PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND
ÎNSCRIEREA COPIILOR ȘI CONSTITUIREA FORMAȚIUNILOR DE
ELEVI
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Validata si aprobata : 07.09.2021
CADRUL LEGISLATIV
➢ Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completaile ulterioare
➢ Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor);
➢ ROFUIP, aprobat prin O.M.E.C. nr.5447/31.08.2020 cu modificarile si completarile
ulterioare
➢ H.G. nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si
Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare
➢ Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobabrea
Codului controlului intern managerial al entitatilor publice
1. SCOPUL
Scopul prezentei proceduri îl reprezintă stabilirea modalităților de desfășurare a
organizarii sesiunilor de inscriere a copiilor/elevilor in unitatea de invatamant Liceul RomânoFinlandez, in anul scolar 2022-2023.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedură se aplică departamentului de Secretariat- Inscrieri.

3. DESCRIEREA PROCEDURII
4.1. Informatii generale

Liceul Româno-Finlandez admite copii pentru nivel primar, gimnazial si liceal.
LRF admite copiii cu cerințe educaționale speciale (CES), cu condiția ca resursele materiale
și umane ale școlii să corespundă nevoilor acestora.

Procesul de inscrieri in cadrul Liceului Romano-Finlandez este o activitate curenta, ce se
desfasoara pe tot parcursul anului, cu implicarea intregii echipe a departamentului Inscrieri.
Perioada efectiva de transfer este stabilita in conformitate cu prevederile comunicate de catre
Ministerul Educatiei, in metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar in anul
scolar 2022-2023. Inscrierile /transferurile se vor efectua conform calendarului de transferuri
emis de catre M.E.
Intrucat structura anului scolar poate suferi modificari pe parcursul anului, ne rezervam
libertatea de a ajusta perioadele de transfer in functie de acestea.
Specificul activitatii si procesului de inscriere/ transfer in cadrul LRF difera in functie de
nivelul de invatamant: Inscrieri primar, inscrieri Gimnaziu si inscriseri Liceu. Procesul de
inscriere in invatamantul primar este detaliat mai jos.

4. PROCESUL DE INSCRIERE IN INVATAMANTUL PRIMAR
5.1. Inscrierea in invatamantul primar a copiilor care au urmat ciclul prescolar in
cadrul Liceului Romano-Finlandez
•

Conditii de eligibilitate

Pentru clasa pregatitoare, copilul trebuie sa intruneasca varsta minima necesara inscrierii,
respectiv implinirea varstei de 6 ani pana la 31 august 2022 inclusiv.
Parintii ai caror copii implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2022 pot
alege sa-si inscrie copiii la clasa pregatitoare daca nivelul de dezvoltare al copiilor este
corespunzator, lucru certificat de recomandarea scrisa a educatoarei prin care se atesta
daca prescolarul prezinta o dezvoltare optima din punct de vedere educational, in vederea
inscrierii in clasa pregatitoare, in anul scolar 2022-2023.
•

Prioritate

Au prioritate la inscriere, dar nu le este garantat locul, copiii ce au frecventat anterior
cursurile prescolare la LRF sau copiii care au alti membrii ai familiei in institutia noastra
(frati ce frecventeaza cursurile de scolarizare LRF sau parinti cadre didactice/non
didactice/auxiliare)
•

Participarea la interviul de valori si de stabilire a indicatorilor
comportamentali

Valorile promovate de catre Liceul Romano-Finlandez sunt urmatoarele:
RESPECT, RESPONSABILITATE, SUSTINERE, IMPLICARE.

Având în vedere valorile promovate de LRF, coroborat cu dorința susținută a instituției
școlare de a crește și dezvolta caractere diferite și în același timp solide din punct de
vedere emoțional și social, școala își rezervă dreptul de a organiza periodic un interviu de
valori.
La acest interviu, școala poate convoca, prin sondaj, pe baza unor analize preliminare,
familiile care se încadrează în parametrii ce pot fi îmbunătățiți, raportat la valorile
promovate de LRF.
In cadrul interviului de valori si de stabilire a indicatorilor comportamentali atinsi,
membrii comisiei vor discuta si analiza impreuna cu familia modul in care s-a realizat
comunicarea, colaborarea si sutinerea actului educativ in relatia gradinita-familie pentru a
stabili daca scoala si familia impartasesc valori comune, valori ce permit sau îngreunează
continuarea actului educativ în cadrul Liceului Româno-Finlandez.
De asemenea, in cadrul acestui interviu, membrii comisiei vor adresa intrebari si vor
propune activitati practice copilului care sa vizeze nivelul comportamentelor atinse sau in
curs de dezvoltare, asa cum sunt ele prezentate in Fisa pentru aprecierea progresului
individual al copilului, inainte de intrarea in invatamantul primar, anexa la Curriculum
pentru educatia timpurie-2019.
Comisia de valori va stabili, în urma interviului, continuarea colaborarii prin inscrierea
copilului sau nu in ciclul primar.

5.2. Inscrierea in inavatamantul primar a copiilor din exteriorul Liceului RomanoFinlandez
•

Conditii de eligibilitate

Pentru clasa pregatitoare, copilul trebuie sa intruneasca varsta minima necesara inscrierii,
respectiv implinirea varstei de 6 ani pana la 31 august 2022 inclusiv.
Parintii ai caror copii implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2022 pot
alege sa-si inscrie copiii la clasa pregatitoare daca nivelul de dezvoltare al copiilor este
corespunzator, lucru certificat de recomandarea scrisa a educatoarei prin care se atesta
daca prescolarul prezinta o dezvoltare optima din punct de vedere educational, in vederea
inscrierii in clasa pregatitoare, in anul scolar 2022-2023.

•

Informatii generale despre procesul de admitere

Parintii/tutorii legali ai copilului vor vizita campusul scolar in urma unei programari
prealabile cu unul dintre responsabilii scolii noastre.
Pentru clasele a II-a pana la a IV-a inclusiv, elevul va sustine o testare scrisa la limba si
literatura romana si matematica, la care trebuie sa obtina minim 70 de puncte per proba.

De asemenea, vizionarea campusului si intalnirea cu un responsabil din cadrul echipei de
inscrieri este obligatorie pentru participarea la testare.
Ulterior obtinerii punctajului minim, parintii si copilul vor participa la ultima proba
eliminatorie, respectiv interviului de valori, iar raspunsul final cu privire la statusul de
Admis sau Respins, va fi hotarat tinand cont de informatiile colectate la cele 3 probe, dar
si in limita locurilor vacante*.
*In cazul in care numarul de candidati este mai mare decat numarul de locuri disponibile,
se va tine cont atat de nota obtinuta la testari (prioritate in ordine descrescatoare), cat si de
valorile comune descoperite la vizionare si interviul de valori.
Etapele procesului de inscriere a elevilor in ciclul primar:
a) Vizionare campus LRF
b) Sustinere testare admitere LRF (elevi clasele II-IV)
c) Participare interviu de valori si de stabilire a indicatorilor comportamentali (toate
clasele)
d) Transfer
e) Alte specificatii
a) Vizionarea campusului LRF se face in urma unei programari prealabile la adresa de
email inscrieri@lrfb.ro.
Parintii interesati de unitatea noastra de invatamant pot regasi informatii despre scoala si
datele noastre de contact atat de site-ul scolii liceulfinlandez.ro cat si pe pagina de
Facebook sau Instagram a unitatii.
In functie de disponibilitatea parintilor si a personalului responsabil cu vizionarea pentru
ciclul primar, se va stabili o intalnire la sediul unitatii noastre. La intalnire recomandam
ferm si participarea copilului pentru care se doreste inscrierea, atat pentru a-l cunoaste cat
si pentru a vedea atmosfera din cadrul scolii.
La vizionare parintilor si copilului le sunt prezentate informatiile generale cu privire la
organizarea institutionala si educationala, campusul scolii, activitati extra curriculare si
informatii detaliate ale procesului complet de inscriere (conditii, documente necesare,
perioade de transfer, etc). De asemenea, familia va completa un formular de porti
deschise (Anexa 1), ce va fi verificat de catre responsabilul care a efectuat vizionarea si
centralizat de catre un membru al echipei.
Durata unei vizionari este in medie de 30-45 minute.
b) Sustinere testare admitere
Ulterior vizionarii campusului LRF, parintii copiilor ce doresc inscriererea in clasele
pregatitoare si a I-a se pot inscrie pentru etapa de interviuri de valori, iar cei ce doresc
inscrierea in clasele a II-IV-a, se pot inscrie la sesiunea de testare a cunostiintelor.

Testarea scrisa are ca scop verificarea nivelului de cunostinte, in vederea integrarii in
colectiv.
Continuturile din care sunt create subiectele testarii sunt afisate pe site-ul scolii.
In vederea inscrierii la testare, parintii trebuie sa prezinte dosarul elevului compus din
urmatoarele documente (Declaratie acord testare, Adeverință medic – apt pentru
înscrierea la școală, Copie carnet de vaccinări, Fişa de consultaţii medicale, Evaluare
psihopedagogică CMBRAE (dacă este cazul), Copie buletin (părinţi), Hotărâre de
divorț/de adopție (dacă este cazul), Documente transfer (foaie matricolă, adeverință de
studii,carnet de elev, etc); si sa achite costul testarii de 100 lei/proba.
In baza confirmari in scris a dorintei de participare la testare, parintii sunt contactati pe
email pentru comunicarea datelor ferme de organizare a sesiunii de testare si de
asemenea, cu 2-3 zile inainte de prima proba pentru o confirmare ferma a participarii.
Sesiunile de testare au loc de 3 ori pe an, sau de cate ori este nevoie prin hotararea CA.
Timpul dedicat testarii este de 2h/proba.
Rezultatele sunt comunicate in termen de maxim 14 zile lucratoare.
In functie de rezultatul obtinut la ambele probe, elevii sunt programati pentru ultima etapa
eliminatoarie a inscrierii, respectiv sustinerea interviului de valori.
c) Participare interviu de valori si stabilire a indicatorilor comportamentali
Interviul de valori va avea loc la o data stabilita ulterior perioadelor de testare, inainte de
perioada legala de transfer. Acesta va fi condus de catre o comisie formata dintr-un
minim membru al Consiliului de administratie si un profesor/psiholog, dupa caz.
Interviul de valori dureaza aprox 30-45 de minute.
In cadrul interviului de valori, se vor cunoaste parintii si copilul si se va descoperi daca
acestia impartasesc valori comune cu LRF.
Valorile promovate de catre Liceul Romano-Finlandez sunt urmatoarele: RESPECT,
RESPONSABILITATE, SUSTINERE, IMPLICARE.
In cadrul interviului de valori, membrii comisiei vor adresa intrebari si vor propune
activitati practice copilului, care sa vizeze nivelul comportamentelor atinse sau in curs de
dezvoltare, asa cum sunt ele prezentate in Fisa pentru aprecierea progresului individual
al copilului, inainte de intrarea in invatamantul primar, anexa la Curriculum pentru
educatia timpurie-2019.
Rezultatul final va fi comunicat in scris familiei in 5-10 zile lucratoare impreuna cu
specificarea pasilor urmari: in cazul unui rezultat de tip „Respins”, se va elibera pentru

ridicare dosarul depus la testare intr-o perioada stabilita, iar in cazul unui rezultat de tip
„Admis” se va mentiona perioada de transfer.
Pentru inscrierea elevului care a fost declarat admis se va achita la contabilitate o taxa de
inscriere in valoare de 100 euro.
d) Transferul (daca este cazul) se va efectua in perioada comunicata anterior.
Ulterior obtinerii unui raspuns favorabil, parintii vor veni la secretariatul LRF pentru a
ridica fisa de transfer. Aceasta va fi vizata la scoala de provenienta si va fi adusa la
secretariat pentru a incepe formalitatile de transfer (inscriere in platforma SIIIR, foaie
matricolă, adeverință de studii,carnet de elev, semnare contract de scolarizare, achitare
taxa de scolarizare prima luna, achitare taxa de rechizite, etc).

5. CONSTITUIREA FORMAȚIUNILOR DE ELEVI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PRIMAR
Clasele pregatitoare vor fi constituite in urma intalnirii unei comisii de repartizare formate
din: profesorii pentru invatamantul prescolar care au predat in anul scolar 2021-2022 la grupa
mare, coordonatorul nivelului prescolar, coordonatorul nivelului primar, psihologul scolii.
Clasele pregatitoare vor avea in componenta atat copii din cadrul Gradinitei RomanoFinlandeze, cat si copii din exterior.
Copiii din grupele mari din cadrul Gradinitei Romano-Finlandeze vor fi distribuiti in clase
tinandu-se cont de principiul optimizarii dezvoltarii sale cognitive, sociale si afective, lucru
stabilit de catre comisia de repartizare.
Familiile copiilor care au frecventat ciclul prescolar in cadru Liceului Romano-Finlandez isi
pot exprima optiunea ca in clasa cu fiul/fiica lor sa mai fie inca 2 colegi din cadrul grupei.
In anumite situatii si pentru binele suprem al copilului, Liceul Romano-Finlandez isi rezerva
dreptul de a selecta un singur coleg din cele 2 optiuni exprimate de catre parinti.
Profesorii pentru invatamantul primar vor fi repartizati la clasele pregatitoare prin tragere la
sorti.
7. ALTE SPECIFICATII
Capacitatea de elevi per clasa in ciclul primar este de 17+1.
Un loc este destinat elevilor cu nevoi de scolarizare adaptate.
8. DISPOZITII FINALE
Prezenta procedură se aplică pe tot parcursul anului de învățământ 2022-2023.

Nerespectarea reglementărilor din această procedură atrage după sine sancțiunile prevăzute
în ROI.
Această poate fi revizuită ori de câte ori este necesar.
9. ANEXE
Anexa 1- Cerere inscriere nivel primar, an scolar 2022-2023
Anexa 2 – Chestionar porti deschise (pentru copii din exteriroul LRF)
Anexa 2- Fisa de inscriere an scolar 2022-2023
Anexa 4- Acord testare
Anexa 5- Chestionar interviu de valori
Anexa 6- Fisa pentru aprecierea progresului individual al copilului, inainte de intrarea in
invatamantul primar

