
INSTITUTUL INTEGRAL DIN SALUZZO 

 

“Protocol de primire” pentru acceptarea anticipata a elevilor 

în grădinițele Institutului Compresiv din Saluzzo. 

 

Ce spune legislatia: 

 

CM. n. 29452 din 30.11.2021 care reglementează înscrierea la școală pentru anul școlar 2022/2023, prevede 

că, pe lângă copiii care împlinesc vârsta de trei ani până la 31 decembrie 2019, pot fi înscriși la grădiniță si 

copii care implinesc varsta de trei ani  până la data de 30 aprilie. 2020. 

Admiterea copiilor la frecvența timpurie este condiționată, în temeiul art. 2, alin.2, din Decretul prezidenţial 

89 din 2009: 

• disponibilitatea locurilor și epuizarea eventualelor liste de așteptare; 

• disponibilitatea de încăperi și echipamente adecvate pentru utilizare și funcționalitate, astfel încât să 

răspundă diferitelor nevoi ale copiilor sub vârsta de trei ani; 

• evaluarea pedagogică şi didactică, de către cadrele didactice, a timpurilor şi modalităţilor de primire. 

Primirea elevilor timpurii nu este o obligație pentru școli, ci o oportunitate suplimentară care poate fi oferită 

familiilor în prezența anumitor condiții. 

Protocolul de primire a elevilor anticipați 

 

Protocolul de Primire este un document care pregătește și organizează inserția școlară a elevilor timpurii ai 

grădinițelor Institutului nostru Compresiv începând cu luna septembrie. 

În ceea ce privește admiterea la frecvență a studenților menționați mai sus: 

• având în vedere că înscrierea în primul an de grădiniță constituie începutul cursului de pregătire care are ca 

obiectiv final dobândirea competențelor de bază necesare la finalul școlii obligatorii și reprezintă o 

oportunitate de a începe un dialog pozitiv și de durată între instituțiile de învățământ; și familiile; 

• având în vedere că inserarea copiilor anticipatori necesită o modificare a structurii organizatorice a 

grădiniței pe criteriul flexibilității, pentru a o adapta la nevoile educaționale și psihologice ale copiilor din 

această categorie de vârstă care au nevoie de mai multă atenție, ritmuri diferite, timpi mai lungi; , momente 

de relaxare si sprijin emotional; 

• având în vedere lipsa personalului specializat pentru asistență, 

admiterea la frecvență pentru copiii cu vârsta sub trei ani (născuți până la 30 aprilie) se supune următoarelor 

condiții definite de Consiliul de conducere: 

 

 

 



1. realizarea autonomiei depline în comportamentele de bază (mers, controlul sfincterului, alimentația, 

folosirea toaletei) și atingerea punctajului minim de 15 în tabelul atașat pe care profesorii sunt obligați să îl 

completeze la sfârșitul perioadei de primire (aproximativ la jumătatea lunii octombrie). 

2. inserarea numai in sectiile unde sunt locuri disponibile. 

3. includerea numai în secţiile cu copii de trei ani (nu în secţiile în care sunt prezenţi doar copii de 4 şi 5 ani) 

întrucât timpii, spaţiile şi activităţile educative sunt destinate copiilor mai mici. 

4. Sunt acceptați maximum 3 copii anticipați per secțiune. 

5. la secţiile cu elev cu handicap atestat se ia în considerare gravitatea cazului înainte de introducerea 

copiilor anticipatori. 

6. Caracteristicile secției de primire sunt evaluate înainte de acceptarea înscrierii, în special prezența copiilor 

cu probleme și/sau în curs de certificare. 

7. în secțiunile în care nu se atinge numărul minim de membri, criteriile 3-4-5-6 pot decădea. 

8. Încadrarea în secțiuni trebuie să aibă loc într-o manieră graduală, personalizată și în luna septembrie, adică 

în perioada dedicată Recepției. Nu se acceptă inserții în cursul anului școlar sau la vârsta de trei ani deoarece 

aceasta ar rupe echilibrul deja atins la secțiuni. 

9. frecvența copiilor anticipatori din luna septembrie până la jumătatea lunii octombrie (adică pentru 

perioada de primire) va fi graduală și limitată doar la tura de dimineață fără mese. În această perioadă, 

participarea la masă și prezența întregii zile de școală sunt permise numai în cazuri excepționale, de comun 

acord cu profesorii și la cererea documentată adresată Directorului. 

Odată ce perioada de primire s-a încheiat și s-a atins punctajul minim descris la pct. 1, copiii vor putea 

participa la masă și/sau frecventa întreaga zi de școală treptat și în modul stabilit de cadrele didactice de 

comun acord cu familia. 

10. copiii mici sunt incluși într-un clasament separat, iar cei cu frați sau surori care frecventează aceeași 

școală au un punctaj suplimentar; în cazul scorurilor egale, copii nascuti mai devreme au prioritate. 

11. participarea copiilor anticipatori la excursiile scolare va fi evaluata de catre cadrele didactice pe baza 

autonomiei si maturitatii atinse de copil. 

Acest „Protocol de primire” pentru școlarii timpurii ai Grădiniței a Institutului Compresiv  este un instrument 

de lucru și, ca atare, poate fi integrat și revizuit în funcție de nevoile Școlii. 

A fost aprobat de Consiliul de conducere pentru copi, pentru ceea ce priveste aspectul didactic si a fost 

aprobat de Consiliul Institutului. 

 

Saluzzo, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA A 

 

Anexa A conține tabelul de evaluare care permite cadrelor didactice să stabilească dacă băiatul/fata poate fi 

acceptat sau nu. 

Tabelul este format din 5 obiective minime care vor fi evaluate cu un punctaj de la 1 la 5, unde cifra 1 indică 

punctajul minim și 5 cel maxim. Dacă băiatul/fata ajunge la un punctaj de minim 15, se va exprima o opinie 

pozitivă la frecventarea grădiniței; în caz contrar, prezența trebuie amânată în anul școlar ca urmare a. 

 

 

Copilul demonstrează o detașare pașnică de familie 
 

1   2   3   4   5 

 

Copilul trăiește în mod pozitiv timpul școlar 
 

1   2   3   4   5 

 

Copilul este capabil să-și exprime nevoile și 

cerințele într-un mod care să fie înțeles de adult 

 

1   2   3   4   5 

 

Copilul are controlul sfincterului și este capabil să 

recunoască stimulul 

 

1   2   3   4   5 

 

Copilul are un nivel minim de atenție care îi 

permite să urmeze o activitate scurtă 

 

1   2   3   4   5 

 

 
 

                                                                                                                    TOTAL ______________________ 


