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Raport de specialitate, 
la proiectul de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2021-2022 

  

Având în vedere: 

- Prevederile OMEC nr. 5599/21.09.2020, pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența 
efectivelor de preșcolari şi elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum şi 
emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităţilor de învățământ 
preuniversitar pentru anul școlar 2021 - 2022; 

- Adresa nr. 10789/16.11.2020, a Inspectoratului Școlar Județean Tulcea prin care solicită 
transmiterea proiectului de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 
2021-2022, până cel târziu la data de 15.12.2020; 

- Situația nr. 1976/10.12.2020 conformă cu Proiectul planului de școlarizare pentru anul 
școlar 2021-2020, comunicată de Școala Gimnazială Jijila; 

 Ținând cont de Adresa nr. 1976/10.12.2020, comunicată de Școala gimnazială Jijila, cu 
propunerile pentru planul de școlarizare 2021–2022, se constată că nu au survenit modificări față 
de anul școlar 2021-2022.   
 În localitatea Jijila, va rămâne Unitatea de învățământ cu personalitate juridică Școala 
Gimnazială Jijila din Str. Victoriei nr. 31, toți copiii de gimnaziu din localitățile Jijila și Garvăn 
studiind la această școală.  
 În satul Garvăn va funcționa ca și structură arondată, Grădinița, cu sediul în strada Școlii nr. 
6. 

Anexa nr. 1  

 

 
Astfel, ținând cont de legislația specifică în domeniu și de cele menționate mai sus, 

Propun: 

Adoptarea proiectului de hotărârecu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar2021-2022. 

 
Întocmit, 

Administrator public, 
Deacu Alexandrina 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învățământ cu 
personalitate juridică 

Structuri arondate Obs. 
(modificări 
intervenite) 

1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ  JIJILA 
(Str. Victoriei nr. 31) 

GRĂDINIȚA  CU PROGRAM 
NORMAL GARVĂN 
(Str. Școlii nr. 6) 

Nu au survenit 
modificări față de anul 
școlar 2020/2021 


