Admitere anul şcolar 2013 / 2014
Calendar de admitere şi
înscriere
ÎnvăŃământ preşcolar de gradul 2
(copii de 3-6 ani), şcoala generală
(clasele I-VI), învăŃământ special
Admitere::
 15 - 19 aprilie.

Înscriere
 ÎnvăŃământ preşcolar şi clasa Ia: 24 31 mai.
 Clasele II - VI şi învăŃământ special:
24 - 27 iunie

Gimnaziu (clasele VII-X), liceu
(clasele
XI-XII)
şi
şcoala
profesională
Admitere::
 25 iunie - 1 iulie.

Înscriere
 Gimnaziu şi liceu: 16-22 iulie
 Şcoala profesională: 16-19 iulie

InformaŃii prin email
PueŃi solicita acest serviciu pentru a avea
acces la informaŃiile legate de procesul de
admitere prin email. Pentru a vă înregistra
adresa de email, vizitaŃi site-ul de centre
şcolare www.centroseducativosaragon.es.
Dacă doriŃi să primiŃi informaŃii despre
stadiu în care se află cerera, vă rugăm
adăugaŃi o adresă de email în căsuŃa
corespunzătoare a cererii de admitere.

Alegere de domiciliu
familiar / a locului de
muncă
Alegerea de domiciliu este posibilă pentru
admiterea
în
centre
de
învăŃământ
preşcolar, şcoala generală, gimnaziu şi
liceu.
Atât pentru primul centru şcolar solicitat
cât si pentru celelalte desemnate în
cererea
dumneavoastră,
în
funcŃie
de
alegerea facută, domiciliul sau locul de
muncă
se
va
Ńine
cont
în
aplicarea
baremului (vedeŃi criteriile de punctaj în
secŃiile următoare). Această regulă este
valabilă atât pentru cererile depuse în
Serviciile
Provinciale,
cât
şi
pentru
eventualele schimbări de la o şcoală la
alta, în timpul anului scolar 2013/2014.
Vă rugăm notaŃi adresa cât mai complet
posibil. În cazul locuinŃelor aflate în
afara nucelului urban, se va nota referinŃa
de cadastru a acestora.
PuteŃi afla referinŃa în:
http://sitar.aragon.es/visor/

Cerere combinată pentru
fraŃi/surori
Aceasta este disponibilă pentru admiterea
în centre de învăŃământ preşcolar şi în
şcoli generale.
Prin aceasta, puteŃi cere loc pentru toŃi
copiii dumneavoastră în aceaşi şcoală în
mod preferabil, prin completarea a unei
singure cereri, “Admisión conjunta de hermanos”,

precizând doar o singură dată preferinŃa
pentru un centru şcolar anume.
În cazul în care completaŃi această cerere, elevii pot
să piardă locul din centrul şcolar public
din Comunitatea Aragón unde au urmat
cursurile până la data cererii.
În cazul în care unul dintre fraŃi nu primeşte loc în
centrul
şcolar
solicitat,
nici
ceilalŃi
fraŃi/surori nu vor fi primiŃi în centrul
şcolar respectiv. În orice caz, Servicuil Provincial va
garanta
şcolarizarea
tuturor
fraŃilor/surorilor într-un singur centru
şcolar.

Unde se depun cererile
Cererile completate se vor depune împreună cu actele
necesare în:
 Centrul şcolar ales ca prima opŃiune
 Prin intermediul registrului electronic al AdministraŃiei
ComunităŃii Aragón (www.aragon.es)

InformaŃii suplimentare
 În centrul şcolar unde doriŃi să primiŃi loc.
 În site-ul:
www.aragon.es
www.centroseducativosaragon.es
 În Serviciile Provinciale a Departamentului de EducaŃie,
Universitate, Cultură şi ActivităŃi Sportive.
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Cine poate cere admitere
 Elevii care accesează centrul şcolar
pentru prima dată.
 Elevii care doresc să schimbe centrul
şcolar.
 Elevii care solicită loc în şcoala
profesională.

Acte necesare
 Document de identitate pentru a verifica
vârsta elevului (doar în cazul în care
nu autorizaŃi verificarea vărstei şi al
registrului de luare în evidenŃă a
populaŃiei)
 Certificat de înscriere în caz de
schimbare
a
centrului
şcolar,
doar
pentru elevii neşcolarizaŃi în centre
publice a ComunităŃii Aragón.
 Diplomă de absolvire expediat de către
centru (doar pentru gimnaziu şi liceu)
 Cererea, care se poate obŃine în:
> Centrele şcolare.
> Site-urile: www.aragon.es
www.centroseducativosaragon.es

Criterii de admitere
Criterii prioritare
A) FraŃi/surori înscrişi/înscrise sau
părinŃi/reprezentanŃi
legali
care
lucrează în centrul şcolar:
 Primul/a frate/soră înscris în centru
şcolar (8 puncte)
 Fiecare frate/soră următor/următoare (1
punct)
 Oricare
dintre
părinŃii
sau
reprezentanŃii legali care lucrează în
centrul şcolar (5 puncte).
(în caz de criterii concurente, se va
Ńine cont de criteriul cu punctaj mai
înalt).

B) Apropiere a domiciliului
sau a locului de muncă:

familiar

 Domiciliu* aflat în zona de şcolarizare
în
care
se
află
centrul
şcolar
solicitat. (6 puncte)
 Domiciliu* aflat la marginea zonei de
şcolarizare în care se află centrul
şcolar solicitat. (3 puncte)
 Domiciliu* aflat în alte zone. (0
puncte)
În
localităŃile
în
care
se
aplică
proximitatea
liniară,
se
va
aplica
următorul punctaj:
 Domiciliu* aflat în zona de şcolarizare
în
care
se
află
centrul
şcolar
solicitat (6 puncte)
 Domiciliu* aflat în zona de şcolarizare
în
care
se
află
centrul
şcolar
solicitat şi posibilitatea de aplicare
a proximităŃii liniare. (7 puntos)
 Domiciliu* aflat la marginea zonei de
şcolarizare în care se află centrul
şcolar solicitat. (3 puncte)
 Domiciliu* aflat la marginea zonei de
şcolarizare în care se află centrul
şcolar solicitat şi posibilitatea de
aplicare a proximităŃii liniare. (7
puncte)
 Domiciliu*
aflat
în
alte
zone.(0
puncte)
 Domiciliu* aflat în alte zone, dar cu
posibilitatea
de
aplicare
a
proximităŃii liniare. (4 puntos)

(în caz de criterii concurente, se va
Ńine cont de criteriul cu punctaj mai
înalt)

Criterii adiŃionale
E) Familie numeroasă:
 Generală (3-4 copii): 1 punct
 Specială (5 copii sau mai mulŃi): 2
puncte
F) Boală
cronică
a
elevului
care
afectează sistemul digestiv, endocrin sau
metabolismul său şi necesită tratament
special
precum
urmarea
unui
regim
alimentar special strict controlat şi al
cărui urmare poate condiŃiona starea de
sănătate a elevului. 0,50 puncte.
(PuteŃi accesa lista de boli în Ordinul
de Admitere din data de 4 martie 2013)

Criterii pentru studenŃii de liceu
G) Nota medie din clasa a X-a
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C) Venit anual familiar.
 Venituri egale sau inferioare Baremului
Public de Venituri cu Efecte Multiple
(IPREM 2011; 6.390,13 euro) (1 punct).
 Venituri superioare indicatorului IPREM
2011 (0 puncte).

D) Handicap recunoscut.
 Handicap fizic, psihic sau senzorial
recunoscut a elevului (1 punct).
 Handicap fizic, psihic sau senzorial
recunoscut
a
părinŃiilor
sau
a
fraŃiilor/surorilor
elevului
(0,75
puncte).

* Domiciliul familiar sau locul de muncă a unuia dintre părinŃi sau reprezentanŃi legali.

Cererile duplicate şi/sau actele
false vor conduce la excluderea
cererii din procesul de admitere
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În caz de egalitate:
Se vor aplica următoarele criterii:
 Punctaj obŃinut în secŃiile a), b), c),
d), e), f) şi în cazul studenŃilor de
liceu, punctajul secŃiei g).
 Tragere la sorŃi publică în faŃa
Consiliului Şcolar.
 În
localităŃiile
unde
se
aplică
proximitatea
liniară
în
secŃiile
următoare secŃiei b) şi anterioare
celorlalte:
b.1) Proximitatea liniară se aplică
doar
centrului
desemnat
ca
prima
opŃiune.
b.2) Domiciliul se alfă în zona de
şcolarizare a centrului desemnat ca
prima opŃiune.

Criterii de admitere în şcoala
profesională de nivel mediu
1.
Nota
medie
aritmetică,
cu
două
decimale, a notelor tuturor materiilor
studiate în ultima clasă din gimnaziu sau
în instituŃia de învăŃământ echivalentă.
2. În caz de egalitate, se va trage la
sorŃi în faŃa Consiliului Şcolar.

Criterii de admitere în şcoala
profesională de nivel superior
1. Completarea unei modalităŃi de liceu
şi a unei materii de liceu care să
permită trecerea la şcoala profesională
de nivel superior.
2. Nota medie, cu două decimale, a
diplomei de liceu sau a instituŃiei de
învăŃământ echivalente.
3. Nota maximă a unei dintre materile de
liceu care să permită trecerea la şcoala
profesională de nivel superior.
4. În caz de egalitate, se va trage la
sorŃi în faŃa Consiliului Şcolar.

Acte

necesare
VedeŃi
Ordinul
Admitere din data de 4 martie 2013.

de

* Domiciliul familiar sau locul de muncă a unuia dintre părinŃi sau reprezentanŃi legali.

