INFORMARE PĂRINŢI PRIVIND ÎSCRIEREA COPIILOR ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
Extras din metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul
primar

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2015,
inclusiv. La solicitarea părinților se pot înscrie şi copiii care împlinesc
vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2015, inclusiv,
dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru
parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
CINE INTRĂ DIRECT ÎN CLASA I ?
Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2015,
inclusiv, pot fi înscriși, la cerere, în clasa I, chiar dacă nu au parcurs,
anterior, clasa pregătitoare.

EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ
Centrul în care se realizează evaluarea psihosomatică:
Liceul Tehnologic Vasile Gherasim Marginea.
Luni 03.03.2014 de la orele 8.00
Evaluarea psihosomatică se va realiza în prezenţa părintelui.
Cererile prin care părinţii solicită evaluarea psihosomatică vor fi
furnizate de către psihologii examinatori şi vor fi completate în ziua
evaluării.
Rezultatul evaluării va fi comunicat în scris părinţilor în ziua evaluării.

Documentele necesare cu care se prezintă părinţii însoţiţi de copil la
evaluare sunt:
- copie certificat naştere
- adeverinţă de la medicul de familie cu specificaţia “apt pentru şcoală”
- copie C.I. părinte

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?
La unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.

CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII?
* Cerere-tip de înscriere completată şi validată direct la unitatea de
învăţământ.
* Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
* Certificatul de naștere al copilului
* Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare
pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul)
* Adeverinţă de la medicul de familie cu specificaţia “apt pentru şcoală”

CARE ESTE CALENDARUL ÎNSCRIERILOR?
Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei
care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ, după prima etapă.
A. Prima etapă: 23 februarie – 13 martie
- de luni până vineri, între orele 08.00 – 20.00
- sâmbăta, între orele 08.00 – 13.00
- părinții pot fi programați pentru înscriere de către unitatea de
învățământ
B. A doua etapă: 24 martie – 3 aprilie

DE UNDE ÎȘI VOR PUTEA LUA PĂRINȚII INFORMAȚII?
Din patru surse:
1) Internet – Inspectoratele școlare generale vor crea, pe prima pagină a
site-urilor lor, o rubrică, denumită Înscrierea în învățământul primar
2015, care poate fi accesată și de pe site-ul Ministerului Educației
Naționale, www.edu.ro, la rubrica Înscrierea în învățământul primar
2015.
2) Pagina de internet a şcolii: www.scoala2marginea.ro
3) Direct de la școli, cu ocazia evenimentului Ziua porților deschise în
data de 20 februarie 2015 organizată la unitatea şcolară, zi în care
părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita sălile de clasă şi pot
discuta cu învăţătorii de la clasele pregătitoare.
4) De la grădinițe în perioada 16-27 februarie 2015

EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII LA CLASA
PREGĂTITOARE?
Da, fiecare copil are un loc asigurat. Se vor înfiinţa 2 clase cu 60 elevi.

Persoana de contact:
Secretar, Hapciuc Ancuţa: 0725 227001, 0230 416047

