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ILFOV

Către:

Unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar din judeţul Ilfov;
În atenţia:
Directorilor unităţilor de învăţământ

Având în vedere adresa Direcţiei Generale Învăţământ Preuniversitar, cu
nr.28074/04.05.2022, înregistrată la Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov cu nr.
6086/04.05.2022, referitoare la cuprinderea copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani în
învăţământul preşcolar, vă comunicăm următoarele:

În vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani
vor avea loc, succesiv, următoarele etape la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ cu nivel
preşcolar:

.În vederea cuprinderii î11 lnvâ\ământu[ preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani
vor· avea loc, succesiv, următoarele etape la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ cu nivel
preşcolar:

•
•

rcînscrîcrca copiilor care frecventează grădinita în acest an şcolar şi doresc
să o frecventeze şi în an ul şcolar 2022-2023;
înscrierea copiilor care nu au frecventat până acum acest tip de îm'iîfiimîlnt.

Rcînscrierca copiilor care frecventează giiîdinija în acest an şcolar şi doresc
să o frecventeze şi în anul şcolar 2022-2023, va avea loc îu perioada 16.05.2022-

27 .05.2022;

Îoscdcrilc se vor {/csfăşura în două etape:
11:tapa I - 30.05,2022 - 15.06.2022

Etapa Il-16.06.2022 -30.06.2022
Pogramul reînserierilor şi înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi
va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădini\ă, pentru informarea părinţilor şi a publicului
interesat, incfusiv pe site-ul acesteia (dacă există).
Ocuparea locurilor libere,

după

finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de

regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare (copii de .5 ani),
grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani), cu respectarea prevederilor

din

legi$lnţia

în vigoare.

În şit:uatia în care, înb'-o 1111itate de învăţământ,. n111nărul cererilor de
înscriere este mai ntm·e decât m,1mărul locu.rilor libe.n,, vor li ilplicate, succesiv,
criterii de de1mrtajare generale şi criterii de departajare specîl:ice.
Criteriile genera.le de departajare sunt

•

următoare.le:

existenta unuidocument care dovedeşte că un copil este orfan de ambii părinţi
(sîtua\ia copilului care provine de I.a .o casă dţ copii/un centrl) de
pfasamentfplasament f.unilial .se as.imilează situaiei copîlult1i orfan de ainbii
părinţiJ;

•
·•
#

existen1a·unui documerrt care dovedeşte că este orfan de un singm·părinte;
existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea ·de
învăţământ respectivii;
existen\a unui document medical eliberat de medicu specialisticetti[jcat. de
orienltrre şcolară 1i profosionalli/certifkat de încadrare îu grad .de handicap a
copil;1h1i.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţilrilânt
sau Cil grupe de preşcolari, sunt aprobate de Consiliul de administraţie al
acesteia şi avizate de cât.re· co1,si!Îetul Juridic al Inspectoratului Şcolar judeţean [lfov
până la dllta de 23 urni 2022. Criteriile specifice de departajare
pot fi
discl'imlnatorii şi nu pot include liste de preînscrieri. De asemene.'!, criteriile
specii:kc de departlljate YOJ" fi.aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.
preşcolrrr

nu

Ptintru criteriile specitice sţ,\bi!ite, unitatea de învă!ământ va indica documentele
doveditoare pe care părin1de u·ebuie sll le depună .în monîcntul completllrii/valîdării

cerer.eii -· tip di,înscriere.
Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînsoriere/îns~dere, conducedle
'unităţilor de învăifilTiânt preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei lnteresa\i,

umiătoai'eile infor(nafii:

•
•
•

cap11citatea instituţiei (nurnîirul de copfi pentn1 care a fost. proiectata);
numiirttl de loi'.airi api'ohat pcin planul de şcolarizare penim anul şcolar 2022 •
2023 (11e grtipe de vârstă; mică, miji.ieie; mare);
criteriile. generale şi criteriHe specifice pentru înscrierea copillor;

Mentionâm că unităţile particulare de înVaţălnânf preşcolar !lll obligaţia afişiicii la loc
vizibil a informatiilor privind statutul acestat·a, ~espectiv dată sunt autorizate să
funcţio1Jeze. provizoriu .sau suni acreditate de· Agenţia pi:;ntru Asigurarea Calită\iî în
Invăţământul Preuniversitiir.{ARACIP).

Moduldclucru
La nivelul fiecărei unităti de .învă\ărnânţ preuniversitar, tu grupe de nivel
se c.onstiruie comisia pentru reînscderea/rnscrierila preşcolarilor, pe baza
deciziei emi,e de directorul unităţîi de.învăţămânL
preşcolar,

Pentru asigurarea. transparenţei procesului de reînscriere/înscriere,
conducerea unităţii de îuyîiţământ preşcolar va posta pe site-ul unităţii de
foviiţiimânt ((jacă există} şi la avizier, pentru toţi cei. interesaţi, urm·ătoarele
informaţii:

- cai,adtutea i11stituţiei (număr de copii pentru care a foste proiectată);
- numărul de locuri aprobat pri t1 planuf de şcolarizare pentru ai1ul şqolar 2022°202'.l (pe
grupe de vârstă: mica, mijlocie, mare). avându-se în vedere efectiyele formatiunilor de
studiu, astfel cum sunt prevăzute la art. 63 alin. (I) Îit.b) din Legea edu.caţiei naţionale nr.
1/2011, ţu 111odifică1·ile şi completllri!e ulterioare;
- .criteriite geperale ~i cdteriil.e. specifice pentru îns.crierea copiîlor,
Totodaţă, unităţile de învăţământ preşcolar particular vor afişa şi informaţii prîvind
statutul grădiniţei, respectiv: autorizată să func(ioneze prQvizoriu sa.u acreditată ARA CIP.
Referitor la înscriere; părinţîi pot comunica unităţii (Je învăţământ şi prin
fax, poştii. electronică sau telefonic, ifotele necesare (date privind solicitantul, date
privind copilul şi date privrnd opţiunile exprimate).
Etapa de validare a fişelor şi de completare a dosarelor cu documentele
necesare se va desfăşura la momentul comunicării de către unitatea de învăţământ, pe
zile $Î pe inl'ervale orai"e. în ortliriea în care cererile au fost depuse. Comunicarea va fr
postată, atât pe site-ol tll1iti)ţji de învăţă111ân.t Cdaţa.ţxistă), cât şi la ·avizier
II.1. ETAPA 1- DE.ÎNSCRIERE~ 30.05.2022-15.06.2022
1. Colecfare cereri de î1zsc1·ir!l:e 30:05:2022- 10.06.2022

in perioada 30.05.2022- 10.06.2022 pădnţii copiilor vor înregistra solicîtările ,le
însci'iere •în unităţile de învăiămil.nt preşcolar sm,1 cu grupe de preşcolari, care au locuri
disponibile pentru &nul şcolar 2022-2023.. Se pl'.imesc, .cu prioritate, toate solicitările
pentru grupa mare, indiferent de.locurile dispoili!iile
Sol!citarea de înscriere
fi însoţită de docu.mente justificative, care să
demonstreze. criteriile generi1le şi criteriÎle de departajare specifice elaborate de către
.unităţile de invă!ământ preşcolar sau.cu grupe de preşcolari.

va

Docuniente necesare înscricdi, depuse de parinte/tut01,e /reprezentantul legal la
unitatea de învăţământ;
·
·
- Cerere de înscriere;
- Copie certificat de naştere copil;
- Copie C,L·părinte/tutorc/repreze11tal)t legal;
- Hotăi'âri judecătoreşti (daci este cazul);
- O~laraţ)a-aco1'd de.înscriere la driitatea solicitată (confom1 celor.3 opţiuni) semnat~
de ambii părinti/tutore/reprezentant legal (în situaţia în ca[ff părinţii sunt divorţaji şi ai11bii
îşi exercită autoritatea părintească, dar din.orice motiv, u11ul dintre pări;1te, nu îşi exprimă
v9inţa privind reînscrierealînscri.erea copilului [a unitatea de îhvăţ~mânt respectivă,
această decizie se ia de cijtre părintele cu cute copilul locuieşte, cu excepţia situafiei în
care acest lucru contravine interesului superior al copilului);
-Fişa medicală, C'Ompletată potrivit reglementărilor în vigoare, e.liberată de medicul .de
familie (se poom depune şi la momentul începerii anului şcolar);

• Adeverinţe c\1 yeniturile părinţilor sau alte acte do.veditoare ale venîtului familial
(pentru grildini\e!e cu program prelungit);
-Avizul IŞJ Ilfov pentru copliî care nu vor fi înscrişi la clasa pregătitm1re, anul şcolar
2022 - 2023,din motive medicale .(conform Ordinului Ministerului Sănătătii nr. 430/2004
pentru aprobarea Baremului nicdical cu afecţiu11ile cate pot constitui cauze de amânare a.
începerii şcolarizării la vârsta de 6 ani);
- Documentele care dovedesc. îndeplinitea criteriilor de departajare 'generale sau
specifice ale .celor trei unităli de î1Wă(ămânl pentru C!!re au optat.
Părintele/lutorele/reprezemantuJ legal completează/îşi exprimi! maxim ll'ei opţiuni
pentru unităţi de învătă111llnt în ·care eJ(iStă loc.uri disponibile .
.Pijrlntii. pot comunica u11ităţii de învăţământ şi prin fax, poştă electronică sa1i
telefonic, datele necesare (dare privind solîcitantul, date privind copilul şi date privind
optiuni)e exprimate), pe11tm a fi introduse în aplicaţia informatică specifică, În acest caz,.
etapa de validare a fişelor şi de completare a dosarelor cu documentele necesare se va
desfllşura ia momentul comunicărîi·de către unitatea deînvăţă'mânt, pe.zile şi pe intervale
orare, în ordillea în care cererile au fost introduse în aplicatie, cu respectarea tuturor
măsurilor de protecţie. Co1nt111icarea. va Ji afişată la sediul unităţii de învăţământ, la loc
vizibil şi va fi 1mstată pe site-ul. acesteia (dacă există),
2. Proces(fre·cereJ'l de înscriere .14.06.2022-15.06.2022
După perida(fo. de colectare a c.ere.rilor de îllsctrîere, în toate unităţile de învăţămînt
preşcolar sau cu grupe de pre:şcola:rî, ,1nde au existat locuri disponibile,comîsii!e de
inscl'iere vor analiza dosarele( cererile depuse şi vor afişa listele cu copiii adtnişihespinşi,
precum •şi număru[ locurilo,• libere unde este c.azul.
Unităţile

de îuvllţllmânt, .care nu ma.i au locuri disponibile
pot primi cereri tip de însci·iere periţru etapa a doua.

după

prima

etapă,

nu

U. A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE -16:06.2022~30;1!6.2022
1. Colectare cereri tfe înscriere -16.06.•2022 -'24.06.2022
Î~ perioada 16.06;2022 - 24,0(>,2022, p!lrinliil tutorii /reprezentanţii legali ai
copiilor care nu au fost cupri'nşi îfitr,-o unitate de. învăţământ preşcolar· sau cu grupe de
preşcolari în prima eiapă de înscriere sau care nu a:u participat la această etapă, solicită
înscrierea la o unitate de învă\ământ cu nivel preşcolar care are locuri libere.
Solicitarea. de însctiere se va realîza şi prin fax, poştă electronică sau telefonic în
.intervalul orar afişat de 11nitatea de îrtv!lţiimânt. Vor fi fumizate date privind: solicitantul,
copilul, tipţitinîle privind unităţile la care se doreşte înscrierea (maxim 3), motivul
încadrării.în criteriile genernle sati specifice de departajare.
Toate informaţiile, declarate îrt cererea de .solieitare a lnscrierii, docmnenlele
anexate vor fi verificate de membrii. cqmîsiel' de înscriere a unit!iţii .de învăţământ,
2: Procesare cererf tfe î1tscriere 27.06.2022 - 30.06.2022
După pel'ioada de colectm·e a ceredh:irde însctriere, în toate unit~ţile de în'văţămînt
preşcolar sau cu g,\ipe· de preşcoiati, unde au existat locuri disponibile,comisiîle de
înscriere vor analiza,dosarele/ cererile depuse.·şi vor afişa listele finale.

Num,1i în cadrul acestei etape, după cuprinderea tuturor copiilor care au împlinită
vârsta ele 3 ani la data de 31.08.2022 şi cuprinderea solicitărilor pentru grupa mare, vor
putea li înscrişi, în limiti1 locurilor disponibile, şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 - 3
ani.
IS.I Ilfov va 111011itoriw /îndruma activitatea comisiilor de reînscriere/înscriere din
unităţile de învăţământ preşcolar sau cu grupe de preşcolari şi se va asigura că întreaga
procedură se desfi'işoară cu respectarea prevederilor în vigoare şi cu încadrarea în
termenele slabilite
Conducerile unităţilor de învăţământ cu nivel peşcolar, vor lua toate
aplicar~a prevederilor prezentei note.

Inspector Şcolar Gen ral ,
ProC Adriana STOi i•"

măsurile

şcolar,

pentru

~r . .

Inspector
. J>~ ! 1'-11,
Prof. Leana PELIMON (}I [/
Prof. Elena Luminiţa SANDU ~

tl'!;J

CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR · 202 2,
Cllmpurile marcate cu* sunt opţionale.

Nr. înreg. [.__ __,)din (~---~) SIIfR. unitate['-----

1. Date plivind solicitantul

Numele:

[

Prenumele:

□Domiciliul I □Reşedinţa: Str.

*](

*]

. Nr.Q BI.QSc.QEt.QAp.Q
·
Judeţ/Sector:O

Cod poştal:(I_I_I_I_J_l_l*)Localitate:
Telefon.: \......
_; E-mail: '-------------__,
*
Calitatea solicitatltului: O părinte
D reprezentant legal
2. Date prlvind
__c_o__,.p.;..U_u~l_ _ _ _ __
Numele:
Iniţiala tatălui: [
Prenumele: '--:::=====::-[::::==:_____:_~*][.__ _ _ _....,*)

___________

CNP:

[I

II

I

Născut în: Localitate1;1;

l

L __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

□Domiciliul ! □Reşedinţa:

i;;2Jacelaşi/aceeaşi

cu al/a solicitantului

Sfr.

0diferit(ă), şi

Nr.Q Bl.Q

Cod poştal:0

Se.o

.]
anume:

Et.QAp.Q

Judeţ/Sector:O
Naţionalitate:'-.___________,,

!*)Localitate:

Cetăţenie:

3. nate plivind înscrierea în

i.

I

*2.

I

*3.

I

4. nate desvre

__,Judeţ/Secfor:[

grădiniţă

fraţii/surorile

-

instrucţiuni

pe vers.o

i

copilului -

ins.trucţiuni

pe verso

.·: : ':;i~,~-;r::i'l::..~,~!iţtitî! ,,~,~~i\tti~li\1t1~: 11\i~~tit:ic.t!~~t~:{\
Ofrawosoră Ogeamih1{ă)

Cl.
C2.

□ frate Osoră Ogeamăn(ă)

ca.

□frate Os9ră Ogeamăn(ă)

frate O

C4.

soră Ogeamăn{ăl

5. Criterii de departajare generale

O Există un eerti:!Îcat medical de îneadrare a copilului în grad do handicap;
O Copilul este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii/centru d.e plasament/plasament
fami!ial{situaţie dovedită pe bază de docwnente);
O Copilul este.orf„n de un părhite (situa,ţie dovedit.li pe bază de documente);
O Există un frate sau o soră din tabelul 4 înmatnoulat(ă) 11' unitatea Ia care
se. doreşte înscriei;ea.

6. Declaratii de

·

consimtământ

O Sunt d.e ac~rd ca datele per~onale din pi:ezenta cerere să fie preluctate în scOPl\l înmatriculării copilului.
O *Sunt de .acord să primesc informaţii privind situaţia şi progresul şcolar la adresa de email COJl\Unicată în
prezenta cerere.

O Cunoscând prevederile Codulqi Penal privind fâlsul !n declaraţii; declar pe propria răspundere şi sub
sancţiunea nulităţii.înscrierii faptul că datele dia prezenta cerei:e sunt reale. ·

D.ata completării:
.M!11tC1i<;!'t1!b:!u,::iifN~i!. ,,, -.".lf ;:
(:r1r;i/·1.<,,i•

1P'1ir>tt..L -

..

Semnătura

solicitantului:

(

)

'----------'"'

NR......... ./..........-.•..... ,

CERERE DE REÎNSCRIERE/NIVEL PREŞCOLAR
ANUL ŞCOLAR 2022 - 2023

Subsemnatul... ........................... , .......................................... Jn :calîtat,o de
părinte/tutore/reprezentant legal al preşcolarului. ..........................._....... ,, .............,
înscris
la
grupa ................. , .......•... , .............,având
domiciliul
în
str............................................. .nr.
. ...... ,bloc..........,se ........ ;ap ..........judeţul
llfov,
posesor
al
BJ/CT
seri& ......... nr .................,
eliberat(ă)
la
data

de ........................... de

ţătre, .... , ..................... ,, ... , ...... ,vii

rog

să-mi

aprob&ţi

copilului
la
(unitatea
de
invăţământ
preşcolar/cu
nivel
preşcolar) ........................................................ , .•grupa(mică/mijlocie/mare) ........ .
... ...... ..•.. prograin (nonnal/prelungit) î.n l\UUI şcoll\r 2022.-2023.

reînscrierea

Data

Semnăturn ambilor părinţi

