REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA
DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT

O R I) I N U L

nr. 01-27/82
din 30.03.2017
Cu privire la înmatricularea elevilor
în clasa I în anul de studii 2017-2018
In temeiul prevederilor Codului Educaţiei al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014. a
Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa 1. în scopul organizării şi desfăşurării corecte,
transparente a procesului de înscriere a copiilor în clasa 1.
ORDON :

1. Se instituie Comisia raională de şcolarizare (anexa nr. 1).
2. Comisia raională de şcolarizare se obligă :
• să aducă la cunoştinţă conducătorilor instituţiilor de învăţământ preşcolar, primar,
gimnazial si liceal prevederile ordinului Ministerului Educaţiei nr. 148 din 21 .03.2017
„Cu privire la înscrierea copiilor in clasa I în anul de studii 2017-2018“ si modificările
operate in Metodologia de înscriere a copiilor in clasa I. modificat prin Ordinul ME
nr. 149 din 21 martie 2017;
• să aprobe planurile de înmatriculare în clasa I pentru fiecare instituţie de învăţământ,
luând în calcul numărul de copii din districtul şcolar (Anexa 2) care urmează a fi
şcolarizaţi în mod obligatoriu şi capacitatea de proiect a instituţiei (numărul şi suprafaţa
sălilor de clasă);
• sa monitorizeze organizarea în instituţiile de învăţământ a procesului de înscriere a
copiilor în clasa I. în conformitate cu orarul stabilit de ME (anexa 3);
• să plaseze pe pagina web a DI informaţia despre districtele şcolare, numărul de locuri în
clasa I în fiecare instituţie de învăţământ, orarul înscrierii în clasa 1. alte date utile pentru
informarea părinţilor şi a publicului interesat;
• să organizeze procesul de evaluare a maturităţii şcolare şi psihosomatice a copiilor care
nu au împlinit vârsta de 7 ani până la începutul anului şcolar, nu au frecventat grupa
pregătitoare şi ai căror părinţi solicită înmatricularea în clasa 1.
• să monitorizeze respectarea prezentei Metodologii de către instituţiile de învăţământ din
subordine;
• să poartă răspundere pentru şcolarizarea tuturor copiilor din unitatea administrativ
teritorială care au împlinit vârsta de 7 ani până la începutul anului şcolar;
• să elaboreze şi să prezintă Ministerului Educaţiei în termenii stabiliţi o notă informativă
asupra procesului de înscriere a copiilor în clasa 1.-

3.în instituţia de învăţământ procesul de înscriere a copiilor în clasa I va fi organizat de Comisia
de şcolarizare, care se obligă :
• să solicite de la reprezentanţii administraţiei publice locale listele copiilor din districtul
şcolar stabilit care vor împlini vârsta de 7 ani până la începutul anului, care urmează a fi
şcolarizaţi obligatoriu:
• să prezinte spre aprobare organului raional/ municipal de specialitate în domeniul
învăţământului planul de înmatriculare a copiilor în clasa I. elaborat în baza datelor
despre numărul de copii şi capacitatea de proiect a clădirii instituţiei de învăţământ;
• să asigure transparenţa procesului de înscriere a copiilor în clasa I. plasând pe pagina
oficială web a instituţiei de învăţământ, pe avizierele amplasate în incinta instituţiei şi în
exterior a informaţiilor despre numărul de elevi care urmează a fi înscrişi în clasa I.
numărul de clase, orarul înmatriculării, diriginţii de clasă, precum şi alte informaţii utile
pentru părinţi. Avizierele vor fi completate cu informaţia la zi;
• să organizeze „Ziua uşilor deschise“ pentru a informa părinţii despre procesul de
înscriere a copiilor în clasa I şi pentru a prezenta informaţiile necesare despre instituţia de
învăţământ;
• să afişeze pe avizier şi pe pagina web. lista candidaţilor înmatriculaţi şi numărul locurilor
rămase libere, după prima etapă de înscriere;
• să creeze baza de date referitoare la candidaţii pentru înscrierea în clasa 1:
• să, înregistrează toate cererile de înscriere a elevilor în clasa 1. inclusiv cele în care se
solicită înscrierea pe locurile libere rămase. într-un Registru special;
• să identifice copiii cu cerinţe educaţionale speciale în colaborare cu Serviciul de asistenţă
psihopedagogică. întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului copiilor cu
dezabilităţi locomotorii, asigurarea condiţiilor de învăţare pentru copii cu deficienţe
senzoriale, asigurarea condiţiilor de învăţare pentru copiii cu dizabilităţi. severe multiple,
asociate şi asigurarea condiţiilor optime pentru alte categorii de copii care au cerinţe
educaţionale speciale;
• să informeze Comisia raională de şcolarizare despre situaţiile problemă în procesul de
înmatriculare în clasa 1 şi despre modalitatea de soluţionare a acestora;
• să elaborează şi să transmită DÎ raportul cu privire la modul de desfăşurare a procesului
de înscriere a copiilor în clasa I, în termen de 10 zile de la încheierea ultimei etape de
înscriere;
să poarte răspundere pentru înscrierea în clasa I a tuturor copiilor din districtul şcolar
stabilit pentru instituţia de învăţământ, care până la începutul anului şcolar au împlinit
vârsta de 7 ani.
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