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Comunicat de presă
Înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 se face în baza
Metodologiei specifice şi a calendarului aferent, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr.
3445/17.03.2022.
În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august
2022, inclusiv. Cei care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2022,
inclusiv, pot fi înscriși la clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
În situația copiilor care au frecventat grădinița, înscrierea la școală se face la solicitarea scrisă
a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.
În intervalul 30 martie – 08 aprilie 2022 se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a
copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de
Calendarul înscrierii în învățământul primar.
Prima etapă a procesului de completare și de depunere a cererilor de înscriere a copiilor în
învățământul primar se desfășoară între 11 aprilie –10 mai 2022 și va fi urmată de o a doua etapă,
programată între 31 mai – 7 iunie 2022. Aceasta este rezervată părinților copiilor care nu au fost
înscriși în prima etapă sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în
funcție de locurile disponibile.
Centralizarea și soluționarea de către Inspectoratul Școlar Județean Galați a cererilor
părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la o
unitate de învățământ și soluționarea oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul
primar se realizează în perioada 1- 8 septembrie 2022.
La nivelul judeţului Galaţi sunt disponibile 4152 locuri, organizate în 210,74 clase, pentru
anul şcolar 2022-2023, la clasa pregătitoare.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi pune la dispoziţia părinţilor, pentru informaţii
suplimentare, numărul Telverde 0800816236, disponibil în intervalul orar 9.00 – 15.00, de luni până
joi, iar vineri între orele 9.00 – 13.00.
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