Reînscrierea la grădiniță
Cererile de reînscriere la grădiniță se pot adăuga în SIIIR urmând instrucțiunile de mai jos:
1. Accesați modulul Înscrierea la grădiniță.

2. Accesați meniul Reînscriere.

ATENȚIE:

La accesarea acestui meniu se vor afișa numai preșcolarii cu
asocieri active (cu status Situație școlară deschisă) la formațiunile de studiu
din anul școlar curent
 Puteți să filtrați/căutați preșcolarii prin completarea filtrelor disponibile: CNP,
Nume, Unitate, Formațiune de studiu și apăsarea butonului Caută

.

Exemple filtrare în funcție de formațiunea de studiu:
- mijlocie - se vor afișa toți preșcolarii asociați la toate grupele mijlocii
- mijlocie A - se vor afișa doar preșcolarii asociați la grupa mijlocie A
- mare - se vor afișa toți preșcolarii asociați la toate grupele mari
- mare B - se vor afișa doar preșcolarii asociați la grupa mare B
 Puteți să sortați înregistrările în funcție de o anumită coloană, prin efectuarea
unui click pe capul de tabel, pe coloana corespunzătoare.
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3. Selectați preșcolarul din listă.

4. Selectați în câmpul „Plan de școlarizare” linia din planul de școlarizare
pentru care se dorește reînscrierea preșcolarului.

5. Completați numărul cererii de reînscriere în câmpul „Număr cerere”.

6. Completați data cererii de reînscriere în câmpul „Dată cerere”.

7. Apăsați butonul Salvează

Puteți să modificați o cerere prin selectarea preșcolarului din listă, modificarea câmpurilor
necesare și apăsarea butonului Salvează
.
Puteți să ștergeți o cerere prin selectarea preșcolarului din listă, apăsarea butonului
butonul „X”
din dreptul câmpului plan de școlarizare și apăsarea butonului Salvează
(ATENȚIE: nu trebuie să se șteargă numărul cererii sau data cererii pentru că acestea se
vor șterge automat)

Cererile de reînscriere se pot verifica prin rularea raportului 801 ***Export cereri
reinscriere - gradinita, disponibil în meniul Rapoarte. Trebuie să selectați și anul școlar
pentru care se dorește generarea raportului.
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OBSERVAȚII:
 Pentru reînscrierea preșcolarilor din unitățile care au suferit modificări de
statut (unități comasate/desființate/preluate de alte PJ-uri) trebuie ca în
prealabil să se facă asocierile necesare la nivel de IȘJ în modulul {Rețea școlară}
– meniul {Unități care preiau elevii și resursele} completând unitatea sursă ->
unitatea destinație și ulterior reînscrierile se vor putea efectua din contul
unității PJ destinație în meniul {Reînscriere cazuri deosebite} urmând pașii de
la punctele 3-7.
 Reînscrierile se pot face numai pentru preșcolarii cu asocieri active (status
Situație școlară deschisă) la formațiunile de studiu din anul școlar curent
 Nu se poate face reînscrierea pe o formațiune de studiu inferioară celei la care
este asociat preșcolarul în anul școlar curent.
 În meniurile {Reînscriere} și {Reînscriere cazuri deosebite} nu se poate modifica
anul școlar – reînscrierile se fac automat pe liniile din planul școlarizare de pe
anul școlar viitor
 Cererile de reînscriere se pot salva numai dacă planul de școlarizare al unității,
pe anul școlar viitor, este verificat la nivel IȘJ.
 Dacă se dorește închiderea asocierii unui preșcolar (din diverse motive: retras,
neprezentat) pentru care s-a adăugat deja o cerere de reînscriere trebuie ca în
prealabil să se șteargă cererea de reînscriere.
 Cererile de reînscriere cât și cele de înscriere se adaugă pe liniile din planul de
școlarizare, nu pe formațiuni de studiu și prin urmare în toamnă, când se va
inițializa aplicația pe noul an școlar, o să trebuiască să se facă asocierea fiecărui
preșcolar la formațiunea de studiu corespunzătoare.
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