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Catre inspectoratele ~colare judetene/ ISMB
in atentia inspectorului ~colar general ~i a inspectorului
pentru invatamantu l pre~colar

Cadrul normativ pentru desfa~urarea procesului instructiv-educativ 1n anul
1nvatamantul pre~colar, este asigurat de Legea educatiei
cu modificarile ~i completarile ulterioare.
In acest sens, facem urmatoarele precizari:
Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu varste 1ntre 3 ~i 6 ani 'in 'invatamantul
pre~colar se deruleaza, succesiv, urmatoarele etape:
a) re'inscrierea copiilor care frecventeaza unitatea de 'invatamant pre~colar 1n
acest an ~colar ~i urmeaza sa o frecventeze ~i 'in anul ~colar care urmeaza;
b) 1nscrierea copiilor care nu au frecventat 'invatamantul pre~colar.
Re1nscrierile vor 1ncepe pe 25 mai 2020, iar 'inscrierile se vor derula 1ncepand
cu 8 iunie 2020.
Orarul re'inscrierilor ~i, respectiv, al 1nscrierilor va fi stabilit de conducerea
unitatii de 1nvatamant ~i va fi afi~at, la loc vizibil, 'in fiecare gradinita, pentru
informarea parintilor ~i a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, daca
exista, ~i pe site-ul inspectoratului ~colar.
Reinscrierile se pot efectua ~i prin fax, po~ta electronica sau telefonic.
Referitor la inscriere, parintii pot comunica unitatii de invatamant ~i prin
fax, po~ta electronica sau telefonic, datele necesare (date privind solicitantul,
date privind copilul ~i date privind optiunile exprimate), pentru a fi introduse 1n
aplicatia informatica specifica. in ac!st mod, toti solicitantii vor fi inregistrati in
aplicatia specifica din Modul SlllR - lnscrierea la griidinifii 2020-2021.
Etapa de validare a fi~elor ~i de completare a dosarelor cu documentele
necesare se va desfa~ura la momentul comunicarii de catre unitatea de 'invatamant,
pe zile ~i pe intervale orare, in ordinea in care cererile au fost introduse 1n aplicatie,
cu respectarea tuturor masurilor de protectie. Comunicarea va fi postata atat pe
site-ul unitatii de 1nvatamant, cat ~i la avizier.
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Ocuparea locurilor libere, dupa finalizarea etapei de reinscriere, se va face
cu respectarea prevederilor din legislatia 1n vigoare ~i, cu precadere, in acest an
~colar, a prevederilor Legii nr.56/2019, asigurand cuprinderea tuturor copiilor de 5
ani 1n erupa mare, ca parte a 1nvatamantului general obligatoriu.
In situatia 'in care 1ntr-o unitate de 1nvatamant numarul cererilor de inscriere
a copiilor 1n 1nvatamantul pre~colar, primite de la parinti, este mai mare decat
numarul de locuri libere, var fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale
~i criterii de departajare specifice, dupa cum urmeaza:
Criteriile generale sunt urmatoarele ~i presupun existenta:
unui document care dovede~te ca este orfan de ambii parinti (situatia
copilului care provine de la o casa de copii/un centru de
plasament/plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de
ambii parinti);
unui document care dovede~te ca este orfan de un singur parinte;
unui frate/a unei surori 1nmatriculat/lnmatriculate, 1n anul ~colar
urmator, 'in unitatea de 'invatamant respectiva;
unui certificat medical de 'incadrare 1n grad de handicap a copilului,
'insotit de certificatul de orientare scolara eliberat de Comisia de orientare
scolara si profesionala.
'
in c~zul 'in ~are numarul cererilor de 1nscriere primite de la parinti este mai
mare decat numarul de locuri libere, repartizarea copiilor se face in ordinea
descrescatoare a numarului de criterii generate de departajare cumulate de catre
fiecare copil, respectiv: se repartizeaza la 1nceput copiii care 1ndeplinesc trei dintre
criteriile mentionate anterior, apoi copiii care 1ndeplinesc doua dintre criterii ~i, 'in
final, copiii care 'indeplinesc doar unul dintre criteriile mentionate.
Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de
'invatamant pre~colar sau cu grupe de pre~colari, sunt aprobate de Consiliul de
administratie al acesteia ~i avizate de catre consilierul juridic al lnspectoratului
~colar Judetean/al municipiului Bucure~ti pana la data de 29 mai 2020. Criteriile
specifice de departajare sunt aplicate dupa epuizarea departajarii pe baza criteriilor
generate mentionate anterior. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de
invatamant va indica documentele doveditoare pe care parintele trebuie sa le
depuna 'in momentul validarii cererii-tip de 1nscriere. Aceste criterii nu pot fi
discriminatorii ~i nu pot include existenta unor liste de pre'inscrieri, organizate 'in
afara calendarului procesului de 'inscriere in 1nvaiamantul pre~colar.
Pentru asigurarea transparentei procesului de re'inscriere/'inscriere,
conducerile unitatilor de 'invatamant pre~colar vor pasta pe site-ul unitatii de
1nvatamant/ISJ ~i la avizier, pentru toti cei interesati, urmatoarele informatii:
capacitatea institutiei (numar de copii pentru care a fost proiectata);
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numarul de locuri aprobat prin planul de ~colarizare pentru anul ~colar
2020-2021 (pe grupe de varsta: mica, mijlocie, mare);
- criteriile generate ~i criteriile specifice pentru 1nscrierea copiilor.
Totodata, unitaiile de invatamant pre~colar particular vor afi~a ~i informai11
privind statutul gradinitei, respectiv: autorizata sa funciioneze provizoriu sau
acreditata ARACIP.
Pentru sotuiionarea diferitelor situatii legate de re1nscriere/lnscriere in
unitaiile de invatamant pre~colar, ISJ/ISMB var consilia ~i sprijini parintii, tinand
cont, cu precadere, de interesul educational al copilului.
Etapele de re1nscriere si 1nscriere vor fi realizate conform ProcedurH
informatice specifice (transmis~ ISJ/ISMB de catre MEC), Modul 511/R - inscrierea la
grddinitii 2020-2021.
lnspectoratele ~colare se var asigura ca sunt 1ndeplinite, in fiecare unitate de
invatamant pre~colar sau cu grupe de pre~colari, conditiile organizatorice ~i logistice
necesare.
lnspectorii ~colari generali ~i inspectorii de specialitate var urmari modul in
care sunt respectate ~i aplicate prevederile prezentei note.
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