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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul
ediției procedurii operaționale
Elemente privind
responsabilii/
Numele și
operațiunea
prenumele

Funcția

1.1.

1
Elaborat

3
4
Inspectori școlari 04.08.2021

1.2.

Verificat

1.3

Aprobat

2
Diaconu
Stoica
Ana
Georgiana
Stanciulescu Neofit Catalin
Staicu Marian
Lambu Carmen Simona
Constantinescu Elena Dana

Data

Semnătura

5

ISGA
04.08.2021
Consilier juridic
Inspector școlar 04.08.2021
general
Președintele
Consiliului
de
Administrație al
ISJ Gorj

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

Ediția/ revizia în Componenta revizuită
cadrul ediției
1
2.1.
2.2.

2

Editia 1
Revizia 1

Data de la care se
Modalitatea reviziei aplică
prevederile
ediției sau reviziei
ediției
3
4
24.02.2020
04.08.2021

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției
procedurii operaționale

Nr. Crt

Scopul
difuzării

Exem‐
plar
nr.

Instituție
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Funcția

Nume și prenume

Data
primirii
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3.1

1
Aplicare

2
1

3
4
Unitățile
de Directori
învățământ în
care
se
constituie clase
pregătitoare

5

6
Toți
directorii 04.08.2021
unităților
de
învățământ în care se
constituie
clase
pregătitoare

SCOPUL
Prezenta procedură stabileşte modul de constituire a formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare
pentru anul școlar 2021‐2022.
4. DOMENIUL DE APLICARE
4.1. Procedura se aplică de către toate unitățile de învățământ în cadrul procesului de constituire
a formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021‐2022.
4.2. Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operaţională
Activitatea procedurată constă în stabilirea modului de constituire a formațiunilor de elevi în
clasa pregătitoare pe baza criteriilor de transparență, echitate, nondiscriminare și de incluziune.
4.3. Delimitarea explicită a activității procedurate
Comisia județeană de înscriere a copiilor în învățământul primar de la nivelul județului Gorj
întocmește procedura de constituire a formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare pentru anul școlar
2021‐2022.
Procedura elaborată este aprobată în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean
Gorj.
Procedura este aplicată în toate unitățile de învățământ în care se constituie formațiuni la clasa
pregătitoare pentru anul școlar 2021‐2022.
Procedura poate fi adaptată la nivelul specificului fiecărei unități de învățământ, fără încălcarea
principiilor prezentate în prezenta procedură.
4.4. Competențele de verificare a respectării procedurii revine Comisiei județene de înscriere a
copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021‐2022
4.5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (reglementări) aplicabile activităţii procedurate
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1.
Legea educației naționale nr. 1/2011;
2.
Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021‐
2022, aprobată prin Ordinul 3.473/10.03.2021
5. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
5.1. Definiţii: Formațiune de elevi = clasă de elevi
5.2. Abrevieri:
ISJ – Inspectoratul Școlar Județean Gorj
CJRAE – Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
SOSP ‐ Serviciul de Orientare Școlară și Profesională
CES ‐ cerințe educaționale speciale
CA – Consiliul de Administrație
6. RESPONSABILITĂŢI
Procedura de constituire a formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare este elaborată de către
Comisia județeană de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021‐2022 de la
nivelul județului Gorj.
Procedura elaborată este aprobată în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean
Gorj.
Procedura este aplicată în toate unitățile de învățământ în care se constituie formațiuni la clasa
pregătitoare pentru anul școlar 2021‐2022.
Procedura poate fi adaptată la nivelul specificului fiecărei unități de învățământ, fără încălcarea
principiilor prezentate în prezenta procedură.

7. DESCRIEREA PROCEDURII și a modului de lucru
Procedura are drept scop stabilirea modului de constituire a formațiunilor de elevi în clasa
pregătitoare pe baza criteriilor de transparență, echitate, nondiscriminare și de incluziune.
Art.51 (4) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021‐
2022 prevede:
” Constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după finalizarea procesului de
înscriere, conform Calendarului, în baza procedurii aprobate de Consiliul de Administrație, cu
respectarea criteriilor de transparență, echitate, nondiscriminare și incluziune. “
Procedura este aplicată în toate unitățile de învățământ în care se constituie formațiuni de elevi
la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021‐2022.
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Procedura poate fi adaptată la nivelul specificului fiecărei unități de învățământ, fără încălcarea
principiilor prezentate în prezenta procedură.
La constituirea formațiunilor de elevi la clasa pregătitoare prin aplicarea criteriilor de
transparență, echitate, nondiscriminare și de incluziune se va ține seama de:

repartizarea echilibrată pe clase a fetelor și a băieților;

repartizarea în aceeași formațiune de elevi a fraților (dacă nu există o solicitare scrisă a
părintelui/tutorelui legal în alt sens);

repartizarea echilibrată pe clase a copiilor cu CES, în baza documentelor depuse la
înscriere (cerificatul de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE sau a unui document medical
care să ateste o eventuală dizabilitate);

repartizarea echilibrată pe clase a copiilor care provin din medii defavorizate.
Consiliul de Administrație al unității de învățământ repartizează copiii și constituie formațiunile
de elevi în conformitate cu art.51 (4) din metodologie și prezenta procedură. Inspectoratul Școlar
Județean Gorj recomandă, pentru repartizarea elevilor, una dintre cele două variante :
I.
repartizarea în ordine alfabetică
II.
repartizarea prin tragere la sorți.
La baza listei finale a elevilor înscriși la clasa pregătitoare, Comisia de înscriere din unitatea de
învățământ elaborează liste conform următoarelor categorii:
a) Fete: Lista 1: vârsta 6 ani la 31 august 2021;
Lista2: vârsta 6 ani între 1 septembrie‐31 decembrie 2021;
b) Băieți: Lista 1: vârsta 6 ani la 31 august 2021;
Lista2: vârsta între 1 septembrie‐ 31 decembrie 2021;
c) Copii cu CES;
d) Frați.
I. Repartizarea elevilor după un algoritm de tip alfabetic, se realizează de către Comisia de
înscriere din unitatea de învățământ, astfel:
 Elevii din fiecare listă aferentă categoriilor Fete și Băieți sunt dispuși alphabetic și se
repartizează alternative, astfel: primul la clasa pregătitoare A, al doilea la clasa
pregătitoare B, al treilea la clasa pregătitoare C, etc. și se continua procedeul până la
repartizarea tuturor copiilor din Lista 1; primul elev din Lista 2 va fi repartizat la clasa
imediat următoare celei în care a fost repartizat ultimul elev din Lista 1.
 Elevii cu CES vor fi repartizați pe baza unei analize a tipului de dizabilitate, astfel încât să
se asigure o repartizare echilibrată, nefiind obligatorie repartizarea alfabetică.
 Elevii care sunt frați vor fi repartizați în aceeași clasă; se va asigura o repartizare echilibrată
la nivelul tuturor claselor pregătitoare a celor care sunt gemeni/tripleți, dacă este cazul.
 În urma parcurgerii de către Comisia de înscriere a etapelor anterior menționate se obține
lista elevilor repartizați la fiecare dintre clasele pregătitoare din unitatea de învățământ.
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II. Repartizarea elevilor prin tragere la sorți, se realizează de către Comisia de înscriere din
unitatea de învățământ, astfel:
 Se iau pe rând listele aferente categoriilor Fete, respective Băieți și se procedează la
tragerea la sorți a elevilor, care se repartizează alternative, astfel: primul la clasa
pregătitoare A, al doilea la clasa pregătitoare B, al treilea la clasa pregătitoare C, etc. și se
continua procedeul până la repartizarea tuturor copiilor din Lista 1; primul elev din Lista 2
va fi repartizat la clasa imediat următoare celei în care a fost repartizat ultimul elev din
Lista 1.
 Elevii cu CES vor fi repartizați pe baza unei analize a tipului de dizabilitate, astfel încât să
se asigure o repartizare echilibrată, nefiind obligatorie tragerea la sorți.
 Elevii care sunt frați vor fi repartizați în aceeași clasă; se va asigura o repartizare echilibrată
la nivelul tuturor claselor pregătitoare a celor care sunt gemeni/tripleți, dacă este cazul.
 În urma parcurgerii de către Comisia de înscriere a etapelor anterior menționate se obține
lista elevilor repartizați la fiecare dintre clasele pregătitoare din unitatea de învățământ.
Fiecare unitate de învățământ, prin Consiliul de Administrație , decide modalitatea cea mai
potrivită de repartizare a copiilor pe clase, respectând criteriile de transparență, echitate,
nondiscriminare și de incluziune, precum și specificul școlii.
În procesul de repartizare a copiilor în formațiunile de elevi de la clasa pregătitoare se va respecta
echilibrarea numărului de elevi pe clasă/formațiune.
Repartizarea copiilor în formațiunile de elevi de la clasa pregătitoare va fi aprobată în Consiliul
de Administrație al unității de învățământ.
8. Generalităţi




8.1. Principalele activități în derularea prezentei proceduri sunt:
Înscrierea și înmatricularea elevilor la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021‐2022;
Constituirea formațiunilor de elevi la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021‐2022.
8.2. Criteriile pe baza cărora se constituie formațiunile de elevi la clasa pregătitoare sunt:

transparență

echitate

nondiscriminare

incluziune
9. Resurse necesare
9.1. Resurse materiale
‐ Echipamente IT (PC, laptop);
‐ Copiator, imprimantă, telefon, fax;
9.2 Resurse umane
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‐ Membrii comisiei județene de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar
2021‐2022;
‐ Membrii CA al ISJ Gorj;
‐ Membrii comisiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021‐2022
de la nivelul unității de învățământ;
‐ Membrii CA al unității de învățământ.
9.3. Modul de lucru
Pasul I
Elaborarea procedurii de constituire a formațiunilor de elevi la clasa pregătitoare pentru
anul școlar 2021‐2022, specifice unității de învățământ de către Comisia de înscriere a copiilor de la
nivelul școlii, dacă este cazul, cu respectarea criteriilor prevăzute în prezenta procedură.
Pasul II
Aprobarea procedurii specifice școlii în Consiliul de Administrație al unității de învățământ.
Pasul III
Publicarea procedurii specifice școlii prin afișarea la avizier și pe site‐ul școlii (dacă există).
Pasul IV
Constituirea formațiunilor de elevi la clasa pregătitoare prin aplicarea procedurii ISJ Gorj și a celei
specifice (dacă există), după finalizarea procesului de înscriere, conform Calendarului, Anexa 1 la
ordinul de ministru 3.473/10.03.2021.
Aprobarea formațiunilor de elevi la clasa pregătitoare în Consiliul de Administrație al unității de
învățământ.
Pasul V
Afișarea la avizierul școlii a listelor nominale cu copiii repartizați pe formațiunile de elevi la
finalizarea etapelor de înscriere, nu mai târziu de 10 septembrie 2021.
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