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 Nr. 541/22.02.2021 
 
 Aviz de 

LEGALITATE 
I.Ș.J. Bihor 
Jr. Teodora Mănoiu 
 

 
Către        
Inspectoratul Școlar Județean Bihor    

  
În atenţia doamnei jurist Teodora Mănoiu  

 

  
 
 Școala noastră îşi doreşte să realizeze anumite activităţi de identificare a potenţialilor 
doritori în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare. 
 În acest sens, respectând regulile și recomandările sanitare ale legilor în vigoare, 
suntem nevoiți să propunem o nouă modalitate de prezentare, informare și consiliere a 
părinților ce doresc să își aducă copiii în unitatea noastră de învățământ. Astfel, pe site-ul 
școlii noastre, la secțiunea „Înscriere în clasa pregătitoare 2021-2022”, se vor posta toate 
informațiile și materialele necesare, pe care cei interesați le vor putea consulta. 
 Se vor pune la dispoziție următoarele: 
 A. Metolodogia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 
2021-2022 și Calendarul înscrierii în învățământul primar aferent, ambele fiind anexe ale 
ordinului de ministru ce urmează să fie aprobat; 
 B. O informare scrisă adresată părinţilor și tuturor celor interesaţi, unde se vor 
prezenta aspecte generale ale alternativei educaţionale Step by Step şi ale liceului nostru; 
 C. Ghidul alternativei Step by Step; 
 D. O prezentare Power Point ce va cuprinde aspecte specifice alternativei 
educaţionale Step by Step; 
 E. Un film de prezentare a unității noastre de învățământ. 
 
 Criteriile specifice de departajare propuse de instituția noastră de învățământ sunt: 

1. Cunoașterea alternativei educaționale Step by step și a specificului școlii (interviul 
propriu-zis). 

2. Copiii proveniţi de la grupele de grădiniţă ale liceului nostru (adeverință). 
3. Copiii care provin din familii ce au contribuit la dezvoltarea/creşterea prestigiului 

unităţii de învăţământ, prin diferite forme de colaborare (adeverință, contract de 
voluntariat). 

 
 Părinţii/Reprezentanții legali interesaţi în continuare de această alternativă 
educațională vor participa la o probă de interviu, pentru care vor fi programați în urma 
intenției transmise telefonic către secretariatul unității de învățământ, în termenul specificat 
în informarea scrisă (punctul B).  
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 Probei de interviu îi va corespunde o grilă cu un punctaj aferent. Bibliografia pentru 
această probă este constituită din materialele puse la dispoziție pe site și enumerate mai sus, 
la punctele B, C, D, E.  
 Dacă părintele/reprezentantul legal (unul singur pentru un copil), care va susține 
proba de interviu, va prezenta în timpul acestuia un document doveditor de îndeplinire a 
unuia sau a mai multor criterii specifice, punctajului final i se vor adăuga și punctele aferente 
criteriului/criteriilor îndeplinite.   
 Mai întâi, vor fi înscriși elevii care îndeplinesc criteriilor generale menționate în 
Metodologie, iar mai apoi ceilalți, în ordinea punctajului obținut în urma probei de interviu, 
la care, dacă a fost cazul, s-a adăugat punctajul aferent îndeplinirii unui criteriu/ unor criterii 
specifice.  
 Având în vedere propunerea pentru noua modalitate de prezentare, informare și 
consiliere a părinților care doresc să își înscrie copiii în clasa pregătitoare, la Liceul Greco-
Catolic "Iuliu Maniu", solicităm avizul dumneavoastră pentru confirmarea legalității acestei 
propuneri. 
 
 
 Director, 
 Prof. Antonia Nica 
 


