REGULAMENTUL
cu privire la organizarea obligatorie a pregătirii
copiilor către şcoală de la vîrsta de 5 ani.
1. Pregătirea obligatorie a copiilor pentru şcoală de la vîrsta de 5 ani se
organizează conform art. 17 p.6 a Legii învăţămîntului Republicii
Moldova, Concepţiei educaţiei preşcolare naţionale, precum şi a
prezentului Regulament.
2. Pregătirea copiilor pentru şcoală de la vîrsta de 5 ani se organizează în
toate instituţiile preşcolare, care asigură cadrul ambiental favorabil bunei
desfăşurări a procesului educaţional cu copiii de această vîrstă.
3. Grupele preşcolare (5-6; 6-7 ani) în funcţie de condiţiile locale ( lipsa
instituţiei preşcolare în localitatea dată), pot fi organizate şi în cadrul
şcolii, în centrul comunitar.
În acest caz direcţia şcolii creează condiţii sanitaro – igienice şi psiho –
pedagogice stabilite pentru grupele instituţiei preşcolare ( cameră de joc şi
activităţi, dormitoare, sală de muzică, sală de sport, bloc alimentar, punct
medical, blocuri sanitare izolate) poartă responsabilitate de respectarea tuturor
normelor sanitaro – igienice şi asigură baza didactică a procesului
educaţional.
4. Pregătirea copiilor de 5 –7 ani pentru şcoală poate fi realizată în familie,
la solicitarea părinţilor. În acest caz, părinţii pot consulta conducătorii
instituţiei de învăţămînt din localitate ( grădiniţă, şcoală primară).
5. Pregătirea copiilor de 5 – 7 ani pentru şcoală se poate organiza în
instituţii preşcolare private, ce se vor înfiinţa la iniţiativa persoanelor
fizice şi juridice cu acordul Ministerului Educaț iei în condiţiile legii.
6. Conducătorii instituţiilor preşcolare private şi fondatorii acestora poartă
răspundere de calitatea educaţiei, de condiţiile de educaţie şi instruire în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
7. Înscrierea copiilor în grupele pregătitoare organizate pe lîngă şcoală,
centru comunitar sau în instituţiile preşcolare private se efectuează în
conformitate cu cerinţele stabilite pentru instituţia preşcolară de stat: în
baza cererii, extrasului din istoria dezvoltării copilului cu concluziile
despre contactul cu bolile contagioase, copia adeverinţei de naştere.
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8. În cazul în care în localitatea dată lipseşte instituţia preşcolară, şi şcoala
primară, administraţia publică locală asigură transportul gratuit al copiilor
de 5-7 ani la şi de la instituţiile de învăţămînt în localităţile rurale, la
distanţe ce depăşesc 3 km, ori pot crea centre comunitare.
9. Numărul de copii în grupele preşcolare de 5 -7 ani ( atît în grădiniţă, cît
şi în şcoală) este de 15 copii.
10. În localităţile rurale unde numărul copiilor de aceeaşi vîrstă e mai mic
decît 15, grupa poate fi completată cu copii de vîrstă neomogenă ( 5-6
ani; 6-7 ani), ori poate funcţiona cu un alt număr de copii la decizia
administraţiei publice locale cu acordul Direcț iei generale învăț ămînt,
tineret ș i sport.
11. Anul de învăţămînt începe la 1 septembrie şi durează pînă la 1 iunie
(cu vacanţele prevăzute ).
12. Programul de activitate al grupelor preşcolare de 5-7 ani este stabilit de
administraţia publică locală de comun acord cu direcţia raională /
(municipală) de învăţămînt conform necesităţilor sociale ale populaţiei şi
posibilităţilor real existente: program de (6 ore); (9-10,5 ore); (12 ore).
13. Activitatea educaţională cu copiii de 5–7 ani se desfăşoară în baza
„Standardelor de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere pănî la 7 ani,
„Curriculumului educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară(1-7 ani) în
Republica Moldova” .
Educaţia şi instruirea copiilor se efectuează în limba maternă.
Studierea limbii române va fi obligatorie pentru instituţiile preşcolare unde
educaţia se realizează în altă limbă.
15. Instituţiile preşcolare private pot aplica programe alternative şi planuri
individuale, aprobate de către Ministerul Educaţiei, care asigură realizarea
standardelor educaţionale de stat.
16. Alimentaţia copiilor de 5 – 7 ani atît în instituţia preşcolară, cît şi în
şcoală se organizează în dependenţă de programul de lucru: cu program
de 6 ore – de 2 ori pe zi; de 9 – 10,5 ore – de 3 ori pe zi şi de 12 ore –
de 4 ori pe zi, conform normelor băneşti stabilite.
Organizarea alimentaţiei suplimentare a copiilor cu achitarea plăț ii de către părinţi
se admite la solicitarea acestora ș i este coordonată cu direcţiile de învăţămînt,
tineret ț i sport şi administraţia publică locală.
14.
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17. Normele de plată pentru alimentaţie atît în instituţia preşcolară cît şi în
şcoală se calculează conform normelor băneşti stabilite pentru instituţia
preşcolară. În instituţiile şcolare private – de comun acord cu părinţii.
18. Pregătirea copiilor de 5 – 7 ani se realizează de către cadrele didactice
cu studii pedagogice de specialitate.
19.Personalul didactic este responsabil de respectarea drepturilor copiilor şi a
părinţilor, de eficienţa muncii educative, de sănătatea copiilor.
20. Grupele preşcolare a copiilor de 5 – 7 ani deschise pe lîngă instituţiile de
învăţămînt statale, se finanţează şi se întreţin din buget.
21. Grupele preşcolare private pot beneficia de localurile şi baza tehnico –
materială a instituţiilor de stat în baza unui contract de locaț iune.
22. Grupele preşcolare de stat a copiilor de vîrsta 5-7 ani vor beneficia de materiale
didactice gratuite, recomandate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.
23. Remunerarea cadrelor didactice se face conform actelor normative
stabilite de Guvernul Republicii Moldova.
24.Administraţia
instituţiilor de
responsabilitate
pregătire a lor

publică locală, direcţiile de învăţămînt, conducătorii
învăţămînt din localitate (grădiniţă, şcoală primară) poartă
de contingentul de copii de 5 – 7 ani şi de modul de
pentru şcoală.

25. Direcţia de învăţămînt acordă ajutorul metodic necesar şi monitorizează
activităţile privind pregătirea copiilor către şcoală de la 5 ani.
26.Deschiderea grupelor de pregătire către şcoală a copiilor se efectuează în
limita ofertelor şi bugetului aprobat pentru anul respectiv.
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