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1. Descrierea unității de învățământ 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MIRŞID 

Localitatea  Mirşid  nr. 197, Judeţul Sălaj, 

Cod poştal:   457250 

Tel/fax: 0260663501,  

e-mail: scoalamirsid@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Circumscripția școlară 

 

Școala Gimnazială Nr 1 Mirșid  

  - nivel de studii: primar și gimnazial 

Școala Primară Popeni  

- nivel de studii: primar 

Școala Primară Moigrad – Porolissum 

- nivel de studii: primar 

 

3. Înscrierea în clasa pregătitoare  

 

RAPORT NR. DE LOCURI ȘI CLASE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PRIMAR-CLASA PREGĂTITOARE 2019-2020 

 

Unitatea de învățământ- Școala Primară Popeni 

 Forma de finanțare: buget 

 Tip de învățământ: masă 

 Alternativa educațională: tradițional 

 Limba de predare: Limba română 

 Forma de învățământ: zi 

 Tip predare: normal 

 Număr clase pregătitoare: 1 

 Număr locuri disponibile: 12 

 

Unitatea de învățământ -  Școala Primară Moigrad -Porolissum 

 Forma de finanțare: buget 

 Tip de învățământ: masă 

 Alternativa educațională: tradițional 



 Limba de predare: Limba română 

 Forma de învățământ: zi 

 Tip predare: simultan 

 Număr clase pregătitoare: 0,33 

 Număr locuri disponibile: 3 

 

Actele necesare pentru înscriere 

Părinții pot să completeze cererile pentru înscrierea copiilor in clasa 

pregătitoare pentru anul școlar 2019-2020 în perioada 04 martie – 22 

martie 2019, conform calendarului publicat de MEN prin Ordinul Nr. 3181din 

18.02.2019 . Acest lucru poate fi făcut online sau la secretariatul școlii la care 

părintele vrea să-și înscrie copilul, iar validarea cererilor este obligatorie. 

„Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de 

învățământ la care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și a cel 

puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de 

către unitatea de învățământ, zilnic de luni până vineri intre orele 8.30-11:00 si 

12.00-15:00. 

La școală, la momentul completării cererii sau la momentul validării 

acesteia, părinții trebuie să aibă : 

- cererea tip-de la secretariatul școlii sau completată online 

- o copie a actului de identitate propriu  

- o copie a certificatului de naștere al copilului.  

- o copie a documentului cu rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării 

psihosomatice a copilului, unde este cazul. 

-actele in copie trebuie insoțite de cele originale pentru conformitate . 

„În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de invățământ decât școala de 

circumscriptie, pe lângă documentele menționate (…), părinții depun 



și documente care dovedesc indeplinirea criteriilor de departajare„, se mai arată 

in metodologie. 

După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor de inscriere, 

copiii vor fi repartizați in clasa pregatitoare in două etape, astfel: 

 prima etapă: repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile de 

înscriere și din documentele depuse de părinți, folosind aplicația 

informatică și pe baza deciziilor consiliilor de administrație ale unitătților de 

învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din 

alte circumscriptii școlare; 

 a doua etapă: este asiguratș inscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au 

participat la prima etapș sau nu au fost distribuiti, din diferite motive. 

 

În ce clasa pregătitoare se pot  înscriere următorii  copii: 

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până pe 31 august 2019 vor fi inscriși 

obligatoriu în clasa pregatitoare, conform metodologiei. 

În clasa pregatitoare vor mai putea fi înscriși și copiii care implinesc vârsta de 6 

ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, însă numai dacă dezvoltarea 

lor psihosomatică este corespunzatoare (se face testare la CJRAE Sălaj). 

„Înscrierea (…) în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, 

dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă 

pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare”, este 

explicat in metodologia de înscriere. 

Referitor la copiii care implinesc șase ani în aceeași perioadă, pentru care 

părinții nu vor opta pentru clasa pregătitoare sau a caror dezvoltare 

psihosomatică nu permite parcurgerea acestei clase, acestia vor putea fi inscriși 

la gradiniță, în grupa mare. 

La ce școala pot fi inscrisi copiii: 

În principiu, copiii sunt inscriși la școlile de circumscripție, însă părinții pot opta 

și pentru o altă unitate de învățământ. 



„Fiecare locuința este arondată unei unități de învățământ aflată în proximitatea 

sa, numită (…) școală de circumscripție. Totalitatea străzilor arondate unității de 

învățământ formează circumscripția școlară a unității de învățământ respective”, 

se arată în metodologie. 

Astfel, copiii pentru care se solicită inscrierea in clasa pregatitoare la școala de 

circumscripție vor fi inmatriculați în respectiva unitate de învățământ. 

Părinții vor putea alege să-și înscrie copiii și în altă școală decât cea de 

circumscripție, însă doar în limita locurilor disponibile și, dacă e cazul, după ce 

se vor aplica anumite criterii de departajare. 

„În situația în care intr-o unitate de învățământ numarul cererilor de înscriere 

primite de la părinți al caror domiciliu se află în afara circumscripției școlare 

este mai mare decât numărul de locuri libere (…), vor fi aplicate criterii de 

departajare generale si specifice”, prevede actul menționat. 

Mai exact, criteriile generale de departajare  art. 10(2)vor fi: 

 existența unui document care dovedește că parinții sunt plecați în strainătate și copilul este 

în grija bunicilor / rudelor / tutore legal, care au domiciliul în comuna Mirșid – declarație pe 

propria răspundere 

 existența unui document care dovedește că locul de muncă al unuia dintre părinți este în 

comuna  - dovedit prin adeverință 

 

Important! În perioada înscrierii în  învățământul primar va funcționa un 

telverde prin intermediul căruia părinții vor putea să obțină gratuit informații 

referitoare la înscrierea copiilor în  învățământului primar.   

TEL VERDE 0800816260 program de luni pana 

vineri :08:00-16:00 

 

   Director: 

   Prof. Pașca Marius -Dumitru 


