ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PĂSTRĂVENI
JUDEȚUL NEAMȚ
tel. 0233/783015;
email: scoalapastraveni@yahoo.com
www.scoalapastraveni.ro

CALENDARUL
ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022/2023

28 martie 2022- afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare
propus, respectiv numărul de clase pregătitoare;

29 martie 2022-postarea pe site-ul centrelor județene și asistență educațională
CJRAE Neamț a modelului de cerere-tip (anexa nr.2), afișarea programului de
evaluare a copilului la avizierul CJRAE Neamț ;

29 martie 2022- afișarea la sediul unității, a criteriilor specifice de departajare
elaborate de unitățile de învățământ;

30 martie – 8 aprilie 2022- Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani
în perioada 1 septembrie -31 decembrie 2022 și eliberarea recomandărilor pentru
înscrierea în învățământul primar.
Pentru copii care au freceventat grădinița :
- înregistrarea cererilor transmise /depuse la unitățile de învățământ cu nivel
preșcolar pentru obținerea recomandării;
- eliberarea /transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ a
recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
Pentru copii care nu au frecventat grădinița:
- înregistrarea de către CJRAE Neamț a cererilor de evaluare, depuse / transmise
de părinți pentru copii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate;
- Planificarea de către CJRAE Neamț a organizării evaluării;
- Desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE;
- Eliberarea recomandării de înscriere de către CJRAE;
- 11 aprilie 2022- transmiterea proceselor verbale care cuprind listele cu numele
și rezultatele evaluării la Comisia județeană
- 11 aprilie -10 mai 2022- completarea și depunerea cerilor -tip de către părinți
/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea
copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, respectiv a
declarației pe proprie răspundere și a documentelor în copie simplă, validarea
fișelor de înscriere generate de aplicația informatică,

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
- 11 mai -12 mai 2022- procesarea de către Comisia națională de înscriere a
copiilor în învățământul primar a cererilor –tip și repartizarea copiilor la școala de
circumscripție;
- 13 mai-25 mai 2022- Procesarea la nivelul unității de învățământ a cererilor
prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ;
- 26 mai 2022- Procesarea de către Comisia națională a cererilor –tip de înscriere
a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ;
- 27 mai 2022- Afișarea în unitățile de învățământ și pe sit-ul ISJ Neamț a
candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere;
A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
- 30 mai 2022- Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe sit-ul ISJ
Neamț, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile;
- 31 mai-7 iunie 2022 – Depunerea / transmiterea cererii-tip la secretariatul
unității de învățământ aflată la prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate
pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nici o
unitate de învățământ în etapa anterioară și validarea cererilor –tip de înscriere la
unitatea de învățământ aflată pe prima poziție;
- 8 iunie -9 iunie 2022- Procesarea la nivelul unității de învățământ a cerilor –tip
de înscriere depuse de părinți, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de
departajare și completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de
înscriere pentru candidații înscriși în această etapă;
- 10 iunie 2022- Afișarea la unitatea de învățământ a listelor finale ale copiilor
înscriși în clasa pregătitoare;

CONDUCEREA ,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PĂSTRĂVENI

