
Inscrierile pentru clasa pregatitoare incep la finalul lunii
Ministerul Educatiei Nationale doreste sa devanseze perioada de inscriere a copiilor in clasa pregatitoare
si in clasa I. Astfel, daca proiectul, ce cuprinde calendarul de inscrieri si metodologia, devin
reglementare, in cateva zile va incepe agitatia inscrierilor bobocilor in scoli.
  
  Conform proiectului mentionat, azi, 17 februarie a.c., unitatile de invatamant vor afisa circumscriptiile
scolare si numarul de clase pregatitoare alocate, aceleasi informatii regasindu-se pe site-urile scolilor si pe
site-urile inspectoratelor scolare. Pentru aceeasi zi este prevazuta afisarea programului de evaluare a
dezvoltarii psihosomatice a copiilor.
  
  Parintii care vor sa cunoasca bine spatiile in care vor invata cei mici, pot lua parte la Zilele portilor
deschise, organizate in scoli in intervalul 19 - 28 februarie. Zilele portilor deschise vor fi dublate de
intalniri pentru informarea si consilierea parintor copiilor din gradinite, care incep scoala in toamna, se
arata in proiectul MEN.
  
  Din 24 februarie pana in 14 martie, parintii au timp sa ii inscrie pe cei mici la scoala. Pentru aceasta,
parintii vor completa cererile-tip de inscriere, online sau la scoala unde vor sa invete cei mici. Pe 17
martie, comisia nationala va procesa cererile-tip de inscriere si va realiza repartizarea la scoala de
circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat acest lucru in cerere. 
  
  intre 18-20 martie, vor fi procesate cererile parintilor care solicita inscrierea la o alta unitate de
invatamant decat scoala de circumscriptie, pentru locurile ramase libere. Pe 21 martie se face repartizarea
la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat inscrierea la o alta scoala decat scoala de
circumscriptie, dar care nu au fost admisi din lipsa de locuri si care au exprimat in aceasta faza optiunea
pentru inscrierea in scoala de circumscriptie. in perioada 21 - 22 martie, unitatile de invatamant vor afisa
lista candidatilor inmatriculati, numarul de locuri ramase libere si lista copiilor neinscrisi dupa prima
etapa. Cea de-a doua etapa de inscrieri in clasa I incepe in 24 martie pentru cuprinderea in invatamantul
primar a tuturor bobocilor.
  
  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 cla-sa I. Parintii acestor copii trebuie sa depuna, in perioada
24 februarie - 14 martie, cererile de inscriere a copiilor la scoala de circumscriptie, iar in perioada 25
martie - 4 aprilie va avea loc depunerea cererilor de catre parintii care solicita inscrierea in alta scoala
decat unitatea de circumscriptie.
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