Anexa 1 la Adresa nr.: 1851/11.04.2019
CALENDARUL ÎNSCRIERII
elevilor în clasa a V-a – 2019-2020
1. Organizarea de întâlniri cu părinţii/tutorii elevilor din clasele a IV-a şi informarea lor în

legătură cu înscrierile
Afişarea planului de şcolarizare pentru clasa a V-a (nr. clase-nr. locuri);
Eliberarea cererilor de înscriere în clasa a V-a de către directori. Înainte de eliberarea cereriitip, directorul semnează şi aplică ştampila pe colţul din dreapta sus al acesteia.
Perioada: 6-10 mai 2019
2. Înscrierea elevilor
Etapa I
Se depun cererile de înscriere la toate unităţile de învăţământ.
Perioada: 13-20 mai 2019
Etapa a ll-a
a) Sunt declaraţi înscrişi elevii care frecventează în prezent clasa a IV-a în unitatea unde
au depus cererea şi se afişează rezultatul.
Data: 21 mai 2019
b) Se ierarhizează elevii care solicită înscrierea la Liceul Teologic Segítő Mária
Miercurea Ciuc (unitate fără ciclul primar) şi la unităţile fără circumscripţie şcolară şi se afişează
rezultatul.
Data: 21 mai 2019
Etapa a IIl-a
Elevii declaraţi respinşi în etapa a ll-a, punctul b), depun cereri la orice altă unitate
Perioada: 22-24 mai 2019
Etapa a IV-a
a) Sunt declaraţi înscrişi elevii care frecventează în prezent clasa a IV-a în unitatea
unde au depus cererea şi au depus cereri în etapa a lll-a.
Data: 27 mai 2019
b) Sunt declaraţi înscrişi elevii care au domiciliul în circumscripţia şcolară a unităţii
unde au depus cererea şi au depus cereri în etapa l-a sau a lll-a.
Data: 27 mai 2019
c) Dacă mai sunt locuri libere, sunt declaraţi înscrişi, în urma ierarhizării conform
criteriilor aprobate de inspectoratul şcolar, elevii care au depus cereri în etapa l-a sau a lll-a.
Data: 27 mai 2019
Etapa a V-a
Elevii care nu au fost declaraţi înscrişi în etapele anterioare se înscriu la unitatea de învăţământ
în a cărei circumscripţie au domiciliul.
Perioada: 28-30 mai 2019
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