INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
PRAHOVA

CĂTRE,
UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR CARE ÎN ANUL ŞCOLAR
2020/2021 AU CLASĂ PREGĂTITOARE
În scopul organizării procesului de înscriere a copiilor în învăţământul primar,
pentru anul şcolar 2020/2021, vă comunicăm următoarele:
1. În vederea asigurării transparenţei procesului de înscriere în învăţământul
primar, vă solicităm :
a) Emiterea deciziei pentru constituirea la nivelul şcolii a Comisiei de înscriere a
copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2020/2021 şi transmiterea documentului
scanat (1 exemplar) la adresa de email coralia_matei@yahoo.com până luni, 24.02.2020,
ora 10.00.
Avizul pentru componenţa comisiei, acordat de comisia județeană, conf art
47, alin 4 lit h din OMEC 3277/2020, va fi transmis în format electronic către fiecare
şcoală.
b) Elaborarea criteriilor specifice de departajare (doar pentru mediul urban) şi
indicarea documentelor doveditoare pe care părinţii trebuie să le depună în momentul
solicitării înscrierii pentru a face dovada îndeplinirii criteriilor mai sus menţionate și
transmiterea documentului în format letric la ISJ Ph (secretariat) până luni, 24.02.2020
ora 10.00.
Documentul avizat se ridică de la secretariatul ISJ Prahova la data de
24.02.2020, după ora 13.00 pentru a fi aprobat în Consiliul de Administrație al școlii
conform art 11 din OMEC 3277/2020 și postat pe site-ul unității de învățământ.
2. Fiecare unitate de învăţământ va încărca pe site-ul propriu până la data de
22 februarie 2020, următoarele informaţii:




informaţii cu privire la circumscripţia şcolară (străzile/ adresele arondate unităţii de
învăţământ);
numărul de clase pregătitoare şi numărul de locuri disponibile;
informaţii care să permită părinţilor să cunoască activitatea specifică clasei
pregătitoare din cadrul unităţii (posibilitatea organizării Programului „Şcoală după
şcoală”, posibilitatea organizării procesului de învăţământ în cadrul unei grădiniţe
aflate în structura şcolii sau în consorţiu cu şcoala, fotografii ale spaţiului în care se

desfăşoară activitatea la clasa pregătitoare –fară să apară copii sau cadre didactice,
pentru asigurarea protecţiei datelor personale);
 afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor care nu
împlinesc 6 ani pană la data de 31 august 2020 dar doresc înscrierea în clasa
pregătitoare, solicitată de părinţi;
 afişarea unităţilor / instituţiilor în care se realizează evaluarea psihosomatică a
elevilor care nu împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2020 dar doresc înscrierea
în clasa pregătitoare, solicitată de părinţi;
 afişarea criteriilor generale şi a celor specifice de departajare elaborate de unitatea de
învăţământ, precum şi indicarea documentelor doveditoare pe care părinţii trebuie să
le depună în momentul solicitării înscrierii pentru a face dovada îndeplinirii criteriilor
mai sus menţionate;
 informaţii cu privire la TELVERDE 0 800 816 244 instituit la nivelul Inspectoratului
Şcolar Judeţean Prahova începând cu data de 25.02.2020;
 organizarea evenimentului “Ziua porţilor deschise”, în care părinţii, copiii şi alte
persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţii clasei pregătitoare, în
perioada de 25 februarie - 9 martie 2020.
Pentru a facilita comunicarea cu părinţii şi informarea acestora, la această
activitate vor participa: directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ, cadrele
didactice care predau în acest an şcolar la clasa pregătitoare şi cadrele didactice care vor
preda în anul şcolar 2020/2021 la clasa pregătitoare (dacă se cunoaşte încadrarea);
Inspector şcolar general,
prof. Constantin Pisău
Inspector şcolar învăţământul primar,
prof. dr. Coralia Matei

