Ministerul Educagiei, Culturii
qi Cercetirii al Republicii Moldova

ORDIN
n),)

-lEoz. 49

nn d&1J

mun. Chiqinlu

privire la inscrierea copiilor in clasa I
tn anul de studii 2019-2020

Cu

in temeiul prevederilor

Codului educafiei

al Republicii

Moldova

nr.l52 din 1 7 .07 .2014, a Metodologiei de inscrtere a copiilor tn clasa 1 ;i ?n
scopul organizdrii inscrierii copiilor in clasa I in anul de studii 2019-2020'
Ministrul Educafiei, Culturii Ei Cercetarii emite urmdtorul
ORDIN:

l.
2.

Se aprobd orarul inscrierii copiilor in clasa I pentru anul de studii 20192020 (Anexa ).
Organele locale de specialitate in domeniul invaldm6ntului :

- vor
-

aduce

Ia cuno$tin{A prezentul ordin instituliilor de

invafamAnt din subordine;
vor asigura respectarea necondi!ionatd
inscriere a copiilor in clasa I;

a

Metodologiei de

- vor
-

monitoriza activitatea Comisiilor de gcolarizare din
instituliile de inv6!5mAnt;
vor prezenta Ministerului Educaliei, Culturii Ei Cercetdrii
Raportul despre rezultatele tnscrierii copiilor in clasa { pAnd la
16 septembrie 2019, in variantd electronicd format EXCEL

(email val_entina.gaiciuc@mecc.gov.md) qi pe suport de hArtie;
3, Direclia InvalamAnt general (dl Valentin Crudu):
- va aduce la cunoEtinld prezentul ordin organelor locale de
specialitate in domeniul invapmdntului;
- va intocmi raportul final despre rezultatele inscrierii copiilor in
clasa I in anul de.st-udii 2019-2020.
i ordin se pune in sarcina doamnei

I
{\

Monica BABUC

ANEX.,{

Ia Ordinul nrffidtn 45u /-C
nRARUL

Pcr.in',A' lActe

iNscrunrut coPilLoR iN ctes't
anul de studii 2019'2020

I

Activitatea
Pregdtirea tnscrierii in clasa

PAni la

0l anrilie

PAnd la

29 martie

l6nd la 29 martie

t

I

)rsanizarea -.Zilei usilor deschise" in institutia de invalamant
Aftg"te" p."giamului de activitate a comisiei de gcolarizare Ei de organizarc a probelot
Ie aptitudini specifice profilului (in instituliile cu clase de profil aprobate de Organul
local de specialitate in domeniul invd[dmdntului qi coordonate cu Ministerul Educatiei,
Culturii si Cercetdrii).

@tivitateaComisieiraionale/municipalede9colarizarepentru
prevederile
leterminarea nivelului de maturitate gcolard a elevilor, in conformitate cu
netodoloeiei.

Prima etapd de tnscriere in clasa I

lordeinscriereacopiilorinclasaIininstitu1ia

)1 aprilie - 13 iunie
Ie invdtdmdnt din districtul $colar.

)1 aprilie

'17

mai

@actelordeinscriereacopiilorinclasaIcuprofilpentru
profil aprobate de

copiii din districtul qcolar respectiv (in institufiile cu clase de
Organul local de specialitate in domeniul invdfdm6ntului qi coordonate cu Ministerul
Educatiei" Culturii si Cercet[rii).
Z0

- 24 mai

14 iunie

inispecificeprofiluluipentrucopiiidindistrictu
local de specialitate
;.otur respectiv (in instituliile cu clase de profil aprobate de Organul
in domeniul invaf6mdntului gi coordonate cu Ministerul Educaliei, Culturii qi Cercet6rii'

ii anuntarea rezultatelor.
fiqarea numirului de locuri rimase libere dupd depunerea actelor, in instituliile de
6{6mAnt gi pe site-ul Organului local de specialitate in domeniul invdfdmdntului.
nuntarea rezultatelor insc
A doua etapd de tnsgllglgin

slgtg!

I7 - 26 runre

ffireaactelordeinscriereacopiilorinclasaIdinaltedistricte
profil, aprobate de

1?

28 iunie

locurile libere in clasele de profil (in instituliile cu clase de profil aprobate de OLSDI 9i
toordonate cu Ministerul Educatiei, Culturii qi Cercetdrii) qt anuntarea rezult

17 - 28 iunie

@validareaactelordeinscriereacopiilordindistrictulqcolar'
qcolar gi n-au reuqit sd fie inscriqi

;colare pe locurile rlmase libere (cdt qi in institufiile cu clase de
irganul-local de specialitate in domeniul invdlam6ntului qi coordonate cu Ministerul
Educatiei. Culturii si Cercetdrii).

nispecificepentrucopiiidinaltedistricteqcolarepe

01 - 30 august

30 august

lare vor implini vdrsta de 7 ani p6na la inceputul anului
.n prima etapa.
Depunerea, completarea qi validarea actelor de inscriere a copiilor din alte districte
icolare ne locurile disponibile.
in clasa I validatd prin ordinul directorulu

nstitutiei.

Lista actelor necesare care se anexeazl la cererea pentru inscrierea copiilor in clasa I in
fotocopii:
1. Buletinul de identitate al pdrintelui/ reprezentantului legal;
2. Certificatul de naqtere al copilului;
3. Fiqa medicali perfectatd pdnd la data inscrierii (Trimitere - extraso formular nr. 0,271e,
Ordinul MS al RM nr. 828 din 31.10.2011);
4. 2 fotografii ale copilului (mdrimea 3x4cm);
5. Raportul despre dezvoltarea fizicd,, socio-emofionali, cognitivd, a limbajului qi comunicdrii
precum gi a dezvoltdrii capacitalilor $i atitudinilor de invdlare la finele grupei pregatitoare
(pentru copiii care au frecventat grldinila) sau decizia pozitivda comisiei raionale/municipale
de qcolarizare cu referire la maturitatea qcolard.'
a

NOTA: Raportul despre dezvoltarea frzicd, socio-emofionald, cognitivl,

a

limbajului

Ei

comunicdrii, precum qi a dezvoltdrii capacitdtilor gi aptitudinilor de invdfare la finele grupei pregatitoare
(pentru copiii care au frecventat grupa pregdtitoare) va fi prezentat pdnd la inceputul anului de studiu.

