Admitere anul şcolar 2018 / 2019
Învățământ gratuit de calitate
În centrele care beneficiază de fonduri
publice, se garantează un învățământ de
calitate și gratuit, atât pentru cele
publice,
cât
și
pentru
cele
private
subvenționate de stat. În nici un caz, nici
centrele publice și nici cele private
subvenționate de stat, nu vor putea primi
sume de bani din partea familiilor pentru ca
acestea
să
beneficieze
de
învățământ
gratuit, nu le vor putea impune familiilor
să sprijine fundații sau asociații și nici
nu
pot
stabili
servicii
obligatorii,
asociate învățământului, care să necesite
sprijin economic din partea familiilor
elevilor. Din această categorie se exclud
activitățile complementare și serviciile
școlare complementare, care în orice caz,
vor avea caracter voluntar.

Cine poate solicita loc
Elevii care se înscriu în centrul de
învăţământ pentru prima dată.
Elevii care solicită schimbarea centrului
de învăţământ.

Informaţii prin e-mail
Puteţi solicita acest serviciu pentru a avea
acces prin e-mail la informaţii cu caracter
general cu privire la procesul de admitere.
Pentru aceasta, trebuie să vă înregistraţi
adresa de e-mail pe site-ul de centre
educaţionale
www.centroseducativosaragon.es.
Cu toate acestea, dacă doriţi să primiţi informaţii
cu privire la stadiu în care se află cererea
dumneavoastră, trebuie să introduceţi o
adresă de e-mail în căsuţa corespunzătoare
din cererea de admitere.

Calendar de admitere şi înscriere
Învăţământ preşcolar de gradul 2,
învăţământ
primar,
învăţământ
special
Admitere:
De pe 18 până pe 25 aprilie.

Înscriere:
Învăţământ
preşcolar
şi
învăţământ
primar-clasa I: 25 mai - 1 iunie.
învăţământ primar-clasele II - VI şi
învăţământ special: 20-25 iunie

Unde se obțin cererile
Modelul de cerere se va oferi gratuit prin
e-mail de către centrele de învățământ
corespunzătoare. De asemenea, se vor putea
obține de pe pagina web a centrelor din
cadrul Guvernului din Aragon, care este:
www.centroseducativosaragon.es.
Veți putea completa cererea prin intermediul
paginii
web:
admision.centroseducativosaragon.es.

Gimnaziu și liceu

Unde se depun cererile

Admitere:

Cererile completate în mod corespunzător se
vor depune împreună cu celelalte acte
necesare:

22-28 iunie.

Înscriere:
11-17 iulie.

La centrul
opţiune.
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Prin intermediul registrului telematic al
Administraţiei
Comunităţii
Aragón,
cu
ajutorul certificatului electronic, după
ce ați completat cererea prin intermediul
paginii
web:
admision.centroseducativos.aragon.es.

Alegerea domiciliului sau a
locului de muncă
Această opţiune este disponibilă pentru
admiterea în centre de învăţământ preşcolar,
învăţământ primar, gimnaziu şi liceu.
Pentru aplicarea baremului se va ţine cont
de opţiunea exprimată, atât pentru primul
centru de învăţământ solicitat, cât şi
pentru celelalte centre indicate în cererea
dumneavoastră. De asemenea, această opţiune
va fi luată în considerare pentru cererile
depuse la Serviciile Provinciale şi pentru
eventualele schimbări ale centrului de
învăţământ
în
timpul
anului
şcolar
2018/2019.
Vă rugăm să notaţi adresa cât mai complet
posibil. În cazul locuinţelor aflate în zone
extraurbane, se va indica referinţa de
cadastru a acestora.
Puteţi afla referinţa pe site-ul:
http://idearagon.aragon.es/visor/

Cerere combinată pentru
fraţi/surori
Aceasta este disponibilă pentru admiterea în
centre de învăţământ preşcolar şi primar.
Prin
intermediul
acesteia,
în
baza
criteriului de preferinţă puteţi cere loc
pentru toţi copiii dumneavoastră în acelaşi
centru de învăţământ. Dacă părinţii doresc
şcolarizarea tuturor copiilor în acelaşi
centru, tebuie să completeze doar o cerere,
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“Admisión conjunta de hermanos”, indicând
numai o singură listă cu centrele școlare,
în funcție de priorități. Această opțiune
presupune pierderea locului rezervat, în
cazul în care unul dintre frați sau toți
provin
din
centre
de
învățământ
ce
beneficiază de fonduri publice.
În orice caz, se va garanta şcolarizarea
tuturor fraţilor/surorilor în același centru
de învăţământ.

Informaţii suplimentare
În centrul de învăţământ unde solicitaţi
loc.
Pe site-ul: www.centroseducativosaragon.es
La Serviciile Provinciale ale
Departamentului de Educaţie, Cultură şi
Sport.
La biroul de informații din CIFE Juan de
Lanuza, aflat pe Calle Buen Pastor 4 din
Zaragoza, marți, 18 aprilie, de la orele 15
la 19 și vineri, 21 aprilie, de la orele
15 la 21.
În Huesca, la Centrul Cultural Manuel
Benito Moliner (fostul abator), de la data
de 15 martie.
În Teruel, la Serviciul Provincial pentru
Educație, Cultură și Sport, pe Calle San
Vicente de Paúl 3.

Acte necesare
Cererea imprimată și completată.
Document de identitate care să ateste
faptul că elevul întruneşte condiţia de
vârstă. (În cazul orașelor Huesca și
Zaragoza, se va putea autoriza verificarea
vârstei în certificatul de înscriere în
evidența populației).
Certificat de înscriere în caz de schimbare
a centrului de învăţământ, doar pentru
elevii care nu sunt şcolarizaţi în centre
finanţate
cu
fonduri
publice
ale
Comunităţii Aragón.
Diplomă de absolvire emisă de către centru
(doar pentru gimnaziu şi liceu)

⋅ Hotărârea respectivă, emisă de Serviciul
Provincial, atunci când este vorba despre
admiterea pentru locurile pentru ACNEAE.
⋅ Hotărârea emisă de Serviciul Provincial, în
cazurile de prematuritate extremă.

Criterii de admitere
Criterii prioritare
A) Fraţi/surori înscrişi/înscrise sau
părinţi/reprezentanţi
legali
care
lucrează în centrul de învăţământ*:
Primul/a frate/soră înscris/ă în centru
de învăţământ (8 puncte.)
Fiecare frate/soră următor/următoare (1
punct.)
Oricare dintre părinţi sau reprezentanţi
legali care lucrează în centrul de
învăţământ (4 puncte).

B) Apropierea domiciliului sau a locului
de muncă:
Domiciliu aflat în zona de şcolarizare în
care se află centrul de învăţământ
solicitat.
Domiciliul familiei(6 puncte)
Adresa locului de muncă (5 puncte)
Domiciliu aflat în regiuni limitrofe
zonei de şcolarizare în care se află
centrul de învăţământ solicitat. (3
puncte)
Domiciliul familiei(3 puncte)
Adresa locului de muncă (2 puncte)
În localităţile în care se aplică criteriul
proximităţii liniare, se va aplica următorul
barem (nu se aplică pentru liceu):
Domiciliu aflat în zona de şcolarizare în
care se află centrul de învăţământ
solicitat
Domiciliul familiei(6 puncte)
Adresa locului de muncă (5 puncte)
Domiciliu aflat în zona de şcolarizare în
care se află centrul de învăţământ
solicitat, cu posibilitatea de aplicare a
criteriului proximităţii liniare.

* Pentru admitere se consider acela i centru, cel de care apar ine i sau centrul pentru înv

Domiciliul familiei(7 puncte)
Adresa locului de muncă (6 puncte)
Domiciliu aflat în regiuni limitrofe ale
zonei de şcolarizare în care se află
centrul de învăţământ solicitat.
Domiciliul familiei(3 puncte)
Adresa locului de muncă (2 puncte)
Domiciliu aflat în regiuni limitrofe
zonei de şcolarizare în care se află
centrul de învăţământ
solicitat, cu
posibilitatea de aplicare a criteriului
proximităţii liniare.
Domiciliul familiei(7 puncte)
Adresa locului de muncă (5,5
puncte)
Adresa familiei sau a locului de muncă
aflată în alte zone, dar cu posibilitatea
de aplicare a criteriului proximităţii
liniare.(4 puncte)

C) Venit anual pe familie.
Venituri egale sau inferioare Baremului
Public de Venituri cu Efecte Multiple
(IPREM 2016; 6.390,13 euro) (1 punct).

D) Dizabilități recunoscute.
Dizabilități
fizice,
psihice
sau
senzoriale recunoscute ale elevului (1
punct).
Dizabilități
fizice,
psihice
sau
senzoriale recunoscute ale părinţilor sau
ale fraţilor/surorilor elevului (0,75
puncte).
(În cazul în care se îndeplinesc mai multe
criterii, se va ţine cont numai de criteriul
cu punctaj mai mare).

Criterii adiționale
E) Familie numeroasă:
Generală: 1 punct
Specială: 2 puncte

F) Familie monoparentală:0, 5 puncte
(În cazul în care se îndeplinesc mai
multe criterii, se va ţine cont de
criteriul cu punctaj mai mare).

mânt special din zona în care fratele celui care prezint cererea este înscris la înv

mântul pre colar sau primar.
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Criterii suplimentare numai pentru
liceu
G)Nota medie din clasa a X-a
Sub
5 6 7 8 9 -

5 ............ 0
5,99 ......... 1
6,99 ......... 2
7,99 ......... 3
8,99 ......... 4
10 ........... 5

puncte
punct
puncte
puncte
puncte
puncte

În caz de egalitate:
Pentru departajare se vor aplica următoarele
criterii:
Numai pentru liceu, o notă mai mare din
dosarul școlar, obținută la punctul g).
Punctaj mai mare obţinut la punctele a),
b), c), d), e),
Tragere
la
sorţi
publică
în
faţa
Consiliului Şcolar.
În localităţiile unde se aplică criteriul
proximităţii liniare după punctul b) şi
înaintea celorlalte, se va ţine cont de:
b.1) În conceptul de proximitate liniară
a solicitantului este inclus doar centrul
desemnat ca prima opţiune.
b.2) Domiciliul se alfă în zona de
şcolarizare a centrului desemnat ca prima
opţiune.

Acte necesare: A se consulta Ordinul de
Admitere ECD/544/2018 din data de 2 aprilie
2018 (BOA 9/4/2018).

Cererile duplicate şi/sau
prezentarea unor acte false vor
conduce la excluderea cererii din
procesul de admitere

* Pentru admitere se consider acela i centru, cel de care apar ine i sau centrul pentru înv

mânt special din zona în care fratele celui care prezint cererea este înscris la înv

mântul pre colar sau primar.

