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INVĂŢĂMÂNT LA DOMICILIU 

- Unitatea de învăţământ la care este înscris copilul care va beneficia de  forma de învățământ 

Școlarizare la domiciliu, primește, în termen de 5 zile de la data emiterii,  Certificatul de orientare 

școlară și profesională eliberat de COSP și transmis de SEOSP; 

- În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării, unitatea şcolară rezidenţială 

transmite, spre aprobare, Inspectoratului Şcolar al Judeţului Botoșani, Planul educaţional 

individualizat (PEI),  numărul de norme necesar şi propunerile privind cadrul didactic/cadrele 

didactice care asigură instruirea elevului la domiciliu şi Protocolul de colaborare semnat în 

prealabil de unitatea şcolară rezidenţială şi CJRAE;  

- După primirea Certificatului de orientare școlară și profesională pentru forma de 

învățământ Școlarizare la domiciliu pentru elevul înscris în unitatea de învățământ rezidențială, 

directorul școlii va desemna prin decizie internă responsabilul de caz pentru elevul școlarizat la 

domiciliu (art.58-OMECS 5805/2016); 

- PEI şi adaptarea curriculară, dacă este cazul, sunt elaborate de către cadrul didactic, 

responsabil de caz, împreună cu cadrele didactice de specialitate care vor asigura şcolarizarea la 

domiciliu, avizate de directorul unităţii de învăţământ rezidenţiale și  trimise spre aprobre 

Inspectoratului Școlar Județean Botoșani; 

- Pentru copiii/elevii/tinerii cu dizabilități și CES – cerințe educaționale speciale - 

responsabilul de caz, elaborează și PSI - planul de servicii individualizat care va fi avizat de 

directorul unității de învățământ și trimis spre aprobare  COSP la CJRAE Botoșani în termen de 

30 de zile de la primirea deciziei de numire ca responsabil de caz (Anexa 15/Ordinul 5805/2016); 

- Pentru copiii şcolarizaţi la domiciliu în unităţi de învăţământ de masă, responsabilul de caz 

pentru servicii psihoeducaţionale este cadrul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte la clasa 

la care  este  înscris  copilul.  In  învăţământul  special,  responsabilul  de  caz de servicii 

psihoeducaţionale este cadrul didactic cu funcţia de diriginte/cadrul didactic care desfăşoară 

activitatea instructiv-educativă sau cadrul didactic itinerant; 

- Elevii şcolarizaţi la domiciliu studiază toate disciplinele din planurile-cadru 

corespunzătoare nivelului lor de studii; 

- Monitorizarea aplicării planului educaţional individualizat pe perioada şcolarizării la 

domiciliu revine în totalitate unităţii şcolare rezidenţiale;  
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- Condica de prezenţă va fi completată la unitatea şcolară rezidenţială unde este încadrat 

fiecare cadrul didactic, conform unei diagrame de prezenţă cu semnătura părintelui; 

- Durata orei de curs pentru învăţământul primar este de 45 de minute, iar pentru 

învăţământul gimnazial şi liceal este de 50 de minute.  

- Numărul maxim de ore/săptămână este de 4 ore pentru învăţământul primar, 6 ore pentru 

învăţământul gimnazial şi de 8 ore pentru învăţământul liceal, pentru elevii înmatriculaţi în 

şcolile de masă; 

- Numărul maxim de ore/săptămână este de 4 ore pentru învăţământul primar, 5 ore pentru 

învăţământul gimnazial şi de 6 ore pentru învăţământul liceal, pentru elevii înmatriculaţi în 

şcolile speciale; 

- În funcţie de situaţia medicală a elevului, dovedită prin documente medicale, la 

recomandarea SEOSP din cadrul C.J.R.A.E. Botoșani, menţionată în Certificatul de orientare 

şcolară şi profesională, se pot norma câte două ore/săptămână pentru terapii specifice 

(kinetoterapeut, psihopedagog, logoped), conform certificatului de încadrare în grad de handicap 

şi/sau de orientare şcolară; 

- Unităţile de învăţământ care organizează şcolarizarea la domiciliu înscriu elevii în registrul 

matricol, corespunzător clasei specificate în Certificatul de orientare şcolară şi profesională 

eliberat de COSP din cadrul C.J.R.A.E. Botoșani, cu menţiunea "Şcolarizat la domiciliu" şi 

asigură încadrarea corespunzătoare pentru organizarea procesului educativ la domiciliu şi 

aplicarea planului educaţional individualizat. 
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