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ERUL EDUC 

C�tre inspectoratele _colare jude�ene/ ISMB 
- In atentia inspectorului _colar general _i a inspectorului

pentru înv���mântul pre_colar 

Pentru asigurarea cuprinderii copilor cu vârste între 3 �i 6 ani în înv���mântu pre_colar, în anul �colar 2022-2023, se deruleaz�, succesiv, urm�toarele etape: a) reinscrierea copiilor care frecventeaz� respectiva unitate de înv���mânt pre_colar în acest an _colar _i care urmeaz� s� o frecventeze �i în anul �colar 2022-2023; 
b) înscrierea copiilor nou veniti.

Reinscrierile vor începe în data 16 mai 2022, iar înscrierile, din 30 mai 2022. 

Programul reinscrierilor, respectiv al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unitatii de înv���mânt _i va fi afi_at la loc vizibil, în fiecare gr�dini��, pentru informarea p�rin�ilor _i a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, dac� exist�, �i, eventual, pe site-ul inspectoratului _colar. Referitor la înscriere, p�rin�ii pot comunica unit��ii de înv���mânt _i prin fax, po_t� electronic� sau telefonic, datele necesare (date privind solicitantul,date privind copilul), pentru a se realiza planificarea pentru depunerea dosarelor. Etapa de depunere a dosarelor cu documentele necesare se va desf�_uraconform planific�rii realizate de unitatea de înv�t�mânt, pe zile �i pe intervaleorare. Planificarea va fi postat� atât pe site-ul unit��ii de înv���mânt, cât si la avizier. 

Ocuparea locurilor libere, dup� finalizarea etapei de reinscrieri, se va face, de regul�, în ordinea descresc�toare a grupelor de vârst�, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie �i grupa mic�, cu respectarea prevederilor din legisla�ia în vigoare.In situa�ia în care într-o unitate de înv���mânt num�rul cererilor de înscriere a copiilor in înv���mântul pre_colar, primite de la p�rin�i, este mai mare decât numárul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale _i criterii de departajare specifice, dup� cum urmeaza:
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Criteriile generale de departajare sunt urm�toarele �i presupun existen�a: unui document care dovede_te c� este orfan de ambii p�rin�i (situa�ia copilului care provine de la o cas� de copi/un centru de plasament/plasament familial se asimileaz� situa�iei copilului orfan de ambii p�rin�i); 

unui document care dovede_te c� este orfan de un singur p�rinte;unui frate/a unei surori înmatriculat/inmatriculate, în anul _colar urm�tor, în unitatea de înv�t�mânt respectiv�; unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare scolar� _i profesional�/certificat de încadrare în grad de handicapacopilului.
In cazul în care num�rul cererilor de înscriere primite de la p�rin�i este mai mare decât num�rul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordineadescresc�toare a num�rului de criterii generale de departajare cumulate de c�tre fiecare copil, respectiv: se repartizeaz� la început copiii care îndeplinesc trei dintrecriteriile men�ionate anterior, apoi copii care îndeplinesc dou� dintre criterii �i, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile men�ionate. 

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de inva�ámânt pre_colar sau cu grupe de pre_colari, sunt aprobate de consiliul de administra�ie al acesteia �i avizate de c�tre consilierul juridic al inspectoratului _colar jude�ean/al municipiului Bucure�ti pân� la data de 27 mai 2022. Criteriile specifice de departajare sunt aplicate dup� epuizarea departaj�rii pe baza criteriilor generale men�ionate anterior. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de înv���mânt va indica documentele doveditoare pe care p�rintele trebuie s� le depun� in momentul complet�rii/valid�rii cererii-tip de înscriere. Aceste criterii nu pot fi discriminatorii _i nu pot include existen�a unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului procesului de înscriere în înv���mântul pre_colar.
Pentru asigurarea 

conducerile unit��ilor de înv���mânt pre_colar vor posta pe site-ul unit�t�ii de înv�t�mânt/ISJ _i/sau la avizier, la loc vizibil, pentru to�i cei interesa�i, urm�toarele informa�ii: 

transparen�ei procesului de reînscriere/înscriere, 

capacitatea institu�iei; 
num�rul de locuri aprobat prin planul de _colarizare pentru anul _colar 2022-2023 (pe grupe de vârst�: mic�, mijlocie, mare); criteriile generale �i criteriile specifice pentru înscrierea copilor.

Unit��ile de înv�t�mânt pre_colar particular au obliga�ia de a afi_a _i informa�ii privind statutul gr�dini�ei, respectiv: autorizat� s� func�ioneze provizoriu sau acreditat� ARACIP.

Pentru solu�ionarea diferitelor situa�ii legate de reînscriere/înscriere în unit��ile de înv���mânt pre_colar, ISJ/ISMB vor consilia �i sprijini p�rin�ii pentru 
decizii în interesul superior al copilului, potrivit legisla�iei în vigoare.
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Inspectoratele scolare vor verifica îndeplinirea, în fiecare unitate de invatàmänt pre_colar sau cu grupe de pre_colari, a condi�iilor organizatorice �i logistice necesare pentru derularea în bune condi�ii a reinscrierilor �i a înscrierilor in invä��mäntul pre_colar, pentru anul �colar 2022-2023. 

Inspectorii _colari generali _i inspectorii _colari pentru înv���mânt pre_colar vor urmári modul în care sunt respectate _i aplicate prevederile prezentei note.
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