
 

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul şcolar 2020 – 2021 / județul GORJ  

 
 

 

 

 

25 mai 2020 

⚫ Afișarea programului de evaluare a copiilor la avizierul și pe site-ul CJRAE Gorj 

⚫ Postarea pe site-ul CJRAE Gorj, al Inspectoratului Școlar Județean Gorj și al unităților de învățământ de nivel preșcolar/primar a modelului de cerere-

tip (anexa 2 la ordin) pentru evaluarea copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020 inclusiv, care nu au fost evaluaţi 

până la data instituirii stării de urgenţă şi care:                                               
- nu au frecventat grădiniţa;                                   

- s-au întors din străinătate. 

⚫ Postarea pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Gorj și al unităților de învățământ de nivel preșcolar/primar a modelului de cerere-tip în vederea 

eliberării recomandării de înscriere pentru copiii care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020 

inclusiv și care nu au fost evaluați. 

26 mai – 30 iunie 2020 ⚫ Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020 și care s-au întors din străinătate sau nu au frecventat 

grădinița în vederea eliberării recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau grupa mare, după caz. 

⚫ Eliberarea  de către unitatea de învățământ preșcolar, pe baza unei cereri, a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau grupa mare, după caz, 

pentru copiii care au frecventat grădinița.                  

3 iulie 2020 ⚫ Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor şi rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de  înscriere în clasa 

pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unităţile de învăţământ preşcolar sau CJRAE, către Comisia judeţeană.              

Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar 

4 martie – 7 iulie 2020 ⚫ Completarea și depunerea cererilor-tip de înscriere și a documentelor necesare de către părinţi/tutorii  legali instituiţi/reprezentanţi legali, online sau la 

unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor. 

⚫ Validarea fişelor de înscriere   generate de aplicația informatică.                

Prima etapă de înscriere în învățământul primar 

8 iulie 2020 ⚫ Procesarea de către Comisia națională a cererilor - tip cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție. 

 

9-15 iulie 2020 ⚫ Procesarea cererilor-tip prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere, prin 
aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către Consiliul de Administrație al unității de învățământ a listei cu candidații admiși în 

această etapă. 

16 iulie 2020 ⚫ Procesarea de către Comisia națională cererilor-tip de înscriere cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor 

care au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri. 

20 iulie 2020 ⚫ Afișarea la unitățile de învățământ și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Gorj a copiilor înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere. 

A doua etapă de înscriere în învățământul primar 

21 iulie 20202 ⚫ Comunicarea  procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile elaborată de Inspectoratul Școlar Județean Gorj. 

22-28 iulie 2020 ⚫ Depunerea / transmiterea cererii la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de 

către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau nu au participat la prima etapă;  

⚫ Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție. 

29 - 30 iulie 2020 ⚫ Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor – tip de înscriere pe baza procedurii specifice de departajare elaborată de Inspectoratul Școlar 

Județean Gorj.  

31 iulie 2020 ⚫ Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare. 

1-4 septembrie 2020 ⚫ Centralizarea și soluționarea de către Inspectoratul Școlar Județean Gorj a cererilor pentru copiii care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de 

învățământ. 
⚫ Soluționarea de către Inspectorat a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul 

educațional al copilului. 

 


