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Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău
Viza de legalitate

Criterii specifice
de departajare privind înscrierea copiilor la clasa pregătitoare şi la clasa I
în anul școlar 2015-2016
Art.1. Unitatea de învăţământ şcolarizează, în limita planului de şcolarizare aprobat pentru anul
școlar 2015-2016, copiii pentru învățământul primar, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la
ordinul MENCS nr. 3158 / 15.02.2016 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a
copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017
Art.2. În situaţia în care numărul cererilor de înscriere de la părinţii din afara circumscripţiei şcolare,
este mai mare decât numărul de locuri aprobate prin planul de şcolarizare, respectiv numărul de locuri
libere, definite conform prevederilor din metodologia citată mai sus, unitatea de învăţământ îşi rezervă
dreptul să realizeze departajarea pe baza criteriului de acordare şi cumulare a unor puncte.
Art.3. Se acordă copilului următoarele puncte, daca acesta:
a) are cel puţin un frate sau o soră care are calitatea de elev al unităţii şcolare –22/24 puncte;
b) are domiciliul cât mai aproape de unitatea şcolară –18/20/22 puncte;
c) a frecventat grădiniţele şcolii (Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 10 Oneşti sau Grădiniţa cu
Program Prelungit „Năzdrăvanii” sau Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 Oneşti) –20 puncte;
d) locul de muncă al părinţilor sau al unuia dintre părinţi ori al tutorelui/susţinătorului legal este
în apropierea unităţii şcolare – 16/18puncte;
e) părintele/tutorele/susţinătorul legal a colaborat cu unitatea şcolară în vederea realizării
obiectivelor acesteia – 14/16puncte;
Punctaj maxim: 100 de puncte. La punctaje egale, departajarea se face prin aplicarea criteriilor, în
ordinea menţionată.
Art. 4. Punctajul se acordă pe baza declaraţiei tip şi a documentelor doveditoare, pe care părinţii vor fi
solicitaţi să le depună la unitate şcolară în perioada 22-24 martie 2016
Art.5. Prezentul document va fi făcut public prin afişare la unitate şcolară şi prin postare pe site-ul şcolii
la adresa http://www.scoalaunuonesti.ro.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

DECLARAŢIE1
Subsemnata/Subsemnatul, ......................................................, cetăţean ...................., născută/ născut la
data de ............................., in localitatea ................................., de sex ....................., căsătorit/necăsătorit,
domiciliat în .......................,str. ............................ nr. ........, bloc ........, scara ........, etaj ......, apartament
......., sector/judeţ ………………....................., posesor al .................., seria ............ nr. ....................
eliberat de ...............................la data de ...................., cod numeric personal .........................................,
cu privire la copilul …………………………………….., pe care doresc să-l înscriu începând cu anul
şcolar 2013-2014 la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Oneşti, cunoscând dispoziţiile art.292 din Cod penal2
privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere următoarele:
a) numărul fraţilor/surorilor copilului, care sunt elevi la Şcoala Nr.1 Oneşti, este: …………………………….
b) copilul are domiciliul în localitatea:
str.
nr.
c) copilul a frecventat grădiniţele şcolii ………………………………………………………………………..
copilul nu a frecventat grădiniţa şcolii ……………………………………………………………………...
d) am locul de muncă în localitatea:
str.
nr.
soţul/soţia are locul de muncă în:
str.
nr.
e) am colaborat cu unitatea şcolară în vederea realizării obiectivelor acesteia ………………………………….
nu am colaborat cu unitatea şcolară în vederea realizării obiectivelor acesteia ………………………………

Dau prezenta declaraţie în calitate de
părinte
tutore
susţinător legal
al copilului ……………………………………………., fiindu-mi necesară pentru înscrierea
la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Oneşti în anul şcolar 2016-2017 la

acestuia

clasa pregătitoare
clasa I
Dată azi, ……………………, în faţa directorului şcolii, reprezentant legal al Şcolii Gimnaziale Nr. 1
Oneşti
DECLARANT,
(nume, prenume şi semnătura)

1

Se completează şi se semnează în faţa directorului/directorului adjunct, la depunerea documentelor doveditoare.
Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau instituţii de, în vederea producerii unei consecinţe juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
2

