AZ ELEMI OSZTÁLYOKBA VALÓ BEIRATKOZÁS MEGVÁLTOZOTT NAPTÁRA A 2020-2021-ES TANÉVRE

PERIÓDUS
Első szakasz
2020. május 25.

2020. május 26 - június 30.

2020. július 3.

2020. március 4 – július 7.

2020. július 8.
2020. július 9. – július 15.

2020. július 16.

ESEMÉNY

A fejlettségi/iskolaérettségi szint mérésének beprogramálása a
Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ és a
Tanfelügyelőség honlapján
1. A fejlettségi/iskolaérettségi szint méréseinek elvégzése csak
azon gyermekek esetében:
• akik 2020. szeptember 1-je és az év vége között, illetve
a 2020. december 31 után töltik 6. életévüket és
külföldről érkeztek haza,
• akik egyáltalán nem jártak óvodába és 2020.
szeptember 1-je és az év vége között, illetve a 2020.
december 31 után töltik 6. életévüket.
2. Azoknak a gyermekeknek, akik nem külföldről érkeztek haza
és jártak óvodába, ugyanakkor 2020. szeptember 1-je és az év
vége között, illetve a 2020. december 31 után töltik 6.
életévüket nem kell fejlettségi/iskolaérettségi mérést végezni.
Nekik a szülő kérésére ajánlást írt az óvoda vezetősége, ahol
jártak.
Ebben a periódusban történik:
• a szülői kérés leadása az óvodában az ajánlás
igénylésére;
• az ajánlások kiállítása és kézbesítése az iskola vagy az
óvoda felé (ahová ajánlják a gyereket) az óvodák által.
1. A Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ
továbbítja a felmérések eredményeit a Megyei Beiratkozási
Bizottságnak.
2. Az óvodák továbbítják az összesített ajánlásokat a Megyei
Beiratkozási Bizottságnak.
A beiratkozási típuskérések kitöltése a Tanügyminisztérium
honlapján (www.edu.ro) található programban
(https://inscriere.edu.ro/cerere/registration.html).
Figyelem! Aki már kitöltötte márciusban, annak nem kell újból
kitölteni a típuskérést!
Az Országos Beiratkozási Bizottság egy informatikai program
segítségével elosztja a gyermekeket a körzeti iskolákba.
Azokban az iskolákban, ahol betöltetlen helyek maradtak,
feldolgozzák a szülők által benyújtott beiratkozási kéréseket. A
kérések elbírálása az általános és sajátos iratkozási feltételek
alapján történik.
Az elfogadott kérések érvényesítése az iskola
vezetőtanácsában, majd nyilvántartásba vétele az informatikai
program segítségével.
Az Országos Beiratkozási Bizottság egy összesítő informatikai
program segítségével elosztja azokat a gyermekeket, akiket

2020. július 20.

Második szakasz
2020. július 21.

2020. július 22. -július 28.

2020. július 31.
2020. szeptember 1. –
szeptember 4.

szüleik nem a körzetükhöz tartozó iskolába szerettek volna
íratni, de ez a helyek hiánya miatt nem sikerült.
Az előkészítő osztályokba beiratkozott gyermekek névsorának,
az üresen maradt helyek jegyzékének és az első forduló után be
nem írt gyermekek névsorának kifüggesztése az iskolákban és a
tanfelügyelőség honlapján.
A tanfelügyelőség kidolgozza azt a sajátos elosztási eljárást,
amelyek alapján a gyermekeket beírják az iskolák üresen
maradt helyeire.
A sajátos elosztási eljárás kifüggesztése az iskolákban és a
tanfelügyelőség honlapján.
A beiratkozási típuskérvények leadása, küldése azoknak az
iskoláknak a titkárságára, melyeket a szülők első választási
lehetőségként jelöltek meg a három lehetőség közül.
A típuskérések jóváhagyása az érintett iskola által.
Az előkészítő osztályba beírt gyermekek névsorának
kifüggesztése a tanintézményekben.
A tanfelügyelőség összesíti azoknak a szülőknek a beiratkozási
kérelmét, akiknek gyermekük még nincs beíratva előkészítő
osztályba.

