ÎNSCRIERILE LA GRĂDINIŢĂ PENTRU ANUL 2021/2022
Înscrierea în învăţământul preşcolar va avea loc şi în acest an şcolar în conformitate cu
reglementările legale valabile (Legea Educaţiei, Codul de Procedură Administrativă şi Ordinul
privind Învăţământul Preşcolar). În contextul măsurilor antiepidemice care însoţesc acest an şcolar
în grădiniţe, va fi necesară adaptarea organizaţiei astfel încât să fie garantată siguranţa copiilor
şi a adulţilor, să fie respectate posibilităţile şi limitările personale ale fiecărui participant în
parte şi să fie îndeplinite toate obligaţiile legale.
Înscrierile vor avea loc în perioada prevăzută de Legea Educaţiei, adică între 2 şi 16 mai
2021.Termenul concret pentru înscrierea în învăţământul preşcolar este stabilit de directorul
grădiniţei în cadrul acestei perioade.
Înscrierea la grădiniţă……………………………………………….………………………………va avea
loc
a) prin depunerea cererii personal la data de…….…..…….…….. de la…...…până la…..….
şi …….………....…….. de la…...…până la…..….
Fişa de înscriere în învăţământul preşcolar poate fi găsită pe adresa:………..………………..
Sau
b) la distanţă - transmiterea cel mai târziu până la:……………………………………………..
Reprezentanţii legali pot transmite cererea, inclusiv anexele, în modurile următoare:
− la sediul electronic al grădiniţei - ……………………………………………..,
− prin e-mail cu semnătura electronică a reprezentantului legal - Adresa de e-mail a
grădiniţei:………………………….,
− prin poştă (este decisivă data depunerii la oficiul poştal) - adresa
grădiniţei:………………………………………,
Dacă reprezentantul legal depune cererea prin alte mijloace tehnice decât cele menţionate mai
sus (de exemplu, prin e-mail fără semnătură electronică recunoscută, prin fax etc.), acesta trebuie
să o confirme în termen de 5 zile, altfel cererea nu va fi luată în considerare.
Anexele cererii
• Copia certificatului de naştere al copilului - este suficientă trimiterea unei fotocopii simple la
distanţă.
• Dovedirea vaccinării regulate a copilului sau prezentarea unei adeverinţe de la pediatru care să
ateste că copilul este imun la boli infecţioase sau că nu poate fi vaccinat datorită unei
contraindicaţii.
Această obligaţie nu este valabilă pentru copilul care frecventează învăţământul preşcolar
obligatoriu.
Obligaţia frecventării învăţământului preşcolar este valabilă pentru copiii care împlinesc
vârsta de cinci ani până la data de 31.8.2021.
Dacă directorul şcolii are îndoieli în ceea ce priveşte autenticitatea documentelor prezentate,
poate solicita reprezentantului legal originalul sau o copia legalizată a acestora.
În locul învăţământului preşcolar obligatoriu la grădiniţă, reprezentantul legal poate opta pentru
educaţia individuală. În acest caz, va educa personal copilul acasă, eventual îl va putea educa o
altă persoană sau poate frecventa o altă instituţie diferită de grădiniţă. În orice caz, reprezentantul

legal trebuie să depună cererea de înscriere a copilului în învâţământul preşcolar. Cererea privind
educaţia individuală a copilului o va preda directorului grădiniţei împreună cu fişa de înscriere cel
mai târziu cu 3 luni înainte de începerea anului şcolar şi anume până la data de 31 mai 2021.
Linkuri utile:
MŠMT, Informaţii privind înscrierile la grădiniţă pentru anul 2021/2022 https://www.edu.cz/methodology/zapisy-domaterskych-skol-pro-rok-2021-2022/
MŠMT, Informaţii actuale pentru şcoli privind coronavirusulhttps://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

