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Ref. : Ajustarea planu lui de scolarizare la clasa pregatitoare pentru anul scolar 2021/2022 

Avand in vedere prevederile art. 16(2) din Anexa 1 la OME nr. 3473/10.03.2021 

privind aprobarea Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul 

scolar 2021-2022, va rugam sa analizati inscrierile in clasa pregatitoare pentru 

identificarea situatiilor care necesita ajustarea planului de scolarizare prin 

suplimentarea numarului de clase sau functionarea claselor peste efectivul maxim 

de elevi la clasa, doar in vederea cuprinderii copiilor din circumscriptia scolara 

(inclusiv a celor care si-au exprimat optiunea de revenire la scoala de 

circumscriptie). 

In acest sens veti completa macheta atasata care va fi transmisa la I.S.J Ilfov 

pana luni 26.04.2021, ora 12.00 in format electronic pe adresa de e-mail: 

marianaradut@isjilfov.ro 
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Solicitare de suplimentare a planului de şcolarizare şi/sau de funcţionare peste efectivul maxim la clasa pregătitoare, an şcola~ 2021-2022 

1 ' Nr. clase propuse· prin Nr.locuri propuse prin Nr.locuri Solicit~ue-.c:fe functionare 
.2 Tip clasă (tradiţional/ Limba de proiectul planului de proiectul planului de Nr. cereri copii 

Nr. cereri copil 
Nr cereri rezervate ~ [!este eteciivul maxfm la Nr. total locuri 

g Unitatea de invătământ waldorf/ otep by step) predare şc-olarizare pentru anul şcolarizare pentru. anul clrcumscriptle altă revenire pentru copii din propuse a.fi · i c'lasă suglimentate U> circumscnppe suplimentate ' 
şcolar2021·2022 ~colar 2021-2022 circumscripţie g2 k nr: elevi,; 25) 

f ' 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+9 11 12 13 

1 
Exemplu: Şcoala 

Tradiţional 
Limba 2 44 62 5 6 68 1 Pregătitoare A • 23 24 

Gimnazială Nr. X română PreâătitOare B ~ 23 


