4. Monitorizarea activităţilor Comisia judeţeană  

3.  Înscrierea copiilor în şcolile 
de circumscripţie 

3.1. Stabilirea şi aprobarea unor criterii specifice de departajare 
(Art. 10, alin. 5, 6), pentru fiecare şcoală de circumscripţie în cadrul 
CA-ului şcolilor de circumscripţie. Afişarea publică a acestora la 
fiecare şcoală de circumscripţie şi interzicerea modificării acestora 
după data începerii înscrierilor 

Şcolile de circumscripţie 
 

17 -19 martie 
2021 

3.2. Instituirea şi asigurarea funcţionării unui telverde de către 
Comisia Judeţeană la nivelul I.Ş.J. Dolj, programul de funcţionare, la 
care părinţii şi alte persoane interesate pot obţine, gratuit 
informaţii cu privire la înscrierea copiilor în învăţământul primar.  

Comisia judeţeană 
 CJRAE Dolj 

17 martie –  
4 iunie 2021 

3.4. Facilitarea tuturor căilor şi mijloacelor de informare referitoare 
la procedura de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare (mass-
media, telverde, presă, consiliere a părinţilor de către comisiile din 
şcoli şi grădiniţe etc.). 

Comisia judeţeană Şcolile 
de circumscripţie 

Grădiniţele arondate la 
aceste școli 

17 martie-28 
aprilie 2021 

3.5. Afişarea la fiecare unitate de învăţământ şi pe site-ul I.Ş.J. a Şcolile de circumscripţie 20 mai 2021 



NNr. Crt. Aspectul urmărit din 
metodologie 

Activităţi/acţiuni Responsabilităţi Termene 

listei candidaţilor înmatriculaţi după prima etapă, a situaţiei 
înscrierilor şi a locurilor rămase libere, pentru informarea părinţilor  

Comisia judeţeană 

  3.6. Afişarea la fiecare unitate de învăţământ şi pe site-ul I.Ş.J. a 
procedurii specifice de repartizare pe locurile disponibile  

Şcolile de circumscripţie 
Comisia judeţeană 

21 mai 2021 

3.7. Monitorizarea activităţilor de înscriere  Comisia judeţeană 27 martie – 31 
mai 2021 

4.  Operaţionalizarea continuă 
a demersurilor pentru 

înscrierea copiilor în clasa 
pregătitoare 

4.1. Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale 
copiilor înscrişi în clasa pregătitoare. 

Şcolile de circumscripţie 20 mai 2021 – 
etapa I 

4 iunie 2021 –
etapa a II-a 

4.2. Soluţionarea de către inspectoratul şcolar, a oricărei alte 
situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în 
vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului 

Comisia Judeţeană Conform PO 

4.3. Înscrierea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în 
învăţământul special, direct la în unitățile de învățământ 

CSEI Sf. Vasile Craiova 
Şcoala Specială Sf. Mina 
Craiova 
Liceul Tehnologic Special 
Pelendava Craiova   

Conform 
calendarului 

4.4. Analiza rezultatelor cuprinderii copiilor în clasa pregătitoare, 
comparativ cu rezultatele recensământului şi asigurarea că toţi 
copiii recenzaţi sunt înmatriculaţi la o unitate de învăţământ, după 
încheierea etapelor de înscriere, soluţionarea cazurilor speciale 
(copii recenzaţi şi neînscrişi) - 

Comisia Judeţeană 01-10 septembrie 
2021 

 

PRESEDINTE COMISIE JUDETEANA,           SECRETAR COMISIE JUDETEANA, 

Inspector Scolar General Adjunct,           Inspector Scolar, 

Prof. Mihaela Roxana JIANU            Prof. Irina PETRE 


