
4.107 de locuri pentru bobocii din clasele pregatitoare
205,25 clase au fost alocate de Inspectoratul Şcolar Judetean Sibiu pentru cuprinderea tuturor
prichindeilor care vor frecventa din toamna clasa pregatitoare. in total, la nivelul judetului Sibiu, sunt
disponibile 4.107 locuri; 418 dintre acestea sunt locuri alocate invatamantului in limba germana, iar la
doua institutii - Colegiul "Octavian Goga" si Şcoala "Bathory Istvan" din Medias -vor functiona clase
pregatioare cu predare in limba maghiara, restul fiind clase cu predare in limba romana. 
  
  Conform legii, parintii ai caror copii implinesc 6 ani pana in 31 august 2014, au obligatia sa ii inscrie pe
acestia in clasa pregatitoare. Copiii care implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie-32 decembrie 2014, pot
fi inscrisi in clasa pregatitoare, daca dezvoltarea lor psihosomatica este corespunzatoare.
  
  
  
  Calendarul inscrierilor
  
  Calendarul stabilit de Ministerul Educatiei pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare este
urmatorul: 
  
  *17 - 28 februarie- Organizarea in gradinite a intalnirilor pentru informarea si consilierea parintilor 
  
  * 18 februarie - 12 martie- Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor
  
  *18 februarie - 13 martie - Comunicarea rezultatului evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului
  
  *19 - 28 februarie- Organizarea Zilei portilor deschise, in fiecare scoala cu clase pregatitoare 
  
  *24 februarie-14 martie: Completarea de catre parinti, online sau la unitatea de invatamant la care
solicita inscrierea copiilor, a cererilor-tip de inscriere. Validarea cererilor se face la scoala unde se solicita
inscrierea copiilor.
  
  *17 martie -Repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat acest lucru in
cerere
  
  * 18-20 martie-Admiterea sau respingerea cererilor de inscriere in alte scoli decat cele de
circumscriptie, prin aplicarea criteriilor generale si specifice
  
  * 21 martie- Repartizarea la scoala de circumscriptie a elevilor care au solicitat inscrierea la alta scoala,
dar nu au fost admisi
  
  *21 - 22 martie 2014- Afisarea candidatilor inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere si a listei
copiilor neinscrisi dupa prima etapa
  
  *25 martie-4 aprilie: Depunerea cererii-tip de inscriere la scoala aflata pe prima pozitie dintre cele trei
optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de
invatamant
  
  *11 aprilie: Afisarea la fiecare scoala a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare.
  
  *14-18 aprilie: Centralizarea si solutionarea de catre IŞJ a cererilor privind copiii care nu au fost inca
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inscrisi la vreo unitate de invatamant
  
  
  
  Criterii de departajere
  
  "Toti copiii au locul asigurat in scoala de circumscriptie, iar daca se opteaza pentru inscrierea in alte
scoli decat cea de circumscriptie, se poate face departajarea copiilor daca numarul inscrisilor e mai mare
decat cel al locurilor disponibile", precizeaza Diana Bucuta, inspector scolar. Altfel spus, parintii care nu
vor sa isi inscrie copiii in scoala de circumsciptie, trebuie sa stie ca exista anumite criterii de departajere,
ce vor fi aplicate in cazul in care numarul de inscrisi e mai mare decat numarul de locuri disponibile. 
  
  La nivel national, aceste criterii generale sunt: existenta unui certificat medical privind incadrarea
copilului intr-un grad de handicap, copii orfani de unul sau ambii parinti, copii proveniti din centre de
plasament sau din plasament familial, existenta unui frate inmatriculat in scoala respectiva. 
  
  Daca aceste criterii nu sunt suficiente pentru departajarea elevilor, se poate recurge la criterii specifice,
dar nediscriminatorii, propuse de scoli si aprobate de IŞJ. Anul trecut, criterii specifice au fost: domiciliul
bunicilor sau locul de munca al parintilor pe raza de circumscriptie a scolii dorite, provenienta din familii
in care parintii sunt plecati la munca in strainatate.
  
  
  
  Cunoasterea limbii germane e criteriu pentru clasa pregatitoare
  
  Asa cum spuneam, 418 locuri sunt alocate invatamantului in limba germana la clasele pregatitoare din
judetul Sibiu. Probleme cu inscrierea copiilor pot aparea, daca numarul de inscrisi va fi mai mare decat
cel prevazut de IŞJ: "Nu avem posibilitatea sa suplimentam numarul claselor pregatitoare cu predare in
limba germana pentru ca nu exista personal didactic specializat. Daca exista mai multe cereri si daca
acesti copii au cunostintele necesare de limba germana, putem merge pe un numar maxim de elevi admisi
intr-o clasa; adica vom avea 30 de elevi intr-o clasa, in loc de 25, si asa mai castigam vreo 50 de locuri
pentru clasele cu predare in limba germana", spune Diana Bucuta.
  
  in concluzie, cunoasterea limbii minoritatii poate deveni criteriu in departajarea elevilor, daca scolile
prevad acest lucru. Departajarea va fi facuta pe baza de testare, iar aceste teste au intaietate in fata
criteriilor generale de departajare stabilite de Ministerul Educatiei. Mai trebuie spus ca pentru clasele cu
predare in limba germana nu exista circumsciptii scolare, adica parintii isi pot inscrie copilul la orice
scoala unde se preda in limba minoritatii.
  
  ***
  
  in cazul copiilor de 7 ani care nu frecventeaza clasa pregatitoare in anul 2013-2014, MEN da
posibilitatea ca acestia sa fie inscrisi direct in clasa I. inscrierea acestor copii urmeaza calendarul
prevazut pentru clasa pregatitoare.
  
  
  
  *La nivelul judetului Sibiu, va functiona telverde 0800816269, numar la care parintii pot afla informatii
suplimentare despre inscrierea in clasa pregatitoare.
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  *Pe site-ul IŞJ Sibiu se regasesc: Calendarul si metodologia inscrierii in invatamantul primar pentru
anul scolar 2014-2015, Circumscriptiile scolare, Planul de scolarizare, Modelul de cerere evaluare
psihosomatica si Centrele de evaluare psihosomatica.

Cuvinte cheie: medias  octavian goga  maghiara  despre  judetul sibiu  cazul  ministerul educatiei
ministerul  gradinite  ducati  olari  prima etapa  romana  2013
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