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EXTRAS 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

PRIVIND CONSTITUIREA FORMAŢIUNILOR DE STUDIU LA CLASA 

PREGĂTITOARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023 
Cod: PO – CEAC 75 

Ediția I, Revizia 1, Data : 29.08.2022 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii documentate: 

 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi prenumele 

 

Funcţia 

 

Data 

 

Semnătura 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat 
SOARE ALINA 

LOREDANA 

Coordonator 

CEAC 
26.08.2022  

1.2. Verificat 
ANTON ANDREEA 

MAGDALENA 
Membru CEAC 29.08.2022  

1.3. Aprobat GHIȚĂ MARCELA Director 31.08.2022  

1. Scopul procedurii  

Scopul acestei proceduri este de a  stabili modul în care se constituie formaţiunile de elevi la 

clasa pregătitoare, cu respectarea criteriilor de transparenţă, echitate, nondiscriminare şi 

incluziune. 

Domeniul de aplicare  
Procedura se aplică elevilor care se înscriu în clasa pregatitoare la Școala Gimnazială Nr. 

2,  Boldesti-Scaeni, în anul școlar 2022-2023. 
 

2. Documente de referinţă  
 

2.1.Legislaţie primară (legi, ordonanţe de urgenţă) 

- Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare. 

- ORDIN nr. 3.445 din 17 martie 2022privind aprobarea Metodologiei de înscriere a 

copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru 

anul școlar 2022-2023; 

- Ordinul nr. 3971/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.445/2022 

privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a 

Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023; 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/253111
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- ROFUIP aprobat prin O.M.E. nr. 4183/4 iulie 2022; 

- Ordinul- cadru nr.6134/21.12.2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de 

învăţământ preuniversitar; 

- Codul-cadru de etică al personalului didactuic din învăţământul preuniversitar aprobat 

prin OMEN nr 4831/30.08.2018; 

- OSSG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice. 

2.2.Legislaţie secundară (hotărâri de guvern, ordine, etc.)   

- Procedură operaţională proiect privind constituirea formaţiunilor de studiu la clasa 

pregătitoare în anul şcolar 2022-2023- Cod: PO – CJIIP – 003; 
- O.M.E.N.C.S nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevului. 

2.3.Alte documente, inclusiv documente interne:  
- Regulamentul Intern. 

2.4.Desfăşurarea activităţii de constituire a formaţiunilor de studiu la clasa pregătitoare 

După finalizarea procesului de înscriere a copiilor în învăţământul primar (etapa I şi etapa a II-a, 

28.06. 2022) şi după soluţionarea de către școală a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în 

învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului, se vor 

constitui formaţiunile de elevi, în baza prezentei proceduri, cu respectarea criteriilor de 

transparenţă, echitate, nondiscriminare şi incluziune. 

Perioada: 1 septembrie 2022 

Responsabil: directorul fiecărei unităţi de învăţământ în care se constituie cel puţin două 

formaţiuni de studiu la clasa pregătitoare 

 

3.2. Gruparea copiilor înscrişi la clasa pregătitoare conform criteriilor privitoare la vârstă, 

sex, etnie, şi/sau existenţa unor cerinţe educaţionale speciale 
Elevii din lista finală a elevilor înscrişi în clasa pregătitoare în unitatea de învăţământ vor fi 

grupaţi în categorii, conform criteriilor: fete/băieţi, copii cu cerinţe educaţionale speciale. 

Perioada: 1 septembrie 2022 

 

Responsabil: Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ 

3.3. Repartizarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale 

Elevii cu CES se vor ordona alfabetic şi vor fi repartizaţi, în ordine, la prima clasă și  a doua 

clasă, astfel încât repartizarea acestora să se facă în mod egal. În situaţia în care repartizarea 

acestora nu se poate realiza în mod egal, se procedează la tragerea la sorţi. 

Termen: 1 septembrie 2022 

Responsabil: Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ 
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3.4. Stabilirea listelor de elevi pe categoria sex (fete/băieți), dispuşi în ordine alfabetică 

Din lista elevilor înscrişi vor fi extraşi elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi se vor crea 2 

liste: fete/băieţi, ordonaţi alfabetic. 

Termen: 1 septembrie 2022 

Responsabil: Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ 

 

3.5. Repartizarea elevilor în fiecare clasă 

Elevii vor fi repartizaţi, în clase, prin tragere la sorți, fete/băieți.  

Elevii vor avea posibilitatea sa treaca de la o clasă la alta, dacă găsesc persoana cu care să facă 

schimbul, pana la  termenul stabilit de școală. 

În urma repartizării, se vor crea două clase cu număr egal de elevi sau cu diferenţa de maxim un 

elev, dacă numărul elevilor înscrişi nu se împarte exact la numărul claselor paralele existente. 

Elevii din prima listă menţionată la pct. 3.4., vor fi repartizaţi, în ordine, începând cu clasa 

pregătitoare A și clasa pregătitoare B, de către comisia de înscriere din unitatea de învăţământ. 

Termen:1 septembrie 2022 

Responsabil: Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ 

 

3.6. Desemnarea cadrului didactic care va conduce fiecare clasă pregătitoare 
În comisia de înscriere vor fi extraşi la sorţi învăţătorii/ institutorii/ profesorii pentru învăţământ 

primar pentru stabilirea ordinii claselor (clasa pregătitoare A, clasa pregătitoare B), și litera 

corespunzătoare celor doua clase. 

Termen: 1 septembrie 2022 

Responsabil: Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ 

 

3.7. Afişarea componenţei fiecărei formaţiuni de studiu 
Listele finale privind constituirea fiecărei formaţiuni de studiu la clasa pregătitoare, aprobate de 

Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, vor fi afişate/ postate pe site-ul unităţii de 

învăţământ. 

Termen: 2 septembrie 2022 

Responsabil: Directorul unităţii de învăţământ 

 
 

 

 

 


