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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
privind soluționarea cazurilor excepționale ale copiilor care nu se încadrează în tranșele de
vârstă și a cererilor de amânare a înscrierilor în învățământul primar
Componenta 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei:
Numele și prenumele

Elemente
privind
responsabilii
/operațiunea

1.1.

Funcția

Data

1

2

3

4

1.1.Elaborat

Prof. Irina PETRE

Inspector școlar

23.03.2021

Prof. Mihaela Ghinea

Inspector școlar
23.03.2021

23.03.2021

1.2.

Verificat

Prof. Mihaela Roxana JIANU

1.3.

Avizat

Dana MĂRGĂRIT-COŞEI

Inspector Școlar General
Adjunct
Consilier juridic

1.4.

Aprobat

Prof. Alexandru Gîdăr

Inspector Şcolar General

Semnătura

5

23.03.2021

Componenta 2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaționale
Nr.
Crt.

2.1.
2.2.
2.3.

Ediţia sau, după caz,
revizia în cadrul
ediţiei
1
Ediţia I
Revizia 1
Revizia 2

Componentă
revizuită

Modalitatea
reviziei

2

3

Data la care se
aplică prevederile
sau revizia ediţiei
4
24.02.2020
23.03.2021
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Componenta 3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din
cadrul ediţiei procedurii documentate
Nr.
crt.
3.1.

Scopul
Difuzării

Ex.
nr.

Domeniu

Funcţia

Informare

1

Publicul larg

Persoane
interesate

Unitățile de
învățământ

Directori/
Directori adjuncți

Comisia
județeană de
înscriere

Inspectori școlari

CJRAE Dolj

Specialiști

3.2.

3.3.

1
Aplicare
Aplicare

3.5.

1
1

Evidență
3.6.

Data
primirii

Semnătura

Postare pe site-ul I.Ș.J. Dolj

1
Aplicare

3.4.

Nume şi
prenume

Arhivare

1

Comisia
județeană de
înscriere
Management
instituțional

Difuzare electronică

Difuzare electronică
Difuzare electronică

Membrii Comisiei
județene

Petre Irina
Ghinea Mihaela

23.03.2021

Inspector școlar
MI

Puiu Oprică

23.03.2021

Componenta 4. Scopul procedurii
Stabileşte un set de reguli privind analizarea și soluționarea, în interesul superior al
copilului, a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar sau
cele care nu se încadrează în Calendarul înscrierii în învățământul primar, în anul şcolar 20212022.
Componenta 5. Domeniul de aplicare
Prezenta procedură se aplică:
 în toate unităţile de învăţământ cu personalitate juridică din Craiova şi judeţul
Dolj, din învățământul de stat și particular autorizat/acreditat, în care funcţionează
clase pregătitoare, în anul şcolar 2021 - 2022;
 părinţilor copiilor care fac obiectul prezentei proceduri;

 copiilor care urmează să fie inscrişi;
 Comisiei judetene pentru coordonarea procesului de înscriere a copiilor în
învăţământul primar;
 C.J.R.A.E Dolj.
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Componenta 6. Documente de referinţă aplicabile activității procedurale


Legea Educatiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;



Anexele

nr. 1 şi 2 la Ordinul M.E.C. nr. 3473 din 10.03.2021 privind aprobarea

Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru
anul şcolar 2021-2022;


O.M.E.C.T.S nr. 5530/2011 privind Regulamentul de organizare și funcționare a
inspectoratelor școlare. modificat și completat prin O.M.E.C.Ș nr. 3400 din 18 martie
2015.

Componenta 7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi
Abrevieri:
CA = Consiliul de Administrație
CJRAE = Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
Componenta 8. Descrierea procedurii
Obiective:
- monitorizarea și soluționarea situațiilor excepționale și cererile de amânare a înscrierii în
învățământul primar de către Comisia județeană;
-

consilierea

de

către

specialiștii

din

cadrul

CJRAE

a

părinților/tutorilor

legal

instituiți/reprezentanții legali ai copiilor aflați în situații excepționale și a celor care depun cerere
de amânare.
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Descrierea activităţilor:
Înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 se face prin respectarea
prevederilor Metodologiei aprobate prin O.M.E.C. nr. 3473/10.03.2021:
Art. 6 (3) Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31
decembrie 2021, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în
anul școlar 2021-2022 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător
pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor
la grădiniță, în grupa mare.
Art. 53 (2) La cererea scrisă a părintelui, adresată Comisiei județene/ a municipiului
București, ISJ/ISMB soluționează, în interesul superior al copilului, situațiile excepționale care
necesită amânarea înscrierii în învățământul primar sau cele care nu se încadrează în
Calendarul înscrierii în învățământul primar.


Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021 și care nu

optează pentru înscrierea acestora în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022, vor depune
cerere de amânare a înscrierii în învățământul primar (Anexa 1) la sediul I.Ș.J. Dolj, în perioada
23 martie-27 aprilie 2021. Comisia județeană de înscriere va analiza cererile înregistrate și va
orienta părinții către CJRAE Dolj în vederea consilierii privind nevoia de a lua decizii în
interesul superior al copilului.


Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani după data de 31 decembrie 2021 inclusiv,

care solicită înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022, vor depune o cerere-tip
(Anexa 2) la sediul I.Ș.J. Dolj, în vederea realizării evaluării dezvoltării copilului, în perioada 23
martie-27 aprilie 2021. Comisia județeană de înscriere va analiza cererile înregistrate și va
orienta părinții către CJRAE Dolj în vederea consilierii privind nevoia de a lua decizii în
interesul superior al copilului.

Înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani după data de 31
decembrie 2021 inclusiv, se face în urma evaluării nivelului de dezvoltare a acestora, realizată de
C.J.R.A.E. Dolj.
În situația în care, în urma evaluării se constată că nivelul de dezvoltare a copilului nu
poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, părinții vor fi consiliați în vederea
înscrierii copiilor la gradiniță, în grupa mare.
Cererea-tip va fi însoțită de următoarele documente:
- copie după cartea de identitate a părintelui;
- copie după certificatul de naștere al copilului;
- copie după dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și domiciliul
stabilit pentru minor (în cazul părinților divorțați);
- acte medicale care să justifice solicitarea de amânare a înscrierii în învățământul primar,
în anul școlar 2021-2022;
- declarația-acord de evaluare a nivelului de dezvoltare al copilului (în cazul părinților
divorțați) – Anexa 3

