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Art. 8. — (1) Inspectoratele şcolare stabilesc, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, după 

consultarea reprezentanţilor unităţilor şcolare şi a autorităţilor administraţiei publice locale, 

circumscripţiile şcolare ale unității de învățământ care şcolarizează grupe şi/sau clase de nivel 

preşcolar, primar şi gimnazial, cu respectarea prevederilor legale. 

(2) Circumscripţia şcolară este formată din totalitatea străzilor aflate în apropierea unităţii de 

învăţământ şi arondate acesteia, în vederea şcolarizării preşcolarilor/elevilor din învăţământul 

preşcolar, primar şi gimnazial. 

(3) Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva şcolarizează clase din învăţământul 

preșcolar, primar, gimnazial și liceal, în limita planului de şcolarizare aprobat. Elevii din 

învățământul primar și gimnazial care au domiciliul în circumscripţia şcolară a unităţii de 

învăţământ se vor înscrie în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau 

susţinătorului legal. 

(4) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului la o altă 

unitate de învăţământ cu clase de învăţământ primar sau gimnazial decât cea la care domiciliul său 

este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau 

susţinătorului legal şi se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ la care 

se solicită înscrierea, în limita planului de şcolarizare aprobat, după asigurarea şcolarizării 

elevilor din circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ respective. Prin excepţie, 

înscrierea în clasa pregătitoare se face conform metodologiei specifice, elaborate de minister. 

(5) Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva, pe baza documentelor furnizate de 

autorităţile locale şi serviciul de evidenţă a populaţiei, are obligaţia de a face, anual, recensământul 

copiilor din circumscripţia şcolară, care au vârsta corespunzătoare pentru înscrierea în 

învăţământul preşcolar şi primar. 

(6) Înscrierea copiilor si elevilor la grupele si clasele de aplicatie ale colegiilor si liceelor 

pedagogice se face pe baza unor criterii specifice, aprobate în consiliile de administratie ale 

acestor institutii si avizate de catre inspectoratul scolar judetean 
 


